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Ratko Mlladiç: Nga fusha e
betejës në sallën e gjyqit
Një koleksion raportesh arkiv dhe analizash ekspertësh që
ndjekin çështjen gjyqësore kundër ish-kreut ushtarak serb
të Bosnjës Ratko Mlladiç nga koha kur ai ishte në arrati, në
arrestimin e tij dhe gjyqin në Hagë për gjenocid, krime lufte
dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë.
Realizuar nga Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative.

Prezantim
Ratko Mlladiç, ish-shefi i shtabit i Ushtrisë Serbe të Bosnjës gjatë konfliktit në ish-Jugosllavi, shihet nga shumë vetë si një nga personat kyç
përgjegjës për krimet më të ashpra që u kryen në Bosnjë dhe Hercegovinë
nga viti 1992 deri në vitin 1995.
Mlladiç ka dalë në gjyq për disa nga këto krime në Gjykatën Penale
Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë. Pasi ndenji në arrati për 16 vjet dhe
në gjyq për 6 vite të tjera, vendimi i shkallës së parë do të jepet më 22
nëntor.
Ai u arrestua në maj 2011 në Serbi dhe u dërgua në Hagë që të përballej
me akuzat për përgjegjësi për gjenocidin e më shumë se 7,000 burrave
dhe djemve boshnjakë nga Srebrenica, persekutim të boshnjakëve dhe
kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, gjë që dyshohet se arriti
shkallë gjenocidi në disa komuna të tjera, terrorizim të popullsisë së Sarajevës së rrethuar dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Sipas aktakuzës, ai përdori dhunë ushtarake për të vënë në zbatim një
sipërmarrje të përbashkët kriminale, e udhëhequr nga lidershipi politik
serb i Bosnjës dhe ish-presidenti Radovan Karaxhiç, që synonte të krijonte
një shtet ku do të mbizotëronin serbët.
Mlladiç, tani 74 vjeç, ka mohuar të ketë kryer gjenocid, krime lufte dhe
krime kundër njerëzimit.
BIRN, që kur ka nisur, e ka ndjekur dhe vazhdon ta ndjekë nga afër çështjen kundër Mlladiçit që kur ai hyri në sallën e gjyqit.
Si rezultat i kësaj, ne kemi realizuar më shumë se 500 raporte, analiza dhe
investigime.
Para dhënies së vendimit të shkallës së parë në këtë çështje, ne vendosëm
t’i përpilojmë të gjithë artikujt tanë nga seancat dëgjimore në këtë e-book
për ta bërë arkivin tonë të pasur të disponueshme në një vend të vetëm
për të gjithë ata që janë të interesuar për fatin e Mlladiçit dhe zhvillimin e
drejtësisë tranzicionale në Ballkan.
Marija Ristic

RATKO MLADIÇ
NGA FUSHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

18 TETOR 2017

Vendimi për gjyqin e Ratko
Mlladiç do të jepet më 22
nëntor
Vendimi i shkallës së parë në gjyqin e ish-komandantit serb
të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Ratko Mlladiç, i cili akuzohet
për gjenocid dhe persekutim në shkallë të gjerë gjatë luftës
boshnjake, do të jepet muajin që vjen.

Ratko Mlladiç nç sallën e gjyqito. Foto ICTY.

BIRN
Gjykata e Hagës ditën e mërkurë caktoi 22 nëntorin si datën për vendimin
e shkallës së parë në gjyqin e shefit ushtarak serb të Bosnjës Ratko Mlladiç.
Mlladiç akuzohet për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe gjashtë komuna të tjera boshnjake në vitin 1992, persekutim të popullsisë joserbe në
Bosnjë dhe Hercegovinë, terrorizim të banorëve të Sarajevës dhe marrjen
peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Ai u arrestua në vitin 2011 pasi qe në arrati për më shumë se një dekadë
dhe procedurat gjyqësore filluan në qershor të atij viti.
Në deklaratën e tyre përmbyllëse, prokurorët e Hagës i kërkuan gjykatës
ta dënonte Mlladiçin me burgim të përjetshëm, ndërsa mbrojtja kërkoi
lirimin e tij nga akuzat.
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Avokatët e tij së fundmi thanë se do t’i kërkojnë gjykatës ta lirojë përkohësisht Mlladiçin për trajtim mjekësor në Serbi, pasi Beogradi premtoi se do
të ofronte garanci se ish-kreu i ushtrisë Serbe të Bosnjës do të rikthehej
në gjyqin e tij.
Mlladiç, tani 74 vjeç, ka pasur disa probleme serioze shëndetësore gjatë
qëndrimit në njësinë e paraburgimit dhe ka pësuar dy infarkte dhe një
atak në zemër.
Avokatët e tij thonë se gjendja e tij u përkeqësua edhe më shumë në maj të
këtij viti. Ata këmbëngulin se ai duhet të marrë trajtim mjekësor në spital
për shkak të rrezikut të një infarkti ose ataku në zemër.
Mbrojtja kërkoi në mars që Mlladiçit t’i jepej lirimi i përkohshëm dhe të
lejohej të shkonte në Rusi, por gjykata e hodhi poshtë kërkesën, duke u
druajtur se ai mund të mos kthehej.
Apeli i Vojisllav Sheshelit caktohet për më 13 dhjetor
Në një deklaratë të veçantë ditën e mërkurë Mekanizmi për Gjykatat Penale Ndërkombëtare caktoi apelin e prokurorisë kundër lirimit nga akuzat
të liderit të Partisë Radikale Serbe Vojisllav Shesheli për më 13 dhjetor.
Prokuroria do të ketë një orë kohë për të paraqitur apelin e saj dhe mbrojtja
do të ketë një orë kohë për t’iu përgjigjur asaj.
Shesheli ka thënë se s’do të marrë pjesë në gjykatë dhe kjo e fundit ka
caktuar një përfaqësues ligjor për të.
Më 31 mars të vitit të kaluar, gjykata e liroi nga akuzat Sheshelin për krime
kundër joserbëve në Kroaci, Vojvodinë në Serbi dhe Bosnje dhe Hercegovinë.
Në apelin e saj prokuroria i kërkoi gjykatës të rrëzonte vendimin për lirimin e tij nga akuzat, ta shpallte Sheshlin fajtor dhe ta dënonte atë me 28
vjet burg.
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Avokatët e Mlladiçit kërkojnë
dosjet mjekësore, duke
pretenduar neglizhencë
Avokatët e ish-kreut ushtarak të Ushtrisë Serbe të Bosnjës
kërkuan një dosje të plotë të trajtimit të tij mjekësor në
njësinë e paraburgimit në Hagë, duke pretenduar se
“neglizhenca” po vinte në rrezik jetën e tij.
DENIS DZIDIC
Mbrojtja e Ratko Mlladiç paraqiti një kërkesë urgjente në Gjykatën e Hagës
të mërkurën, duke kërkuar një dosje mjekësore gjithëpërfshirëse mbi trajtimin mjekësor të ish-komandantit ushtarak serb të Bosnjës dhe duke
kërcënuar se do të marrë masa për mospërfillje të gjykatës nëse kërkesa
nuk përmbushet.
"Është bërë e qartë se stafi mjekësor i Njësisë së Paraburgimit të OKB-së
është ose i papërgatitur ose i paaftë për të ofruar kujdesin shëndetësor të
nevojshëm për t’u kujdesur për jetët e të ndaluarve si Mlladiçi. Kërkohet
menjëherë një reagim urgjent,” thuhej në mocionin dërguar gjykatës.
Mocioni akuzoi personelin mjekësor të Hagës për "neglizhencë".
Mlladiç ka pasur disa probleme serioze shëndetësore gjatë qëndrimit në
burg dhe ka pësuar dy infarkte dhe një atak në zemër.
Në qershor 2013, ai falënderoi Gjykatën dhe stafin e saj mjekësor “që i
shpëtoi jetën” dhe “që e riktheu atë nga varri”.
Por avokatët e tij thonë se gjendja e tij u përkeqësua në maj të këtij viti. Ata
këmbëngulin se ai ka nevojë për trajtim mjekësor për shkak të rrezikut të
një infarkti ose ataku të ri.
Mbrojtja kërkoi në mars që Mlladiçi të lirohej përkohësisht dhe të lejohej
të shkonte në Rusi, duke pretenduar se trajtimi mjekësor për sëmundjen e
tij në Hagë nuk kishte qenë i përshtatshëm.
Gjykata e refuzoi kërkesën, duke thënë se Mlladiçi kishte marrë trajtimin
e duhur në Hagë.
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Arsyeja kryesore për refuzimin e kërkesës qëndron në faktin që gjyqtarët
mendojnë se s’është e qartë nëse Mlladiçi do të kthehej në Hagë sepse ai
ka qenë në arrati për 16 vjet përpara se të arrestohej.
Avokatët e tij kanë thënë se së shpejti do të kërkojnë nga gjykata lirimin e
përkohshëm për trajtimin e tij në Serbi, pasi Beogradi tha se do të ofronte
garanci se ish-shefi i Ushtrisë Serbe të Bosnjës do të kthehej në gjyqin e tij.
Avokatët e Mlladiçit, Branko Lukiç dhe Dragan Ivetiç, pretenduan
gjithashtu në mocionin e tyre se sekretariati i Gjykatës së Hagës dhe Njësia e Paraburgimit e OKB-së "refuzojnë të bashkëpunojnë me mbrojtjen".
Ata pohuan se zyra e gjendjes civile së Gjykatës "gabimisht" tha se mbrojtja kërkoi të gjitha të dhënat mjekësore për herë të parë në fund të gushtit.
Avokatët mbrojtës këmbëngulën se ata e bënë kërkesën në janar të këtij
viti.
Sekretariati i Gjykatës lajmëroi javën e kaluar se, ndryshe nga pretendimet e mbrojtjes, ka vënë në dispozicion të gjitha të dhënat mjekësore të
sëmundjes së Mlladiçit dhe trajtimit të tij në Njësinë e Paraburgimit të
Gjykatës dhe spitalet në Hagë.
Por avokatët e Mlladiçit këmbëngulën se kjo nuk ishte e vërtetë.
“Mbrojtja nuk ka marrë dokumente shëndetësore nga qershori deri në tetor të këtij viti, edhe pse kishte të drejtë t’i merrte ato,” thanë Lukiç dhe
Ivetiç në mocionin e tyre.
Ai tani po gjykohet në Hagë për gjenocid në Srebrenicë, përndjekje të
boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën, gjë që dyshohet se arriti në
shkallë gjenocidi në disa komuna, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe
pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Mbrojtja dhe prokuroria dhanë deklaratat e fundit mbyllëse në gjyqin e tij
në dhjetor të vitit të kaluar.
Vendimi pritet të merret muajin e ardhshëm.
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Familjet e ushtarëve serbë
të vrarë kërkojnë detaje të
hetimit
Në përvjetorin e vrasjeve të dy ushtarëve në kazermat
ushtarake në Beograd, ku dyshohej se fshihej i dyshuari për
krime lufte Ratko Mlladiç, familjet e tyre i kërkuan
zyrtarëve t’u tregojnë nëse hetimi ka përparuar.

Dragan Jakovljeviç dhe Drazen Milovanoviç.

MAJA ZIVANOVIC
Janko Jakovljeviç dhe Petar Milovanoviç, baballarët e të ndjerëve Dragan
Jakovljeviç dhe Drazen Milovanoviç, thanë të enjten në një event në Beograd me rastin e 13 vjetorit të vdekjeve të tyre se ata duan që presidenti serb Aleksandër Vuçiç dhe kryeministrja Ana Brnabiç t'i takojë dhe t'i
përditësojë ata në lidhje me hetimin.
"Vuçiç na premtoi se hetimi do të vazhdojë nga “pika e vdekur ku është”,
por ende nuk e dimë se çfarë po bën prokuroria,” tha Janko Jakovljeviç për
mediat.
Petar Milovanoviç tha se Vuçiç dhe Brnabiç duhet të shpjegojnë në takim
nëse ata “do të bëjnë apo jo diçka”.
Një nga avokatët për familjet e ushtarëve të vrarë, Predrag Saviç, tha ndërkohë se Vuçiç, i cili më parë ishte kryeministër, u tha familjeve në një
takim në dhjetor të vitit të kaluar se dorezat e parafinës, të përdorura për
teste të mbetjeve të barutit gjatë të shtënave me armë, ishin vendosur në
kazerma.
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Saviç tha se Vuçiç u tha atyre se "kjo ishte bërë gjatë një hetimi ushtarak
nga një oficer".
"Ne e besuam kryeministrin dhe pritëm të ndodhte diçka pas kësaj, që
prokuroria të ngrinte një padi penale kundër njerëzve të panjohur për
vrasje," tha Saviç, njoftoi N1 TV.
Avokatët e familjes pretenduan të enjten se një komision i posaçëm i ngritur në dhjetor 2016 për të shqyrtuar rastin nuk kishte mbajtur asnjë seancë
deri më tani.
Duke komentuar përvjetorin e vdekjes së dy ushtarëve, presidenti Vuçiç
tha se komisioni kishte punuar "nën presion të madh politik", pa u shpjeguar më tej.
Megjithatë, ai tha se komisioni tani ishte "plotësisht i lirë të punonte dhe
se ka mbështetje të plotë për të arritur në përfundime të detajuara dhe të
sakta”, njoftoi agjencia e lajmeve Beta.
Jakovljeviç dhe Milovanoviç u vranë më 5 tetor 2004, ndërsa ishin në roje
në kazermën Topcider.
Pas vrasjeve, Ushtria Serbe dhe gjykata e saj ushtarake nisën një hetim që rezultoi në një vendim që një ushtar vrau tjetrin dhe më pas kreu
vetëvrasje.
Por një hetim tjetër, i nisur nga familjet, zbuloi se një person i tretë i vrau
dy ushtarët.
Pas një hetimi tjetër të pavarur, familjet pretenduan se kishin marrë konfirmim jozyrtar se ushtarët u vranë sepse ish-shefi ushtarak serb
i Bosnjës, Ratko Mlladiç, në atë kohë një i arratisur nga Gjykata Penale
Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, ishte fshehur në kazermat Topcider.
Në tetor 2014, kur ai tashmë ishte në paraburgim, Mlladiç u mor në pyetje
për përfshirjen e tij të mundshme në vrasjen e dy ushtarëve, por ai mohoi
se ishte fshehur në kazermat në atë kohë.
Gjykata kushtetuese e Serbisë vendosi në shkurt të vitit 2013 se shteti u
mohoi familjeve të drejtën për një proces të rregullt gjyqësor sepse ai e
hetoi rastin për tetë vjet, por nuk ngriti asnjë akuzë.
Çdo familje iu dha nga 5,000 euro në kompensim.
Për të shënuar përvjetorin e vrasjes së dy ushtarëve, grupi i aktivisteve të
paqes “Gratë me të zeza”, organizoi një mbledhje përkujtimore të heshtur
në Topcider të enjten.
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Serbia ofron garanci për lirimin
e përkohshëm të Mlladiçit
Autoritetet e Beogradit thanë se do të dalin garant që
Ratko Mlladiç do të rikthehet në gjyqin e tij në Gjykatën e
Hagës nëse ai lirohet përkohësisht për trajtim mjekësor në
Serbi.
FILIP RUDIC
Ministria serbe e drejtësisë tha të hënën se qeveria kishte i ofruar garanci
Gjykatës së Hagës për të lejuar ish-komandantin e Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Ratko Mlladiç, i cili po gjykohet për gjenocid dhe krime të tjera lufte,
të lirohet përkohësisht nga paraburgimi për t’u kuruar.
Mlladiçit më herët iu mohua lirimi e përkohshëm në maj 2017, kur ai
kërkoi të merrte trajtim mjekësor në Rusi.
Prokurorët e Hagës u shprehën se ekzistonte rreziku që ai të mund të largohej para vendimit në gjyqin e tij.
Avokatët dhe familja e Mlladiçit i kërkuan zyrtarisht qeverisë serbe më 5
shtator t’i japin Gjykatës së Hagës garancitë që kërkohen për të kërkuar
lirimin e parakohshëm të ish-komandantit të Ushtrisë Serbe të Bosnjës
për arsye shëndetësore.
Mlladiç ka pasur disa probleme serioze shëndetësore gjatë qëndrimit në
burg dhe ka pësuar dy infarkte dhe një atak në zemër. Avokatët e tij thonë
se gjendja e tij u përkeqësua edhe më shumë në maj të këtij viti.
Pasi mori garanci nga Serbia, ekipi i tij i mbrojtjes do të paraqesë një kërkesë në Hagë dhe gjykata do të vendosë për të.
Mlladiç u arrestua në vitin 2011 në fshatin Lazarevo, pranë Zrenjaninit, në
veri të Serbisë, pasi kaloi 16 vjet në arrati.
Ai tani po gjykohet në Hagë për gjenocid në Srebrenicë, përndjekje të
boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën, gjë që dyshohet se arriti në
shkallë gjenocidi në disa komuna, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe
pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Mbrojtja dhe prokuroria dhanë deklaratat e fundit mbyllëse në gjyqin e tij
në dhjetor të vitit të kaluar.
Vendimi pritet të merret në nëntor.
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Ratko Mlladiç kërkon ndihmën
e Serbisë për lirimin e
përkohshëm
Ekipi mbrojtës i ish-kreut ushtarak serb të Bosnjës Ratko
Mlladiç i kërkoi autoriteteve të Beogradit të japin garanci
se ai do të rikthehet në Gjykatën e Hagës, nëse lirohet
përkohësisht për të marrë trajtim mjekësor në Serbi.
FILIP RUDIC
Avokatët dhe familja e Ratko Mlladiç, i cili po gjykohet për gjenocid dhe
krime lufte, i kërkuan zyrtarisht qeverisë serbe të martën t’i japë garanci
Gjykatës së Hagës që do të lejonte që ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të
Bosnjës të lirohet përkohësisht nga burgu për të marrë trajtim mjekësor.
"Ne presim që qeveria të japë garanci brenda rreth dhjetë ditëve dhe më
pas do të paraqesim një kërkesë të re për lirimin e Malldiçit në Gjykatë,
bashkë me garancitë dhe të dhënat mjekësore,” tha për BIRN një prej
avokatëve të Mlladiçit, Miodrag Stojanoviç.
Mlladiç ka pasur disa probleme serioze shëndetësore gjatë qëndrimit në
burg dhe ka pësuar dy goditje dhe një infarkt në zemër. Avokatët e tij
thonë se gjendja e tij u përkeqësua edhe më shumë në maj të këtij viti.
Qeveria serbe duhet të ofrojë siguri se ajo do ta kthejë atë në paraburgim,
në mënyrë që të miratohet kërkesa e tij për lirim të përkohshëm.
Stojanoviç tha se ai nuk shikon ndonjë arsye pse kërkesa duhet të refuzohet, pasi seancat dëgjimore kanë mbaruar dhe qeveria serbe do të zotohet
ta kthejë Mlladiçin në Hagë.
Megjithatë, ai shtoi se ishte skeptik për mundësinë e lirimit të klientit të
tij.
Ministri i drejtësisë në Serbi, Nela Kuburoviç, tha të mërkurën se ministria e tij ka nisur tashmë procedurat e nevojshme për të bërë të mundur
që qeveria të votojë për dhënien e garancisë për lirimin e përkohshëm të
Mlladiçit.
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Deputeti i opozitës dhe kryetari i Lidhjes së Social Demokratëve të Vojvodinës, Nenad Canak, i bëri thirrje qeverisë serbe të mos e mbështesë lirimin
e Mlladiçit.
“Çfarëdolloj garancie për lirimin e përkohshëm të Ratko Mlladiçit e dhënë
nga autoritetet serbe do ta dëmtonte shumë qëndrimin ndërkombëtar të
Serbisë dhe marrëdhëniet tona me vendet fqinje,” tha Canak të dielën,
sipas agjencisë së lajmeve Beta.
Mlladiçit iu mohua lirimi në maj të vitit 2017, kur ai kërkoi të merrte trajtim mjekësor në Rusi. Prokurorët e Hagës u shprehën se ekzistonte një
rrezik që ai të mund të largohej para se të merrej një vendim në gjyqin e tij.
Nemanja Stjepanoviç nga OJQ-ja Qendra për të Drejtën Humanitare në Beograd tha për BIRN se pavarësisht garancive të Serbisë, Mlladiçit ka gjasa
t’i refuzohet përsëri kërkesa për lirim të parakohshëm.
“Ka shumë gjëra që janë kundër tij, mbi të gjitha fakti që ai u arratis për
shumë vjet dhe nuk shkoi vullnetarisht në Hagë. Në të tilla çështje, Haga
zakonisht nuk jep lirim të përkohshëm,” tha Stjepanoviç.
Ai theksoi gjithashtu se vetë Mlladiçi i ka dhënë merita stafit mjekësor
në gjykatën e OKB-së dhe klinikës Bronovo në Holandë, ku trajtohet edhe
familja mbretërore holandeze, që e kanë mbajtur gjallë atë.
“Atij i është dhënë kujdesi më i mirë mjekësor i mundshëm, që as qytetarët e zakonshëm holandezë nuk e kanë,” tha Stjepanoviç.
Mlladiç u arrestua në vitin 2011 në fshatin Lazarevo, pranë Zrenjaninit, në
veri të Serbisë, pasi kaloi 16 vjet në arrati.
Ai tani po gjykohet në Hagë për gjenocid në Srebrenicë, përndjekje të
boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën, gjë që dyshohet se arriti në
shkallë gjenocidi në disa komuna, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe
pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Mbrojtja dhe prokuroria dhanë deklaratat e fundit mbyllëse në gjyqin e tij
në dhjetor të vitit të kaluar.
Vendimi pritet të merret në nëntor.
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24 MAJ 2017

Avokatët e Mlladiç mendojnë
organizimin e protestave për të
kërkuar lirimin e tij
Avokati i Mlladiç tha se ata mund të nxisin njerëzit në Serbi
të dalin në rrugë dhe të protestojnë në mbështetje të
kërkesës së tyre për lirim të përkohshëm të liderit serb të
Bosnjës.

Avokatët e Ratko Mlladiç në një konferencë për shtyp në Beograd. Foto Qendra e Medias

FILIP RUDIC
Mbrojtja për Ratko Mlladiçin tha se ajo mund t’i bëjë thirrje njerëzve në
Serbi të protestojnë në mbështetje të kërkesave që ish-lideri i Ushtrisë
Serb të Bosnjës të lirohet përkohësisht që të marrë trajtim mjekësor në
Rusi.
Avokati i Mlladiçit, Branko Lukiç, tha të mërkurën: “Ne kemi paraqitur një
apel dhe organizimi i protestave është hapi i radhës, pasi nuk kemi zgjidhje tjetër. Quhet të ruajmë një qasje të ligjshme ndaj Gjykatës së Hagës, por
nëse është e nevojshme, shpresojmë të mund të nxjerrim njerëzit nëpër
rrugë.”
Lukiç tha se protestat do të tregonin se Mlladiç ka mbështetje nga populli.
Ai nuk specifikoi nëse ata do të presin që gjykata të vendosë për apelin
para se t’i bëjnë thirrje njerëzve të dalin në rrugë.
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Lukiç tha gjithashtu se mbrojtja po përpiqej të ndikonte në vendimin e
gjykatës nëpërmjet “kanaleve diplomatike”, por nuk pranoi të shpjegohej
më tej.
Avokati i shpreh se jeta e klientit të tij ishte në rrezik “çdo ditë” ndërsa ai
trajtohej në paraburgim në Hagë.
Lukiç tha se procesi gjyqësor kundër Mlladiçit kishte mbaruar, prandaj
nuk kishte asnjë arsye proceduriale pse ai nuk duhej të lirohej për të
shkuar në Rusi me një garanci që do të rikthehet përsëri të firmosur nga
vetë presidenti Vladimir Putin.
“Gjykata pranoi një garanci nga UNMIK kur liroi politikanin shqiptar të
Kosovës Ramush Haradinaj, i cili nuk ishte as sëmurë,” përfundoi ai.
Në kërkesën e tyre për Gjykatën Penale Ndërkombëtare të Hagës për
ish-Jugosllavinë, ICTY, ekipi mbrojtës i Ratko Mlladiç paraqiti një kërkesë
që ai të lirohet “nën çdo kusht tjetër që Gjykata e Apelit e konsideron si të
nevojshëm".
Mlladiç, si ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, është paditur për
gjenocid në Srebrenicë, persekutim të myslimanëve dhe kroatëve duke arritur në shkallë gjenocidi në gjashtë komuna, për terrorizim të popullsisë
së Sarajevës me bombardime të gjata dhe sulme me snajper, për pengmarrje të anëtarëve të Forcës Mbrojtëse të Kombeve të Bashkuara, UNPROFOR.
Gjyqi i tij filloi në vitin 2012 dhe ai mbahet në burg që prej majit të vitit
2011.
Vendimi në çështjen e Mlladiçit pritet të merret më vonë këtë vit.
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23 MAJ 2017

Mlladiç apelon refuzimin e
Hagës për lirimin e përkohshëm
të tij
Mbrojtja e ish-liderit ushtarak serb i Bosnjës Ratko Mlladiç
ka apeluar vendimin e Gjykatës së Hagës për të mos e liruar
atë përkohësisht për trajtim mjekësor në Rusi.
DZANA BRKANIC
Në një parashtresë në Gjykatën Penale Ndërkombëtare të Hagës për ish
Jugosllavinë, ICTY, nga ekipi mbrojtës i Ratko Mlladiç, është paraqitur një
kërkesë që ai të lirohet “nën çdo kusht tjetër që Gjykata e Apelit e konsideron si të nevojshëm".
Mbrojtja theksoi se në vendimin për të refuzuar kërkesën e tij për lirim të
përkohshëm në Rusi, janë shkelur të drejtat e klientit të tyre.
"Mbrojtja mendon se Dhoma e Apelit nuk veproi si duhej dhe mori vendimet e gabuara për faktet, të cilat nuk janë të drejta ndaj të akuzuarit,”
thanë avokatët e Mlladiçit në apel.
Ndër të tjera, mbrojtja citon se Dhoma nuk e shpjegoi vendimin e saj për
të refuzuar kërkesën e tyre.
Në mars, mbrojtja e Mlladiçit i kërkoi gjykatës të liroi “Kasapin e Bosnjës”
për trajtim mjekësor në Rusi, sepse ndryshe “mund të ishte tepër vonë”.
Pas kësaj, prokuroria e ICTY-së u përgjigj se Mlladiç mund të arratisej
nëse ai lirohet dhe se gjendja e tij shëndetësore është e qëndrueshme.
Mlladiç, si ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, është paditur për
gjenocid në Srebrenicë, persekutim të myslimanëve dhe kroatëve duke arritur në shkallë gjenocidi në gjashtë komuna, për terrorizim të popullsisë
së Sarajevës me bombardime të gjata dhe sulme me snajper, për pengmarrje të anëtarëve të Forcës Mbrojtëse të Kombeve të Bashkuara, UNPROFOR.
Gjyqi i tij filloi në vitin 2012 dhe ai mbahet në burg që prej vitit 2011.
Vendimi në çështjen e Mlladiçit pritet të merret më vonë këtë vit.
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17 MAJ 2017

Rusia kritikon vendimin
e Hagës për të mos liruar
Mlladiçin
Moska tha se ishte “konfuze” nga refuzimi i Gjykatës së
Hagës për të liruar përkohësisht ish-liderin serb të Bosnjës
Ratko Mlladiç dhe për ta lejuar atë të shkojë në Rusi për
arsye shëndetësore.
FILIP RUDIC
Ministria e jashtme e Rusisë kritikoi vendimin e Gjykatës Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, ICTY, për të hedhur poshtë kërkesën për lirimin e përkohshëm të ish-liderit ushtarak serb të Bosnjës Ratko Mlladiç
për të marrë trajtim mjekësor në Rusi.
"Refuzimi për të lejuar Mlladiçin, një serb, të marrë trajtim mjekësor
është një shenjë treguese e drejtësisë së Hagës. Gjykata dikur miratonte
lirimin e përkohshëm të të dënuarve për arsye shumë më pak serioze," tha
ministria e jashtme ruse, sipas TASS.
Moska pretendoi se vendimi Gjykatës dhe argumentet e saj do të "shkaktonin vetëm konfuzion".
Gjykata refuzoi ta lirojë Mlladiçin, i cili është në gjyq për krime lufte të
kryera gjatë luftës së viteve 1992-1995 në Bosnje dhe Hercegovinë, sepse
ajo konsideron se trajtimin që ai merr në paraburgim është ai i duhuri.
Mlladiç pësoi dy infarkte para se të kapej dhe ekstradohej në Hagë në vitin
2011.
Avokatët e Mlladiçit paraqitën një mocion në Gjykatën e Hagës në mars
duke kërkuar lirimin e përkohshëm të ish-gjeneralit serb të Bosnjës që ai
të merrte trajtim mjekësor në Rusi.
Mocioni thoshte se 74-vjeçari Mlladiç ishte “në gjendje të komplikuar dhe
kërcënuese për jetën” dhe kishte nevojë për kurim “që të lehtësonte efektet e gjashtë viteve në burg”.
Avokatët paraqitën mendimet e tre mjekëve të cilët thanë se Mlladiç
nuk po merrte kujdesin e duhur mjekësor në qendrën e paraburgimit të
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Gjykatës së Hagës, dhe kjo po shkaktonte “përkeqësim serioz të gjendjes
së tij shëndetësore”.
Ata thanë se Rusia ishte e gatshme të garantonte se Mlladiç do të kthehej
në Hagë kur t’i kërkohej kjo gjë.
Megjithatë, prokurorët Peter McCloskey dhe Alan Tieger thanë se Mlladiç
qe në arrati për 16 vjet dhe kështu që ekzistonte një rrezik i madh që ai të
mund të arratisej para se të merrej vendimi në gjyqin e tij.
"Historia e tij e gjatë si një i arratisur i drejtësisë dhe ashpërsia e akuzave
kundër tij tregojnë rrezikun se ai do të arratisej para dhënies së vendimit,”
thanë McCloskey dhe Tieger.
Ata thanë gjithashtu se Mlladiç kishte marrë kujdesin e duhur në qendrën
e paraburgimit të OKB-së.
Mlladiç u arrestua në vitin 2011 në fshatin Lazarevo, pranë Zrenjanin, në
Serbinë ceriore pasi kaloi 16 vjet në arrati.
Mlladiç po gjykohet për gjenocid në Srebrenicë, persekutim të boshnjakëve
dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, e cila arriti në shkallë
gjenocidi në disa komuna të tjera, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe
marrje peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Mbrojtja dhe prokuroria dhanë deklaratat e tyre mbyllëse në gjyqin e tij në
dhjetor të vitit të kaluar.
Vendimi pritet të merret në nëntor.
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21 PRILL 2017

Gjykata serbe refuzon të
thërrasë Mlladiçin të dëshmojë
Një kërkesë që ish-kreu ushtarak serb i Bosnjës Rtako
Mlladiç të dëshmojë në një seancë apeli kundër lirimit nga
akuzat të dhjetë personave të akuzuar se e kanë ndihmuar
atë gjatë kohës që ai ishte në arrati, u hodh poshtë.
VANJA DJURIC
Gjykata e apelit në Beograd të premten hodhi poshtë thirrjen e mbrojtjes
që Mlladiç të dalë të dëshmojë dhe të japë prova në mbështetje të dhjetë personave të akuzuar se e kanë ndihmuar atë të shmangte arrestimin
ndërsa ishte në arrati nga akuzat për krime lufte midis viteve 2002 dhe
2006.
"Kjo nuk u propozua zyrtarisht para seancës së sotme dëgjimore, kështu
që ne vendosëm ta refuzonim atë,” tha gjyqtari i gjykatës së apelit Omer
Hadziomeroviç.
Avokati mbrojtës Goran Petronijeviç u shpreh se dëshmia e Mlladiçit mund
të ndihmojë në shfajësimin e të pandehurve.
"Mlladiçi e di më mirë nëse dikush e ka fshehur atë dhe kush,” tha Petronijeviç në gjykatë.
Stanko Ristiç, Ljiljana Vaskoviç, Borislav Ivanoviç, Predrag Ristiç, Sasa
Badnjar, Ratko Vucetiç, Tatjana Vaskoviç Janjuseviç, Bojan Vaskoviç, Marko
Lugonja dhe Blagoje Govedarica në maj të vitit 2006 u liruan të gjithë nga
akuzat se kishin ndihmuar Mlladiçin të shmangte ata që e ndiqnin.
Ata ishin akuzuar se kishin ndihmuar Mlladiçin në periudha të ndryshme
kohore midis vitit 2002 dhe 2006, edhe pse ata e dinin se Gjykata Penale
Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë kishte lëshuar një urdhër arresti për
të.
Ata u liruan nga akuzat pasi gjykata zbuloi se statuti i kufizimeve kishte
skaduar.
Në fazat e mëparshme të çështjes, Marko Lugonja, një zyrtar i lartë i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, nuk mohoi se ai e kishte ndihmuar Mlladiçin, edhe
pse të pandehurit e tjerë këmbëngulën se nuk e kishin bërë këtë gjë.

- 18 -

RATKO MLADIÇ
NGA FU SHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

Në gjykatë të premten, i pandehuri Stanko Ristiç tha: "Unë jam i pafajshëm." Edhe të tjerët këmbëngulën gjithashtu se nuk ishin fajtorë.
Gjykata tani do të shqyrtojë vendimin e saj për këtë çështje.
Aktakuza fillestare pohoi se oficeri i Ushtrisë Serbe të Bosnjës Jovo Djogo
ishte organizatori kryesor i përpjekjeve për të fshehur Mlladiçin, por ai
vdiq gjatë gjykimit.
Mlladiç u arrestua në vitin 2011 në fshatin Lazarevo afër Zrenjanin në
Serbinë veriore pas 16 vjetësh në arrati.
Ai tani është në gjyq në Hagë për gjenocid në Srebrenicë, përndjekje të
boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, e cila
arriti shkallë gjenocidi në disa komuna të tjera, terrorizim të popullsisë së
Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Mbrojtja dhe prokuroria dhanë deklaratat e tyre përmbyllëse në gjyqin e tij
në dhjetor të vitit të kaluar.
Vendimi pritet të merret në nëntor.

- 19 -

RATKO MLADIÇ
NGA FUSHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

03 PRILL 2017

Prokurorët e Hagës
kundërshtojnë lirimin e
Mlladiçit për kurim
Prokurorët në Gjykatën e OKB-së kundërshtuan një kërkesë
nga ana e ish-komandantit ushtarak serb të Bosnjës për
lirim të përkohshëm për trajtim mjekësor, duke u shprehur
se gjendja është e qëndrueshme dhe se ai mund të
arratiset.
DENIS DZIDIC
Prokurorët të hënën i shkruan gjyqtarëve në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë për të kundërshtuar kërkesën e Mlladiçit për
lirimin e tij të përkohshëm nga paraburgimi që të shkojë për trajtim në
Rusi për shkak të një "gjendje me rrezik për jetën", duke këmbëngulur se
kërkesa nuk kishte baza.
Prokurorët Peter McCloskey dhe Alan Tieger thanë se Mlladiç qe në arrati
për 16 vjet dhe kështu që ekzistonte një rrezik i madh që ai të mund të
arratisej para se të merrej vendimi në gjyqin e tij.
"Historia e tij e gjatë si një i arratisur i drejtësisë dhe ashpërsia e akuzave
kundër tij tregojnë rrezikun se ai do të arratisej para dhënies së vendimit,”
thanë McCloskey dhe Tieger.
Ata thanë gjithashtu se Mlladiç kishte marrë kujdesin e duhur në qendrën
e paraburgimit të OKB-së.
"Pretendimet e mbrojtjes për vazhdimin e përkeqësimit të gjendjes së të
akuzuarit nën kujdesin e ekipit mjekësor që është kujdesur për të për vite
me radhë nuk lindi më kot. Në vend të kësaj, pas degradimit të rëndësishëm shëndetësor gjatë kohës së tij në arrati, i akuzuari arriti në ICTY i
sëmurë rëndë," u shprehën ata.
“Trajtimi mjekësor që pasoi, siç e pranoi ai në mënyrë eksplicite, i shpëtoi
atij jetën," shtuan ata.
Mlladiç pësoi dy infarkte para se ai të kapej dhe ekstradohej në Hagë në
vitin 2011.
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Avokatët e Ratko Mlladiç paraqitën një mocion në Gjykatën e Hagës muajin e kaluar duke kërkuar lirim të përkohshëm në mënyrë që ish-gjenerali
serb i Bosnjës të mund të kurohet në një spital në Rusi.
Mocioni thoshte se 74-vjeçari Mlladiç ishte “në gjendje të komplikuar dhe
kërcënuese për jetën” dhe kishte nevojë për kurim “që të lehtësonte efektet e gjashtë viteve në burg”.
Avokatët paraqitën mendimet e tre mjekëve të cilët thanë se Mlladiç
nuk po merrte kujdesin e duhur mjekësor në qendrën e paraburgimit të
Gjykatës së Hagës, dhe kjo po shkaktonte “përkeqësim serioz të gjendjes
së tij shëndetësore”.
“Këto simptoma të reja janë shenja që alarmojnë për mundësinë e një infarkti ose ataku të ri në zemër, e cila mund të çojë në vdekje,” paralajmëruan ata.
Ata thanë se Rusia ishte e gatshme të garantonte se Mlladiç do të kthehej
në Hagë kur t’i kërkohej kjo gjë.
Mlladiç po gjykohet për gjenocid në Srebrenicë, persekutim të boshnjakëve
dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, e cila arriti në shkallë
gjenocidi në disa komuna të tjera, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe
marrje peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Mbrojtja dhe prokuroria dhanë deklaratat e tyre mbyllëse në gjyqin e tij në
dhjetor të vitit të kaluar.
Vendimi pritet të merret në nëntor.
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21 MARS 2017

Ratko Mlladiç kërkon të
kurohet në Rusi
Ish-kreu ushtarak serb i Bosnjës Ratko Mlladiç ka kërkuar
lirim të përkohshëm nga paraburgimi në Hagë që të shkojë
për trajtim mjekësor në Rusi për shkak të një “gjendjeje
shëndetësore tepër kërcënuese për jetën e tij”.
DENIS DZIDIC
Avokatët e Ratko Mlladiç paraqitën një mocion në Gjykatën e Hagës të
martën duke kërkuar lirim të përkohshëm në mënyrë që ish-gjenerali serb
i Bosnjës të mund të kurohet në një spital në Rusi.
Mocioni thoshte se 74-vjeçari Mlladiç ishte “në gjendje të komplikuar dhe
kërcënuese për jetën” dhe kishte nevojë për kurim “që të lehtësonte efektet e gjashtë viteve në burg”.
“Sipas disa analizave mjekësore që po i bashkëngjitim, është e qartë që
gjendja shëndetësore e Mlladiçit po përkeqësohet nga kërcënime kronike
dhe të reja, të cilat rëndohen edhe më shumë për aq kohë sa ai rri në ambientin e burgut,” vazhdonte mocioni.
Avokatët paraqitën mendimet e tre mjekëve të cilët thanë se Mlladiç
nuk po merrte kujdesin e duhur mjekësor në qendrën e paraburgimit të
Gjykatës së Hagës, dhe kjo po shkaktonte “përkeqësim serioz të gjendjes
së tij shëndetësore”.
Mlladiç ka pasur disa probleme serioze shëndetësore gjatë kohës që ka
qëndruar në paraburgim dhe gjendja e tij u përkeqësua përsëri në fillim të
këtij muaji, paralajmëruan avokatët e tij.
“Këto simptoma të reja janë shenja që alarmojnë për mundësinë e një infarkti ose ataku të ri në zemër, e cila mund të çojë në vdekje,” thuhej në
mocion.
Mlladiç po gjykohet për gjenocid në Srebrenicë, persekutim të boshnjakëve
dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, e cila arriti në shkallë
gjenocidi në disa komuna të tjera, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe
marrje peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Mbrojtja dhe prokuroria dhanë deklaratat e tyre mbyllëse në gjyqin e tij në
dhjetor të vitit të kaluar.
Vendimi pritet të merret në nëntor.
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15 DHJETOR 2016

Deklaratat e fundit në gjyqin e
Ratko Mlladiç
Avokatët e mbrojtjes dhe prokurorisë bënë komentet e tyre
të fundit në gjyqin e ish-komandantit ushtarak serb të
Bosnjës për gjenocid dhe krime të tjera lufte dhe gjyqtarët
u larguan që të fillojnë të shqyrtojnë vendimin.

Ratko Mlladiç dhe avokati i tij mbrojtës Dejan Ivetiç në sallën e gjyqit.

RADOSA MILUTINOVIC
Mbrojtja dhe prokuroria në gjyqin e Ratko Mlladiç bënë komentet e tyre të
fundit në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë në Hagë të
enjten para se tr gjyqtarët t’i shtynin procedurat gjyqësore që të fillonin
të shqyrtonin vendimin në lidhje me këtë çështje i cili duhet të merret në
nëntor të vitit të ardhshëm.
Seanca e së enjtes pa të dyja palët të bënin të pamundurën për të hedhur
poshtë argumentet e njëra-tjetrës në gjyqin katër vjeçar të ish gjeneralit
74-vjeçar të Ushtrisë Serbe të Bosnjës.
Mbrojtja i bëri përsëri thirrje gjyqtarëve të Gjykatës së Hagës për lirimin e Mlladiçit nga 11 akuzat për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër
njerëzimit, duke hedhur poshtë pretendimet e prokurorëve se e kanë
vërtetuar fajësinë e tij.
Ndërkohë prokuroria argumentoi se argumentet e mbrojtjes ishin bazuar
në interpretime të pasakta dhe deluzionale të fakteve dhe se kishin shpër-
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fillur provat. Ajo ka bërë thirrje që Mlladiç të dënohet me burgim të përjetshëm.
Mlladiç akuzohet për gjenocidin e boshnjakëve nga Srebrenica në vitin
1995, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe
Hercegovinën, e cila dyshohet se arriti shkallën e gjenocidit në disa komuna të tjera në vitin 1992, terrorizim të popullsisë së Sarajevës gjatë 44
muajve të rrethimit të kryeqyteti boshnjak, dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Prokuroria: Mbrojtja e Mlladiçit ‘shtrembëron realitetin’
“Provat tregojnë fajësinë e Mlladiçit pa as edhe një dyshim,” tha prokurori
Alan Tieger në gjykatë ndërsa prokuroria ndërtoi kundërshtimin e saj ndaj
argumenteve mbyllëse të mbrojtjes.
Tieger tha se argumentet e mbrojtjes bazoheshin në interpretime të
pasakta dhe deluzionale të fakteve dhe duke shpërfillur provat.
Mlladiç nuk ishte një supernjeri, siç mbrojtja thotë se sugjerojmë ne,
por thjesht një njeri që kishte mjaftueshëm forcë për të kaluar lehtësisht
përmes Bosnjës dhe i përdori këto forca për të kryer krime dhe shkatërruar
komunitetin,” tha ai në gjykatën e krimeve të luftës në OKB.
Tieger refuzoi akuzat e mbrojtjes se Mlladiç ishte në gjyq “vetëm sepse ai
është serb”.
Ai këmbënguli se mbrojtja e Mlladiçit gjithashtu i përpoqe t’ia hidhte fajin
ish-presidentit serb të Bosnjës dhe komandanti të lart të Ushtrisë Serbe të
Bosnjës, Radovan Karaxhiç.
Në fakt, Karaxhiçi dhe Mlladiçi ishin “partnerë tepër të rëndësishëm në
të katër sipërmarrjet e përbashkëta kriminale të listuara në aktakuzë,” u
shpreh ai.
“Së bashku ata punuan me një qëllim strategjik për të ndarë serbët nga
myslimanë nga kroatët dhe ranë dakord se ishte një mundësi historike
për të kirjuar një shtet serb me sa më pak armiq që është e mundur dhe
instrumentet për ta arritur këtë,” tha ai.
Ai i kujtoi gjykatës dëshminë e dëshmitarit të mbrojtjes Luka Dragiceviç,
një oficer i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, i cili tha se serbët ishin “më të fortë,
më të mirë, më të bukur dhe më të zgjuar sesa myslimanët”.
Për të vërtetuar se Ushtria Serbe e Bosnjës, e cila ishte nën komandën e
Mlladiçit, spastroi etnikisht komuna në të gjithë Bosnjën dhe Hercego-
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vinën, prokurori citoi Mlladiçin, i cili njëherë tha “se nuk ka myslimanë
në Bratunac” dhe se “ishte një qytet krejtësisht serb”.
Si provë “qëllimit gjenocidial” të Mlladiçit për të shkatërruar myslimanët
në Srebrenicë, prokurori citoi deklaratën e tij se “ka ardhur koha të marrim hak mbi turqit (term ofendues për boshnjakët) në këtë rajon”.
Ai refuzoi gjithashtu përpjekjen e avokatëve të mbrojtjes për të fajësuar
policinë serbe të Bosnjës për persekutimin në gjashtë komuna boshnjake
dhe kampet e ndalimit në vitin 1992.
Ai përsëriti se serbi i Bosnjës dhe policia “së bashku ngritën kampet e
ndalimit dhe vunë në zbatim spastrimin etnik”.
Tieger tha se akuzat e mbrojtjes se Ushtria Boshnjake qëlloi njerëzit e saj
në Sarajevë për të fajësuar serbët është “një pretendim që shtrembëron
realitetin”.
Ai refuzoi pretendimet e mbrojtjes se kjo ishte e konfirmuar nga komandanti i forcës paqeruajtëse të OKB-së UNPROFOR, Michael Rose.
"Rose tha se ishte në dijeni të pohimeve të tilla në media, por jo se ato
pretendime bazoheshin në të vërteta,” tha Tieger.
Tieger gjithashtu mohoi pretendimet e mbrojtjes se forcat serbe të Bosnjës
thjesht “iu përgjigjën në mënyrë legjitime zjarrit” që vinte nga qyteti.
"Përkundrazi, i gjithë qyteti ishte vënën nën shënjestrën e bombardimeve
dhe sulmeve me snajper,” tha ai.
Duke iu përgjigjur tezës së mbrojtjes se nuk kishte asnjë urdhër me shkrim
të lëshuar nga Mlladiçi për vrasjen e të gjithë robërve nga Srebrenica në
korrik 1995, prokurori argumentoi se, sipas dëshmive, Mlladiç e dha urdhër "gojarisht".
Ai refuzoi pretendimet e mbrojtjes se gratë, fëmijët dhe të moshuarit nuk
u dëbuan nga Srebrenica, por “u zhvendosën me besim”.
Ai citoi një oficer holandez të UNPROFOR, i cili tha se popullsisë së Srebrenicës iu ofrua një zgjedhje midis “një vdekje të ngadaltë” dhe largimit.
Mbrojtja: Prokurorët e OKB-së i keqinterpretuan faktet
"Në të gjitha aspektet e kësaj çështjeje, prokurorët s’kanë arritur të vërtetojnë përgjegjësinë penale gjeneralit Mlladiç,” tha avokati mbrojtës i Mlladiçit, Dragan Ivetiç, në gjykatë të enjten ndërsa kundërshtonte argumentet mbyllëse të prokurorisë në gjyq.
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Ivetiç mohoi pretendimet e prokurorisë se Mlladiç dhe komandanti i tij
suprem, presidenti serb i Bosnjës Radovan Karaxhiç, ishin partnerë kryesorë në një sipërmarrje të përbashkët kriminale me qëllim krijimin e një
shteti të ri serb duke kryer një largim të përhershëm dhe të detyruar të
boshnjakëve dhe kroatëve nga pjesë të mëdha të territorit.
"Si mund të ketë qenë e mundur kjo, duke ditur se ndonjëherë marrëdhëniet mes Mlladiçit dhe Karaxhiçit nuk ishin të mira. Si mund të kenë
bashkëpunuar ata në një sipërmarrje të përbashkët kriminale, duke e ditur
se ata nuk ndanin të njëjtat qëndrime?" pyeti Ivetiç.
Duke komentuar faktin se prokuroria përfshiu urdhrin e Mlladiçit “për të
pastruar zonën e Pordrinjes (një fushë e madhe e madhe të Bosnjës lindore," si provë e mbrojtjes për persekutimin e jo serbëve, avokati mbrojtës tha se urdhri i referohej “një operacioni legjitim ushtarak që përbënte
spastrimin e zonës, të cilës prokurorët i dhanë një kuptim të keq”.
“Njeriu duhet të dijë të bëjë ndryshimin midis përdorimit të atij termi
në dokumentet ushtarake dhe zhvendosjes me dhunë të jo serbëve,” tha
Ivetiç.
Në lidhje me akuzat e prokurorit se Mlladiçi dhe ushtria e tij mund ta
ndanin lehtësisht në Bosnjë, avokati mbrojtës u shpreh se veprimet e
forcave serbe të Bosnjës ishin mbrojtëse dhe jo agresive.
“Mlladiç dhe ushtria e tij mund ta ndante Bosnjën, por nuk e bëri. Në vend
të kësaj ai mbrojti veten nga sulmet e Ushtrisë Boshnjake,” tha Ivetiç.
Ivetiç tha se Sarajeva “ishte një shembull praktik i një qyteti të mbrojtur,
që u bë një shënjestër legjitime, sepse Ushtria Boshnjake i vuri kapacitet e
saj tek civilët, që i përdori si mburoja njerëzore”.
Nga ana tjetër, Ushtria Serbe e Bosnjës "i zgjodhi me kujdes shënjestrat e
saj në Sarajevë që të mos vinte në rrezik civilët”, këmbënguli ai.
Duke iu përgjigjur akuzave se Ushtria Serbe e Bosnjës shkatërroi xhami
në qytetin e Focës, Ivetiç citoi dëshmitarë që thanë se ndërtesat fetare u
përdorën për qëllime ushtarake.
"Kur ka një shpjegim alternativ për një ngjarje të caktuar, ju duhet të vendosni në favor të të pandehurit,” tha ai.
Duke folur për akuzat se Mlladiç ishte përgjegjës për gjenocidin e boshnjakëve nga Srebrenica në korrik të vitit 1995, Ivetiç tha se prokurorët
"nuk e dinë kohën e takimit" midis Mlladiçit dhe bashkëpunëtorëve të tij,
në të cilin, siç pretendohet, është marrë një vendim për të vrarë robërit
boshnjakë.
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"Prokurorët e pranojnë se nuk ka pasur një sipërmarrje të përbashkët
kriminale që synonte vrasjen e njerëzve para atij takimi. Si mund të vërtetosh diçka përtej çdo dyshimi, kur prokuroria thotë se nuk e di?" pyeti
Ivetiç.
Mbrojtja kërkoi ta distanconte Mlladiçin nga një urdhër i lëshuar në shtator të vitit 1995, sipas të cilit ai i miratoi përdorimin e pesë ton karburant
për punë inxhinierike në zonën e Zvornikut - të cilat prokuroria pretendon
se u përdorën në të vërtetë për të zhvendosur varret masive me qëllim
fshehjen e krimeve të kryera në Srebrenicë.
Duke mohuar që Mlladiç ta ketë ditur përmbajtjen e dokumentit, Ivetiç u
shpreh “se të tjerët mund ta përdornin firmën e tij edhe nëse ai nuk ishte
në dijeni të përmbajtjes”.
Mbrojtja e Mlladiçit përsëri akuzoi presidentin boshnjak të kohës së luftës
Alija Izetbegoviç si përgjegjës për shpërthimin e luftës, duke thënë se ai
“bëri thirrje për xhihad” kundër serbëve.
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15 DHJETOR 2016

Prokurorët e OKB-së: Mbrojtja
e Ratko Mlladiç ‘shtrembëron
realitetin’
Prokurorët në gjyqin e Ratko Mlladiç refuzuan argumentet
mbrojtëse të mbrojtjes, duke këmbëngulur se provat
vërtetojnë se ish-komandanti ushtarak serb i Bosnjës
është fajtor për gjenocid dhe krime të tjera lufte.

ICTY ndërtesë. Foto Flickr ICTY.

RADOSA MILUTINOVIC
“Provat tregojnë fajësinë e Mlladiçit pa as edhe një dyshim,” tha prokurori
Alan Tieger në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë në
Hagë të enjten, ndërsa prokuroria ndërtoi kundërshtimin e saj ndaj argumenteve mbyllëse të mbrojtjes.
Tieger tha se argumentet e mbrojtjes bazoheshin në interpretime të
pasakta dhe deluzionale të fakteve dhe duke shpërfillur provat.
Mlladiç nuk ishte një supernjeri, siç mbrojtja thotë se sugjerojmë ne,
por thjesht një njeri që kishte mjaftueshëm forcë për të kaluar lehtësisht
përmes Bosnjës dhe i përdori këto forca për të kryer krime dhe shkatërruar
komunitetin,” tha ai në gjykatën e krimeve të luftës në OKB.
Mlladiç akuzohet për gjenocidin e boshnjakëve nga Srebrenica në vitin
1995, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe
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Hercegovinën, e cila dyshohet se arriti shkallën e gjenocidit në disa komuna të tjera në vitin 1992, terrorizim të popullsisë së Sarajevës gjatë 44
muajve të rrethimit të kryeqyteti boshnjak, dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Prokuroria ka kërkuar dënim me burgim të përjetshëm, ndërsa mbrojtja ka
bërë thirrje që ai të lirohet nga akuzat.
Tieger refuzoi akuzat e mbrojtjes se Mlladiç ishte në gjyq “vetëm sepse ai
është serb”.
Ai këmbënguli se mbrojtja e Mlladiçit gjithashtu i përpoqe t’ia hidhte fajin
ish-presidentit serb të Bosnjës dhe komandanti të lart të Ushtrisë Serbe të
Bosnjës, Radovan Karaxhiç.
Në fakt, Karaxhiçi dhe Mlladiçi ishin “partnerë tepër të rëndësishëm në
të katër sipërmarrjet e përbashkëta kriminale të listuara në aktakuzë,” u
shpreh ai.
“Së bashku ata punuan me një qëllim strategjik për të ndarë serbët nga
myslimanë nga kroatët dhe ranë dakord se ishte një mundësi historike
për të kirjuar një shtet serb me sa më pak armiq që është e mundur dhe
instrumentet për ta arritur këtë,” tha ai.
Ai i kujtoi gjykatës dëshminë e dëshmitarit të mbrojtjes Luka Dragiceviç,
një oficer i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, i cili tha se serbët ishin “më të fortë,
më të mirë, më të bukur dhe më të zgjuar sesa myslimanët”.
Për të vërtetuar se Ushtria Serbe e Bosnjës, e cila ishte nën komandën e
Mlladiçit, spastroi etnikisht komuna në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, prokurori citoi Mlladiçin, i cili njëherë tha “se nuk ka myslimanë
në Bratunac” dhe se “ishte një qytet krejtësisht serb”.
Si provë “qëllimit gjenocidial” të Mlladiçit për të shkatërruar myslimanët
në Srebrenicë, prokurori citoi deklaratën e tij se “ka ardhur koha të marrim hak mbi turqit (term ofendues për boshnjakët) në këtë rajon”.
Ai refuzoi gjithashtu përpjekjen e avokatëve të mbrojtjes për të fajësuar
policinë serbe të Bosnjës për persekutimin në gjashtë komuna boshnjake
dhe kampet e ndalimit në vitin 1992.
Ai përsëriti se serbi i Bosnjës dhe policia “së bashku ngritën kampet e
ndalimit dhe vunë në zbatim spastrimin etnik”.
Tieger tha se akuzat e mbrojtjes se Ushtria Boshnjake qëlloi njerëzit e saj
në Sarajevë për të fajësuar serbët është “një pretendim që shtrembëron
realitetin”.
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Ai refuzoi pretendimet e mbrojtjes se kjo ishte e konfirmuar nga komandanti i forcës paqeruajtëse të OKB-së UNPROFOR, Michael Rose.
"Rose tha se ishte në dijeni të pohimeve të tilla në media, por jo se ato
pretendime bazoheshin në të vërteta,” tha Tieger.
Tieger gjithashtu mohoi pretendimet e mbrojtjes se forcat serbe të Bosnjës
thjesht “iu përgjigjën në mënyrë legjitime zjarrit” që vinte nga qyteti.
"Përkundrazi, i gjithë qyteti ishte vënën nën shënjestrën e bombardimeve
dhe sulmeve me snajper,” tha ai.
Duke iu përgjigjur tezës së mbrojtjes se nuk kishte asnjë urdhër me shkrim
të lëshuar nga Mlladiçi për vrasjen e të gjithë robërve nga Srebrenica në
korrik 1995, prokurori argumentoi se, sipas dëshmive, Mlladiç e dha urdhër "gojarisht".
Ai refuzoi pretendimet e mbrojtjes se gratë, fëmijët dhe të moshuarit nuk
u dëbuan nga Srebrenica, por “u zhvendosën me besim”.
Ai citoi një oficer holandez të UNPROFOR, i cili tha se popullsisë së Srebrenicës iu ofrua një zgjedhje midis “një vdekje të ngadaltë” dhe largimit.
Më vonë të enjten, mbrojtja e Mlladiçit do t’i përgjigjet argumenteve
mbyllëse të prokurorëve.
Vendimi në gjyq pritet të merret në nëntor 2017.
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13 DHJETOR 2016

Mbrojtja i kërkon Gjykatës
së Hagës të lirojë nga akuzat
Ratko Mlladiçin
Ditën e fundit të argumenteve mbyllëse në gjyqin e
Ratko Mlladiç në Hagë, avokatët e mbrojtjes i vënë thirrje
gjykatës së OKB-së të lirojë nga akuzat ish-komandantin e
Ushtrisë Serbe të Bosnjës për krime lufte dhe gjenocid.
RADOSA MILUTINOVIC
Ditën e fundit të argumenteve mbyllëse në gjyqin e Mlladiçit në Hagë,
avokati i tij mbrojtës Dragan Ivetiç tha në gjykatë se “i vetmi vendim i
drejtë dhe i saktë është një lirim nga akuzat për shkak të faktit se prokuroria nuk ka arritur të vërtetojë fajësinë e tij”.
Mlladiç akuzohet për gjenocidin e boshnjakëve nga Srebrenica në vitin
1995, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe
Hercegovinën, e cila dyshohet se arriti r shkallën e gjenocidit në disa komuna të tjera në vitin 1992, terrorizim të popullsisë së Sarajevës gjatë 44
muajve të rrethimit të kryeqyteti boshnjak, dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Ivetiçe e përqendroi fjalën e tij përfundimtare te akuza për gjenocid në
Srebrenicë, duke këmbënguluir se Mlladiç s’mund të shpallej përgjegjës
për ekzekutimin e më shumë se 7,000 boshnjakëve pasi forcat serbe të
Bosnjës morën enklavën.
"Mbrojtja nuk e konteston se disa burra dhe djem u vranë tragjikisht në
akte hakmarrje personale në Srebrenicë, por këto vrasje nuk kanë asgjë
të përbashkët me ndonjë komandant apo me qëllimet e Mlladiçit," tha ai.
Ai këmbënguli se e vërteta reale për Srebrenicën nuk do të dihet kurrë, por
se autorët e krimeve nuk po vepronin nën komandën e Mlladiçit, por se
ishin “hakmarrës”.
Prokurorët kanë kërkuar dënim me burgim të përjetshëm për Mlladiçin.
Më herët të martën, mbrojtja hodhi poshtë akuzën se trupat e Ratko Mlladiç terrorizuan popullsinë e Sarajevës gjatë rrethimit të viteve 19921995 të qytetit.
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Avokati i Mlladiçit, Ivetiç, u shpreh se ideja se forcat serbe të Bosnjës
shkaktua një mbretëri terrori u krijua nga autoritetet boshnjake për të fituar keqardhjen e ndërkombëtarëve.
Ai citoi një raport nga forca paqeruajtëse UNPROFOR të OKB-së i cili tha
se “bombardimi është reduktuar në mënyrë të ndjeshme, por autoritetet
vazhdojnë të krijojnë një mit që qyteti është bombarduar”.
Ivetiç pohoi se përjetësimi i “mitit” ishte aq i rëndësishëm saqë pala
boshnjake “bombardoi dhe sulmoi me snajper popullin e vet”.
Ndryshe nga akuzat, Ushtria Serbe e Bosnjës ishte "e kujdesshme që të
mos sulmonte civilë", këmbënguli ai.
Ai tha se Ushtria Boshnjake kishte detyrimin “të ndante ndërtesat ushtarake nga ato civile”, por nuk e bëri këtë dhe madje nuk i lejoi civilët të
largoheshin nga qyteti.
Ivetiç nuk e mohoi se “një numër i madh granatash” u qëlluan mbi Sarajevë, por u shpreh se forcat serbe të Bosnjës iu përgjigjen sulmeve të
Ushtrisë Boshnjake nga brenda qytetit.
"Një ndërprerje e plotë e armiqësive në Sarajevë ishte qëllimi kryesor ushtarak," tha ai.
Mlladiç akuzohet për terrorizim të popullsisë së Sarajevës gjatë 44 muajve
të rrethimit të kryeqytetit boshnjak, gjenocidin e boshnjakëve nga Srebrenica në vitin 1995, persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në Bosnjë
dhe Hercegovinë, e cila thuhet se arriti shkallën e gjenocidit në disa komuna të tjera në vitin 1992 dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Mbrojtja u shpreh gjithashtu se Fadila Tarcin, dëshmitari i vetëm i mbijetuar i paraqitur nga prokuroria e Gjykatës së Hagës në gjyq, u plagos rëndë
nga një granatë e qëlluar nga forcat e liderit boshnjak Alija Izetbegoviç dhe
jo nga ushtria nën komandën e Mlladiçit.
"Duket sikur prokuroria përpiqet të fshehë krimet e kryera nga forcat e
Izetbegoviçit," tha Ivetiç.
Avokati mbrojtës e akuzoi Izetbegoviçin si përgjegjës për shpërthimin e
luftës në Sarajevë, duke i kujtuar gjykatës se lideri boshnjak një herë tha se
ai ishte "i gatshëm të sakrifikonte paqen për një Bosnjë dhe Hercegovinë
sovrane".
Sipas Ivetiç, forcat e Izetbegoviçit përdorën praninë e civilëve në kryeqytet
për të mbrojtur veten, duke i fshehur objektet në dyqane dhe zyra postare,
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duke hapur punishte për riparim të armëve në ndërtesat e banimit dhe
bodrumet, si edhe duke stërvitur rekrutë në ndërtesat e shkollave fillore.
Ivetiç tha gjithashtu se nuk kishte asnjë sipërmarrje të përbashkët kriminale që synonte terrorizimin e popullsisë së qytetit.
Ai këmbënguli se pretendimi i prokurorisë se Mlladiç i privoi civilët në
Sarajevë nga ndihma humanitare, uji, energjia elektrike dhe gazit ishte
"një teori konspiracioni".
Të enjten, mbrojtja e Mlladiçit dhe prokurorët e Gjykatës së Hagës do të
kenë kohë të komentojnë argumentet mbyllëse të bëra nga pala tjetër.
Vendimi i shkallës së parë pritet të merret në nëntor 2017.
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13 DHJETOR 2016

Mbrojtja e Mlladiçit: Serbët
e Bosnjës nuk terrorizuan
Sarajevën
Në argumentet mbyllëse në gjyqin për krime lufte të Ratko
Mlladiç, mbrojtja tha se pretendimet se forcat serbe të
Bosnjës nën komandën e tij bombarduan Sarajevën dhe
qëlluan me snajpera civilët ishin një mit.
RADOSA MILUTINOVIC
Ditën e fundit të paraqitjes së argumenteve mbyllëse në gjyqin e ish-shefit
ushtarak serb të Bosnjës në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë në Hagë të martën, mbrojtja hodhi poshtë akuzën se trupat e
Ratko Mlladiçit terrorizuan popullsinë e Sarajevës gjatë rrethimit të 19921995 të qytetit.
Avokati mbrojtës i Mlladiçit Dejan Ivetiç u shpreh se ideja se forcat serbe
të Bosnjë ishin në veprim, mbretëria e terrorit u shkaktua nga autoritetet
boshnjake për të fituar keqardhjen e ndërkombëtarëve.
Ai citoi një raport nga forca paqeruajtëse UNPROFOR të OKB-së i cili tha
se “bombardimi është reduktuar në mënyrë të ndjeshme, por autoritetet
vazhdojnë të krijojnë një mit që qyteti është bombarduar”.
Ivetiç pohoi se përjetësimi i “mitit” ishte aq i rëndësishëm saqë pala
boshnjake “bombardoi dhe sulmoi me snajper popullin e vet”.
Ndryshe nga akuzat, Ushtria Serbe e Bosnjës ishte "e kujdesshme që të
mos sulmonte civilë", këmbënguli ai.
Ai tha se Ushtria Boshnjake kishte detyrimin “të ndante ndërtesat ushtarake nga ato civile”, por nuk e bëri këtë dhe madje nuk i lejoi civilët të
largoheshin nga qyteti.
Ivetiç nuk e mohoi se “një numër i madh granatash” u qëlluan mbi Sarajevë, por u shpreh se forcat serbe të Bosnjës iu përgjigjen sulmeve të
Ushtrisë Boshnjake nga brenda qytetit.
"Një ndërprerje e plotë e armiqësive në Sarajevë ishte qëllimi kryesor ushtarak," tha ai.
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Mlladiç akuzohet për terrorizim të popullsisë së Sarajevës gjatë 44 muajve
të rrethimit të kryeqytetit boshnjak, gjenocidin e boshnjakëve nga Srebrenica në vitin 1995, persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në Bosnjë
dhe Hercegovinë, e cila thuhet se arriti shkallën e gjenocidit në disa komuna të tjera në vitin 1992 dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Mbrojtja u shpreh gjithashtu se Fadila Tarcin, dëshmitari i vetëm i mbijetuar i paraqitur nga prokuroria e Gjykatës së Hagës në gjyq, u plagos rëndë
nga një granatë e qëlluar nga forcat e liderit boshnjak Alija Izetbegoviç dhe
jo nga ushtria nën komandën e Mlladiçit.
"Duket sikur prokuroria përpiqet të fshehë krimet e kryera nga forcat e
Izetbegoviçit," tha Ivetiç.
Avokati mbrojtës akuzuar Izetbegoviç si përgjegjës për shpërthimin e
luftës në Sarajevë, duke i kujtuar gjykatës se udhëheqësi boshnjak herë
tha se ai ishte "i gatshëm të sakrifikojë paqe për një Bosnjë dhe Hercegovinë sovran".
Avokati mbrojtës e akuzoi Izetbegoviçin si përgjegjës për shpërthimin e
luftës në Sarajevë, duke i kujtuar gjykatës se lideri boshnjak një herë tha se
ai ishte "i gatshëm të sakrifikonte paqen për një Bosnjë dhe Hercegovinë
sovrane".
Sipas Ivetiç, forcat e Izetbegoviçit përdorën praninë e civilëve në kryeqytet
për të mbrojtur veten, duke i fshehur objektet në dyqane dhe zyra postare,
duke hapur punishte për riparim të armëve në ndërtesat e banimit dhe
bodrumet, si edhe duke stërvitur rekrutë në ndërtesat e shkollave fillore.
Ivetiç tha gjithashtu se nuk kishte asnjë sipërmarrje të përbashkët kriminale që synonte terrorizimin e popullsisë së qytetit.
Ai këmbënguli se pretendimi i prokurorisë se Mlladiç i privoi civilët në
Sarajevë nga ndihma humanitare, uji, energjia elektrike dhe gazit ishte
"një teori konspiracioni".
Argumentet mbyllëse vazhdojnë.
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12 DHJETOR 2016

Mbrojtja e Mlladiçit: “Gjenocidi
i vitit 1992 ‘i pavërtetuar’
Në një deklaratë mbyllëse në gjyqin e Ratko Mlladiç,
mbrojtja tha se prokurorët e OKB-së nuk vërtetuan se
forcat e ish-kreut ushtarak serb të Bosnjës kryen gjenocid
në gjashtë komuna boshnjake në vitin 1992.

Ratko Mlladiç dhe avokati i tij mbrojtës Dejan Ivetiç në sallën e gjyqit.

RADOSA MILUTINOVIC
Avokati mbrojtës i Mlladiçit, Dejan Ivetiç, tha në Gjykatën Penale
Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë në Hagë të hënën se prokurorët nuk
kanë vërtetuar se ka pasur një plan të koordinuar për kryerjen e gjenocidit
në gjashtë komuna apo që komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës ishte
përgjegjës për persekutimi dhe spastrimi etnik atje.
Ivetiç u shpreh se krimet ishin kryer nga forcat e policisë speciale serbe
të Bosnjës dhe autoriteteve lokale, mbi të cilat Mlladiç nuk kishte asnjë
autoritet.
"Gjenerali Mlladiç nuk mund të mbahet përgjegjës për veprimet e kryera
nga autoritetet civile," tha ai.
Mlladiç, 74 vjeç, akuzohet për persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në
të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, e cila në vitin 1992 dyshohet se arriti në shkallë gjenocidi në gjashtë komuna - Prijedor, Foca, Kljuc, Sanski
Most, Kotor Varos dhe Vlasenicë.
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Ai është gjithashtu në gjyq për gjenocidin e boshnjakëve nga Srebrenica në
vitin 1995, persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën
dhe Hercegovinën, terrorizimin e popullsisë në Sarajevë gjatë rrethimit të
kryeqytetit boshnjak dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Për të treguar se nuk kishte asnjë qëllim gjenocidal për të shkatërruar
boshnjakët dhe kroatët si grupe etnike, Ivetiç theksoi se popullsia jo-serbe
qëndroi në komunën e Srbacit deri në fund të luftës.
Ai tha gjithashtu se boshnjakët dhe kroatët përbënin dhjetë për qind të
anëtarëve të Ushtrisë Serbe të Bosnjës në fund të luftës.
"A kryen ata gjenocid kundër vetes dhe vetë familjeve të tyre? Kjo nuk
është logjike, ashtu siç nuk janë as akuzat e prokurorisë. Prandaj ju duhet
ta lironi gjeneralin Mlladiç,” tha ai.
Sipas Ivetiçit, përkundrazi, Mlladiç "absolutisht mbështeti një zgjidhje
paqësore" dhe "bëri gjithçka mundi për të parandaluar përshkallëzimin
e dhunës".
"Vrasjet ishin incidente të paplanifikuara, të cilat as nuk u miratuan dhe
as nuk u projektuan nga Mlladiç," tha avokati mbrojtës.
Ai pohoi se popullsia jo-serbe nuk u largua për shkak të persekutimit nga
forcat serbe të Bosnjës, por "zgjodhi të largohej" për shkak të luftës dhe
mungesës së furnizimeve.
Edhe nëse Ushtria Serbe e Bosnjës zhvendosi njerëz nga zonat e luftës,
kjo u bë "përkohësisht", në përputhje me Konventat e Gjenevës, shtoi ai.
"Provat nuk tregojnë se popullsia lokale në duart e Ushtrisë Serbe të Bosnjës u dëbua me forcë,” tha Ivetiç.
Duke komentuar mbi krimet e kryera në Prijedor në vitin 1992, të cilat
prokurorët i përshkruan si një shembull gjenocidi, Ivetiç tha se grupet
paraushtarake boshnjake shkaktuan luftën në komunë.
Ushtria Serbe e Bosnjës kreu "veprime legjitime" që synonin çarmatimin
e paraushtarakëve, edhe pse disa serbë "reaguan nga frika e një gjenocidi
të ri kundër tyre, si ai që ndodhi gjatë Luftës së Dytë Botërore, dhe jo për
shkak të ndonjë plani të bërë nga Ratko Mlladiç,” këmbënguli ai.
Ivetiç tha se qendrat e paraburgimit ku u kryen krimet ndaj boshnjakëve
dhe të burgosurve kroatë u ngritën nga komitetet serbe të Bosnjës të Ministrisë së Brendshme dhe komitetet e krizave të drejtuar nga autoritetet
lokale, jo nga ushtria nën komandën e Mlladiçit.
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Ivetiç tha se Mlladiç nuk merrte raporte për krime kundër civilëve, por
vetëm raportet mbi "veprimet legjitime kundër paraushtarakëve".
Duke iu drejtuar akuzës se Ushtria Serbe e Bosnjës varrosi rreth 500 civilë,
të cilët u vranë gjatë një ofensive në zonën e Prijedorit, në një minierë në
Tomasica, Ivetiç tha se edhe kjo nuk ishte vërtetuar.
"Sipas provave, trupat nuk u varrosën nga anëtarë të Ushtrisë Serbe të
Bosnjës, por Ministria e Punëve të Brendshme, të cilët mbanin uniforma
të ngjashme,” tha ai.
Mbrojtja do ta përfundojë paraqitjen e argumenteve të saj mbyllëse të
martën dhe më pas si prokuroria ashtu edhe mbrojtja të dyja do të kenë
mundësinë të hedhin poshtë deklaratat e njëri-tjetrit më 15 dhjetor.
Vendimi pritet të merret vitin që vjen.
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09 DHJETOR 2016

Mbrojtja: “Ratko Mlladiç
‘s’urdhëroi kurrë masakrat e
Srebrenicës’
Në argumentet mbyllëse në gjyqin e Ratko Mlladiç,
avokatët e ish-komandanti ushtarak serb të Bosnjës thanë
se ai nuk urdhëroi kurrë vrasjet masive në Srebrenicë dhe
çështja kundër tij ka qenë sistematikisht e njëanshme.
ELEANOR ROSE
Argumentet mbyllëse për mbrojtjen e Ratko Mlladiç filluan të premten
në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, me avokatët e
komandantit të kohës së luftës që argumentuan se "vrasjet fatkeqe” të
boshnjakëve nga Srebrenica ishin akte "hakmarrjeje private" mbi të cilat
kreu i Ushtrisë Serbe të Bosnjës nuk kishte asnjë kontroll.
Përsa i takon akuzës për gjenocid në Srebrenicë, ku më shumë se 7,000
burra dhe djem boshnjakë u masakruan nga forcat serbe të Bosnjës në
korrik të vitit 1995, avokati mbrojtës Branko Lukiç tha se nuk kishte asnjë
provë se Mlladiç kishte urdhëruar vdekjet.
"Përsa i takon vrasjeve fatkeqe që ndodhën në Srebrenicë, mbrojtja nuk
e mohon se disa persona u vranë në akte oportune dhe të pakontrolluara
hakmarrjeje personale nga anëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme,
nga vendas, dhe madje nga anëtarë renegatë të organit të sigurisë të Ushtrisë Serbe të Bosnjës,” tha Lukiç.
"Këto vrasje nuk u urdhëruan nga gjenerali Mlladiç dhe u kryen në shkelje të drejtpërdrejtë të urdhrave të gjeneralit Mlladiç që u regjistruan disa
herë dhe nga persona të shumtë, ku ka dekretuar se të gjithë të burgosurit
e luftës do të shkëmbehen me palën tjetër," shtoi ai.
Jo të gjithë boshnjakët nga Srebrenica që vdiqën ishin civilë, tha Lukiç,
duke u shprehur se 70 për qind e viktimave të zhvarrosur nga varret masive ishin të regjistruar si ushtarë të Ushtrisë Boshnjake.
Prokuroria nuk siguroi prova të mjaftueshme për të mbështetur akuzën
për gjenocid, shtoi avokati i dytë mbrojtës i Mlladiçit, Dejan Ivetiç, duke
theksuar se akuza përfshin qëllimin për të kryer akte për të shkatërruar
një grup të tërë ose pjesërisht.
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Ivetiç u shpreh se çdo provë që dilte kundër akuzës për gjenocid garantonte dyshime mjaftueshëm të arsyeshme për lirim nga akuzat.
Mlladiç gjithmonë këmbënguli se Ushtria Serbe e Bosnjës vepro në përputhje me Konventat e Gjenevës dhe ligjet dhe zakonet e luftës, këmbënguli Ivetiç.
Mlladiç akuzohet për gjenocidin e boshnjakëve nga Srebrenica në vitin
1995, persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe
Hercegovinën, e cila dyshohet se arriti në shkallë gjenocidi në disa komuna të tjera në vitin 1992, terrorizim të popullsisë së Sarajevës gjatë rrethimit 44 mujor të kryeqytetit boshnjak dhe pengmarrje të paqeruajtësve
të OKB-së.
Mbrojtja argumentoi se në kundërshtim me imazhin e tij si "kasapi i
Bosnjës", Mlladiçi nuk ishte një përbindësh, dhe u përpoq të rrënjoste
"disiplinë, nder dhe guxim" në trupat e tij.
Larg nga të qenit agresorë që kërkonin spastrim etnik, forcat serbe të
Bosnjës ishin të angazhuara në një luftë mbrojtëse kundër kërcënimit të
një “makine lufte” fundamentaliste islamike të udhëhequr nga presidenti
boshnjak i kohës së luftës Alija Izetbegoviç, tha Lukiç.
Ai paraqiti një video të Izetbegoviçit duke shoqëruar një njësi luftëtarësh
muhaxhidinë islamikë që erdhën në Bosnjë për të mbështetur qeverinë e
tij të luftës ndërsa ajo luftonte kundër forcave serbe të Bosnjës të komanduara nga Mlladiçi.
Lukiç më pas tregoi një video të asaj që pretendohet të jetë e njëjta njësi
luftëtarësh duke prerë kokat e luftëtarëve serbë.
Klipi i tmerrshëm tregon një ushtar muhaxhedin me këmbën e tij mbi disa
koka të prera luftëtarësh.
Lukiç i krahasoi forcat e Izetbegoviçit me ISIS-in, dhe argumentoi se
Ushtria Serbe e Bosnjës ishte e pakët në numër dhe e keq organizuar; një
“ushtri zhele”.
Ai pretendoi se Izetbegoviç kishte ardhur në pushtet "me një platformë
fundamentalizmi islamik" që mbështeste superioritetin e myslimanëve
ndaj serbëve.
Për të pranuar argumentin e prokurorisë - se Mlladiç ishte një pjesë e
rëndësishme e aparatit komandues që organizoi një përpjekje gjenocidiale
për të krijuar një shtet serb të pastër etnikisht – duhej besuar se forcat
serbe të Bosnjës vepruan në një vakum, sipas mbrojtjes, duke cituar mobilizimin e forcave qeveritare boshnjake dhe sulmet ndaj serbëve të Bosn-
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jës nga disa ushtri, duke përfshirë muhaxhidinët, Ushtrinë Boshnjake dhe
forcat kroate.
Sipas Lukiçit, i pandehuri, po përballej me një gjyq të njëanshëm në të cilin prokuroria u përpoq ta shpallte atë përgjegjës për krime mbi të cilat ai
nuk kishte asnjë kontroll dhe po ndiqej penalisht “sepse ai është gjenerali
Mlladiç“.
“Anëtarët jo serbë të publikut tashmë e kanë dënuar klientin tonë,” tha
Lukiç, duke u shprehur se gjyqi ishte treguar paragjykues dhe ishte përpjekur ta nxirrte Mlladiçin përgjegjës për “të gjitha krimet e kryera ndonjëherë nga serbët”.
Prokuroria, tha Lukiç, e kishte prezantuar çështjen e saj sikur Mlladiçi të
ishte “supernjeri, që i dinte të gjitha dhe i gjithëpushtetshëm që mund të
kontrollonte gjithçka dhe të gjithë” në Bosnjë në atë kohë.
Në lidhje me akuzat për terrorizim të popullsisë së Sarajevës, mbrojtja pretendoi se forcave serbe “iu tha vazhdimisht nga eprorët e tyre të
ndalonin zjarrin” ndërsa Ushtria Boshnjake përdorte njerëz si mburoja
njerëzore, duke vendosur trupa në ndërtesa civile për të qëlluar forcat serbe rreth qytetit, tha Lukiç.
Në komunat që pretendohet se ka pasur spastrim etnik nga forcat e Mlladiçit, Lukiç tha se civilët u larguan me dëshirën e tyre për shkak të
mungesës së vendeve të punës, ushqimit dhe shërbimeve.
Mbrojtja do të vazhdojë të paraqesë argumentet e saj mbyllëse të hënën
dhe të martën, dhe prokuroria mbrojtja do të kenë të dyja mundësinë të
hedhin poshtë argumentet mbyllëse të njëra-tjetrës më 15 dhjetor.
Vendimi pritet vitin e ardhshëm.
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07 DHJETOR 2016

Prokurorët e OKB-së kërkojnë
burgim të përjetshëm për Ratko
Mlladiçin
Prokurorët në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ishJugosllavinë i bënë thirrje gjyqtarëve në gjykatën e OKBsë ta dënojnë me burgim të përjetshëm ish-komandantin
ushtarak Ratko Mlladiç për gjenocid dhe krime të tjera
lufte.
RADOSA MILUTINOVIC
Duke përmbyllur deklaratat e tyre përfundimtare në gjykatën e krimeve të
luftës në Hagë të mërkurën, prokurorët thanë se Mlladiç duhet të dënohet
me burgim të përjetshëm për gjenocid dhe mizori të tjera të kryera nga
forcat nën komandën e tij gjatë luftës së viteve 1992-1995 në Bosnjë dhe
Hercegovinë.
"Ka ardhur koha që Ratko Mlladiç të mbahet përgjegjës për secilën nga
viktimat e tij dhe të gjitha komunitetet që ai shkatërroi. Imponimi i ndonjë
dënimi më pak të rëndë sesa burgimi i përjetshëm do të ishte një fyerje për
viktimat dhe në kundërshtim me drejtësinë," tha prokurori Alan Tieger.
"Askush nuk mund ta imagjinojë thellësinë e vuajtjes për të cilën Mlladiç
është përgjegjës," shtoi ai.
Ai e përshkroi Mlladiçin si "mjeshtër të jetës dhe vdekjes" gjatë luftës në
Bosnjë dhe Hercegovinë, duke e ilustruar pohimin e tij me fjalët e shefit
ushtarak serb të Bosnjës të thëna boshnjakëve të evakuuar nga qyteti i
Zepës në verën e vitit 1995: "Po jua jap jetën tuaj si dhuratë."
Më herët të mërkurën, një tjetër prokuror, Peter MekKloski, tha se Mlladiç
luajti një rol kyç në planifikimin dhe gjenocidin në Srebrenicë, si pjesë
e një sipërmarrje të përbashkët kriminale me qëllim “vrasjen e të gjithë
burrave myslimanë të aftë fizikisht” dhe dëbimin e grave, fëmijëve dhe të
moshuarve.
Prokurorët u përpoqën të vërtetonin "qëllimin gjenocidial" të Mlladiçit në
Srebrenicë, duke paraqitur deklaratën e tij ditën e rënies së enklavës në
duart e forcave serbe të Bosnjës, më 11 korrik 1995, kur ai tha se "ka ardhur
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momenti që të marrim hak kundër turqve (termi ofendues për boshnjakët)
në këtë zonë".
Sipas prokurorit, qëllimi gjenocidial i Mlladiçit ishte gjithashtu i qartë në
mesazhin e tij për boshnjakët e Srebrenicës ditën e nesërme, kur ai tha se
ata mund “ose të mbijetonin ose të zhdukeshin”.
“Gjatë rrjedhës së gjashtë ditëve pas këtyre komenteve, trupat e Mlladiçit
kapën dhe vranë më shumë se 7,000 burra dhe djem myslimanë,” tha McCloskey.
McCloskey tha se sipas disa provave të ndryshme, Mlladiç dhe oficerët e
tij vartës luajtën një rol tepër të rëndësishëm në planifikimin dhe kryerjen
e këtyre vrasjeve.
Prokurori refuzoi pretendimet e mbrojtjes se krimet në Srebrenicë ishin
kryer nga “formacione ushtarake paraushtarake” të paidentifikuara dhe
“hakmarrës”, në bashkëpunim me oficerët e sigurimit serb të Bosnjës mbi
të cilët Mlladiçi nuk kishte aspak kontroll, duke u shprehur se pretendime
të tilla ishin “absurde”.
Ai tha se largimi me dhunë i boshnjakëve nga Srebrenica ishte një qëllim
që ishte parashtruar nga liderët politikë dhe ushtarakë serbë të Bosnjës që
prej vitit 1992.
McCloskey citoi një direktivë të lëshuar në mars 1995, në të cilën presidenti serb i Bosnjës Radovan Karaxhiç urdhëroi forcat e Mlladiçit “të
kryenin operacione të mirëmenduara” në Srebrenicë për të krijuar “një
situatë të padurueshme pasigurie totale, pa asnjë shpresë mbijetese apo
jete për banorët”.
Mlladiç akuzohet për gjenocidin e boshnjakëve nga Srebrenica në vitin
1995, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, e cila dyshohet se arriti shkallën e gjenocidit në disa komuna
të tjera në vitin 1992, terrorizim të popullsisë së Sarajevës gjatë 44 muajve
të rrethimit të kryeqytetit boshnjak dhe marrjen peng të paqeruajtësve të
OKB-së.
74 vjeçari është shprehur se është i pafajshëm për këto akuza.
Mbrojtja do të japë deklaratat e saj mbyllëse nga data 9 deri më 13 dhjetor.
Vendimi pritet të jepet në vitin 2017.
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07 DHJETOR 2016

Prokurorët: Mlladiç ‘terrorizoi
Sarajevën gjatë rrethimit’
Ndërsa deklaratat mbyllëse vazhduan në gjyqin e Ratko
Mlladiç, prokurorët thanë se gjyqi kishte vërtetuar se forcat
e ish-kreut ushtarak serb të Bosnjës terrorizuan Sarajevën
me një fushatë bombardimesh dhe sulmesh me snajper.
RADOSA MILUTINOVIC
Ditën e tretë dhe të fundit të përmbledhjes së prokurorisë, prokurori Adam
Weber tha në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë të
mërkurën se gjatë tre viteve e gjysmë luftë, Ushtria Serbe e Bosnjës e komanduar nga Ratko Mlladiç e goditi Sarajevën me artileri të ndryshme dhe
përdori snajpera për të qëlluar civilë.
Prokurori vuri në gjykatën e OKB-së regjistrimin e një bisede të përgjuar
nga maji 1992, gjatë të cilit Mlladiç dha një urdhër të hapej zjarr mbi lagjet
Velesici dhe Pofalici të qytetit "sepse në to nuk jetonin shumë serbë”.
"Le t’ua heqim mendjet që të mos i zërë gjumi,” tha Mlladiç gjatë regjistrimit.
Sipas prokurorit, kjo ishte dëshmi e mirë se bombardimi kishte si qëllim
"përhapjen e terrorit" mes popullsisë së kryeqytetit boshnjak.
Weber tha se trupat e Mlladiçit i nënshtruan civilët në Sarajevë “ndaj
bombardimeve masive që mbuluan të gjithë qytetin” ose bombardime
sporadike, në varësi të vendimeve të tij gjatë të gjithë luftës së viteve
1992-1995.
Ai tha se Mlladiç, së bashku me liderin politik serb të Bosnjës Radovan
Karaxhiç, i përdori sulmet mbi qytet si një mjet për të ushtruar presion
mbi autoritetet Sarajevës dhe komunitetin ndërkombëtar.
"Asnjë pjesë e qytetit nuk u kursye. Spitalet, njerëzit nëpër funerale,
njerëzit në radhë për ujë dhe ushqim u shënjestruan. Madje, as xhamitë
nuk u kursyen,” tha Weber.
Prokurori citoi të dhëna nga të dhënat nga UNICEF nga viti 1994, të cilat
thoshin se “zjarri i drejtpërdrejtë me snajper u hap mbi rreth 40 për qind
të fëmijëve në Sarajevë".
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Duke sfiduar pretendimet e mbrojtjes se Mlladiç ndaloi “sulmet ofensive”
dhe ato mbi civilët, prokurori paraqiti urdhra që tregonin se kreu i Ushtrisë Serbe të Bosnjës e kishte vazhduar këtë duke thënë “jo pa lejen time”.
"Kjo s’është njësoj me ta ndalosh një gjë,” tha Weber.
Për të theksuar qëndrimin e Mlladiç ndaj civilëve, Weber citoi fjalët e tij
nga një regjistrim që u luajt në sallën e gjyqit: “Sa herë që vij në Sarajevë,
vras ndonjë gjatë rrugës.”
Duke hedhur poshtë pretendimin e mbrojtjes se Mlladiç "nuk ka dhënë
urdhër që snajperët të qëllonin civilët”, prokurori vuri në dukje se në vitin
1995, Mlladiç pranoi para komandantit të forcës paqeruajtëse të OKB-së,
UNPROFOR, se sulmet me snajper ishin intensifikuar.
Prokurori tha gjithashtu se pretendimi i mbrojtjes se forcat serbe "thjesht
reaguan” ndaj sulmeve të Ushtrisë Boshnjake nga Sarajeva ishin të rreme.
Ai argumentoi më tej se pretendimi i mbrojtjes se Ushtria Boshnjake ishte
përgjegjëse për shumicën e sulmeve kundër civilëve në Sarajevë "ishte i
pabazë, ose, në fakt, i bazuar në prova që nuk ekzistonin”.
Prokurori hodhi poshtë gjetjet e ekspertes së balistikës nga ana e mbrojtjes, Zorica Subotiç, e cila tha se dy shpërthime vdekjeprurëse në tregun
Markale që vranë shumë njerëz janë shkaktuar nga minat e vendosura,
duke e quajtur këtë "një teori konspiracioni".
"Ajo e trilloi të gjithë," tha prokurori.
Weber tha se mbrojtja u përpoq ta paraqiste Mlladiçin si një "shpëtimtar
heroik" të civilëve, duke pretenduar se ai siguroi mirëqenien e popullsisë
lokale.
"Nuk mund të largoni asgjë nga e vërteta,” tha ai.
Sipas prokurorit, Mlladiç në fakt i privoi civilët në Sarajevë nga ndihma
humanitare, energjia elektrike, uji dhe gazi, gjë të cilën ai "e përdori si
mjet" për të arritur qëllimet e tij.
"Pretendimi i mbrojtjes se Mlladiç nuk dha urdhra për t’i privuar njerëzit
nga ndihma është i çuditshëm. Mlladiç kontrolloi dhe kufizoi ndihmat dhe
nevojat themelore,” tha Weber.
Prokurori u përpoq ta vërtetonte këtë duke cituar një nga urdhrat e Mlladiçit: "Ndërprisni menjëherë furnizimin me ujë, energji elektrike dhe
gaz në pjesën myslimane të Sarajevës".
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Ndryshe nga pretendimet e mbrojtjes se “lëvizja e lirë lejohej gjithmonë”
për civilët në Sarajevë, Weber argumentoi se Mlladiç ishte "krenar për
bllokadën në Sarajevë".
Ai tha se trupat serbe bllokuan të gjitha rrugët nga qyteti dhe qëlluan
civilët që përpiqeshin të largoheshin.
Mlladiç akuzohet për gjenocidin e boshnjakëve nga Srebrenica në vitin
1995, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, e cila dyshohet se arriti shkallën e gjenocidit në disa komuna
të tjera në vitin 1992, terrorizim të popullsisë së Sarajevës gjatë 44 muajve
të rrethimit të kryeqytetit boshnjak dhe marrjen peng të paqeruajtësve të
OKB-së.
Masakra e Srebrenicës pa vrasjen e më shumë se 7,000 burrave dhe
djemve myslimanë nga forcat serbe të Bosnjës, ndërsa rreth 10,000 persona vdiqën gjatë rrethimit të Sarajevës për shkak të sulmeve me snajper,
bombardimeve dhe privimeve të tjera.
74 vjeçari është shprehur se është i pafajshëm për këto akuza.
Mbrojtja do të japë deklaratat e saj mbyllëse nga data 9 deri më 13 dhjetor.
Të dyja palët do të kenë mundësi të komentojnë deklaratat mbyllëse të
secilës më 15 dhjetor në gjykatën e OKB-së.
Gjyqi filloi në maj 2012 dhe vendimi pritet të jepet në vitin 2017.
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06 DHJETOR 2016

Ratko Mlladiç “vlerësoi
spastrimin etnik”, thotë
prokuroria
Ditën e dytë të deklaratave mbyllëse në gjyqin e Ratko
Mlladiç, prokuroria tha se ish-shefi ushtarak serb i Bosnjës
vlerësoi dhe ngriti në detyrë pficerët e përfshirë në
spastrim etnik dhe vrasje.
RADOSA MILUTINOVIC
Prokurori Arthur Traldi tha në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë të martën se pretendimet nga mbrojtja se Ratko Mlladiç mbrojti
popullsinë jo-serbe të Bosnjës gjatë luftës dhe ndëshkoi autorët e krimeve
ishin të rreme.
Traldi tha se provat e paraqitura gjatë gjykimit prej katër vitesh e gjysmë
të Mlladiçit treguan pikërisht të kundërtën - se komandanti i Ushtrisë
Serbe të Bosnjë nuk i ndëshkoi, por i ngriti në detyrë vartësit që ishin
përgjegjës për spastrimin etnik dhe vrasjet.
Prokurori përmendi shembullin e Rajko Kusiç, komandant i Brigadës së
Rogaticës të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, të cilin Mlladiç e ngriti në detyrë
pavarësisht krimeve që ushtarët e tij kryen në komunën e Rogaticës.
Ai tha gjithashtu se një oficer që i dërgoi një letër zyrtare Kusiçit, duke i
bërë thirrje atij “të ndalonte masakrat, u hoq nga detyra.
Mlladiç akuzohet për gjenocid në vitin 1992
Duke vazhduar prezantimin e argumenteve të tyre përfundimtare të
martën, prokurorët e Hagës pretenduan se Ratko Mlladiç ishte përgjegjës
për një fushatë spastrimi etnik dhe gjenocidi të kryer nga trupat serbe të
Bosnjës nën komandën e tij në vitin 1992, si edhe për gjenocidin në Srebrenicë në vitin 1995.
Prokurori Arthur Traldi tha në gjykatë se në hapësirën e vetëm një jave, në
korrik 1992, Ushtria Serbe e Bosnjës përdori "forcë brutale" për të sulmuar
dhe shkatërruar lagje në Prijedor, duke vrarë qindra jo serbë, si edhe duke
dëbuar dhe ndaluar civilë në kampet në Omarska, Keraterm dhe Trnopolje.
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Traldi tha se burra boshnjakë dhe kroatë u abuzuan, disa derisa vdiqën,
ndërsa gratë u përdhunuan. Gjendja në kampe ishte "çnjerëzore", tha
Traldi.
Prokurori kundërshtoi pretendimet e mbrojtjes së Mlladiçit se fajin për
krimet në kampe e kishin autoritetet civile dhe policia, duke paraqitur
prova se ushtarët sollën të burgosur në kampe dhe i ruajtën ata.
Ai shtoi se në hapësirën e një jave, 1,500 persona u vranë në Prijedor dhe
trupat e tyre u hodhën në një varr masiv në Tomasica.
Traldi hodhi poshtë pretendimet e Mlladiçit se Ushtria Serbe e Bosnjës nuk
varrosi eshtra viktimash në Tomasica dhe paraqiti prova se në varrimin e
tyre u përdorën makineri të ushtrisë.
Prokurori Alan Tieger ndërkohë tha se "krimet dhe gjenocidi ishin një
mjet i nevojshëm për të larguar përgjithmonë jo serbët e padëshiruar nga
territoret që donin liderët e serbëve”.
Tieger tha se provat çonin në përfundimin se Mlladiç dhe anëtarë të tjerë
të sipërmarrjes së përbashkët kriminale në të cilat ai ishte pjesë kishin
qëllimin gjenocidial të shkatërronin boshnjakët dhe kroatët në Prijedor.
"Qëllimi i Mlladiçit për të shkatërruar jo serbët është i pakontestueshëm
dhe ai qëllim quhet gjenocid,” tha Tieger.
Sipas Traldit, Kusiç vazhdoi të kryente krime në zonën e Rogaticës deri në
vitin 1995, ndërsa Mlladiç e vlerësoi atë.
Ai vuri në sallën e gjyqit një regjistrim, në të cilin Mlladiç thoshte: “Të
lumtë, Kusiç“ dhe e quante atë “një oficer me merita”.
“Që dikush të ngrihej në detyrë brenda radhëve të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, ai duhet të ishte i suksesshëm në spastrimin etnik,” tha Traldi.
Si provë që Mlladiç ishte në dijeni të krimeve që janë kryer dhe dha urdhra
për t’i mbuluar ato, Traldi përmendi një shënim nga ditari i kohës së luftës
i gjeneralit, ku tregonte se informacionet në lidhje me një varr masiv në
minierën e Tomasicës, pranë Prijedorit, duhet të fshiheshin.
"Mlladiç vlerësoi fushatën e suksesshme të spastrimit etnik dhe ai nuk i
ndëshkoi autorët e krimeve," tha prokurori.
Traldi gjithashtu hodhi poshtë urdhrat e Mlladiç për respektimin e rregullave ndërkombëtare të luftës dhe konventat e Gjenevës, duke thënë se ato
ishin "jo efektive dhe sa për sy e faqe”.
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Prokurori tha se "askush nuk ishte ndëshkuar edhe autorët e krimeve
pranuan krimet dhe armët dhe trupat e viktimave ishin ende në dispozicion ... sepse ushtarët bënë atë që duhet të bënin – kryen një spastrim
etnik të territoreve”.
Duke iu përgjigjur pretendimeve nga pala mbrojtëse e Mlladiçit se 3,000 jo
serbë qëndruan në komunën e Sanski Mostit gjatë luftës, prokurori tha se
para konfliktit atje jetonin 28,000 të tillë.
Traldi më pas citoi dokumentet e lëshuara nga autoritetet serbe të Bosnjës
që përmendnin “nevojën për të larguar jo-serbët”.
“Ata njerëz u zhvendosën nëpërmjet kryerjes së krimeve të tmerrshme,
arrestimeve masive, masakrave, shkatërrimit të fshatrave,” tha prokurori, duke përmendur vrasjen e 29 grave dhe fëmijëve në fshatin Hrustovo,
pranë Sanski Mostit në maj 1992 si shembull.
Mlladiç akuzohet për gjenocidin e boshnjakëve nga Srebrenica në vitin
1995, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, e cila dyshohet se arriti shkallën e gjenocidit në disa komuna
të tjera në vitin 1992, terrorizim të popullsisë së Sarajevës gjatë 44 muajve
të rrethimit të kryeqytetit boshnjak dhe marrjen peng të paqeruajtësve të
OKB-së.
Masakra e Srebrenicës pa vrasjen e më shumë se 7,000 burrave dhe
djemve myslimanë nga forcat serbe të Bosnjës, ndërsa rreth 10,000 persona vdiqën gjatë rrethimit të Sarajevës për shkak të sulmeve me snajper,
bombardimeve dhe privimeve të tjera.
74 vjeçari është shprehur se është i pafajshëm për këto akuza.
Prokuroria do të mbajë deklaratat e saj mbyllëse deri të mërkurën, ndërsa
mbrojtja nga data 9 deri më 13 dhjetor.
Të dyja palët do të kenë mundësi të komentojnë deklaratat mbyllëse të
secilës më 15 dhjetor në gjykatën e OKB-së.
Gjyqi filloi në maj 2012 dhe vendimi pritet të jepet në vitin 2017.
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05 DHJETOR 2016

Prokurorët e OKB-së: Mlladiç
ishte një figurë kryesore në
mizoritë e Bosnjës
Në ditën e parë të deklaratave mbyllëse në gjyqin e Ratko
Mlladiç, prokurorët thanë se ish-komandanti serb i Bosnjës
luajti një rol tepër të rëndësishëm në një plan brutal “për të
spastruar zonat e Bosnjës nga jo-serbët”.
ELEANOR ROSE
Prokurorët filluan argumentet e tyre mbyllëse në gjyqin e Ratko Mlladiç
të hënën në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, duke
këmbëngulur se ish-kreu ushtarak i Ushtrisë Serbe të Bosnjës kishte komandë të fortë mbi forcat që kryen gjenocid gjatë luftës së viteve 19921995.
Ndërkohë që avokatët e Mlladiçit janë shprehur se ai kishte një qëndrim
relativisht të largët dhe jo gjithmonë ishte nën kontroll ndërsa forcat serbe të Bosnjës u përpoqën të kryenin një fushatë spastruese në të gjithë
Bosnjën, prokurori Alan Tieger tha se kjo ishte “absurde” dhe se provat
tregonin “absurditetin e caktimit të Mlladiçit si një figurë dytësore”.
Duke refuzuar pretendimet e mbrojtjes se Mlladiç ishte një mbrojtës i
myslimanëve boshnjakë, Tieger tregoi një video ku ai takohej me gjeneralë të tjerë, në të cilën Tieger tha se “prania e tij dominuese” mund të
ndihej ndërsa ai kërcënon përfaqësuesit boshnjakë: “Ose do të mbijetoni
ose do të zhdukeni.”
Gjykatës iu treguar gjithashtu një video ku Mlladiç flet me një serbo-kanadez në vitin 1944, duke thënë: “Sa herë që vij në Sarajevë, vras ndonjë
gjatë rrugës.”
Në video, Mlladiç vazhdoi duke thënë se kishte ardhur koha të hakmerrej
ndaj “turqve” –një term ofendues për boshnjakët- dhe u mburr se fshatrat e tyre “ishin shndërruar në plehra”.
Këto fjalë, tha Tieger, tregonin “krenarinë dhe kënaqësinë” e Mlladiçit në
fushatën e spastrimit etnik të kryer nga forcat nën komandën e tij, si edhe
“përbuzjen e tij për viktimat”.
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Duke përdorur deklarata nga zyrtarët nga Ushtria Serbe e Bosnjës, të cilën
Mlladiçi e komandonte, si edhe nga personeli i OKB-së, Tieger u shpreh se
zinxhiri i komandës ishte i qartë dhe se Mlladiç gëzonte një nivel të lartë
autoriteti dhe ishte në dijeni të veprimeve të forcave të tij.
Prokuroria shprehet se synimi kryesor i zyrtarëve të lartë serbë të Bosnjës,
përfshirë ai i Karaxhiçit dhe Mlladiçit – krijimi i një shteti serb të pastër
etnikisht – kishte filluar në kohën që nisi lufta në vitin 1992.
Ata më pas kërkuan të përdornin spastrimin etnik për të sfiduar “gjendjen
faktike” të përbërjes etnike të rajoneve që ata donin të kishin nën kontroll
për të ushtruar presion në negociatat me qeverinë boshnjake, tha Tieger.
E kërcënuar me forcë ushtarake në të cilën Mlladiç ishte një lojtar kryesor,
qeverisë boshnjake iu tha të pranonte ose të përballej me një “rrugë ferri
dhe vuajtjeje”, shtoi ai.
Mlladiç, i cili udhëhoqi Ushtrinë Serbe të Bosnjës nga maji 1992, akuzohet
për gjenocidin e boshnjakëve nga Srebrenica në vitin 1995, persekutim
të boshnjakëve dhe kroatëve në gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, e cila
dyshohet se arriti shkallën e gjenocidit në disa komuna të tjera, terrorizim
të popullsisë së Sarajevës gjatë 44 muajve të rrethimit të kryeqytetit boshnjak dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Masakra e Srebrenicës pa vrasjen e më shumë se 7,000 burrave dhe
djemve myslimanë nga forcat serbe të Bosnjës, ndërsa rreth 10,000 persona vdiqën gjatë rrethimit të Sarajevës për shkak të sulmeve me snajper,
bombardimeve dhe privimeve të tjera.
74 vjeçari është shprehur se është i pafajshëm për këto akuza.
Prokuroria do të mbajë deklaratat e saj mbyllëse deri të mërkurën, ndërsa
mbrojtja nga data 9 deri më 13 dhjetor.
Të dyja palët do të kenë mundësi të komentojnë deklaratat mbyllëse të
secilës më 15 dhjetor në gjykatën e OKB-së.
Gjyqi filloi në maj 2012 dhe vendimi pritet të jepet në vitin 2017.
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05 DHJETOR 2016

Fillojnë deklaratat mbyllëse në
gjyqin e Ratko Mlladiç
Deklaratat mbyllëse po fillojnë në çështjen kundër ishshefit ushtarak të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Ratko Mlladiç,
ndërsa gjyqi i tij prej katër vitesh e gjysmë për gjenocid dhe
krime lufte vjen më pranë përfundimit të tij.
ELEANOR ROSE
Prokuroria do të përmbledhë argumentet e saj në gjyqin e Ratko Mlladiç nga e hëna deri të mërkurën në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për
ish-Jugosllavinë në Hagë, ndërsa mbrojtja do ta japë deklaratën e saj përfundimtare nga 9 deri më 13 dhjetor.
Të dyja palët do të kenë mundësinë të komentojnë mbi deklaratat mbyllëse
të njëra-tjetrës më 15 dhjetor në gjykatën e OKB-së.
Ish-shefi ushtarak 74-vjeçar serb i Boënjës po gjykohet për gjenocidin
e boshnjakëve nga Srebrenica në vitin 1995, persekutimin e boshnjakëve
dhe kroatëve në të gjithë Bosnje dhe Hercegovinën, e cila dyshohet se ka
arritur shkallën e gjenocidit në disa komuna të tjera, terrorizim të popullsisë së Sarajevës gjatë rrethimit të kryeqytetit boshnjak dhe marrjen peng
të paqeruajtësve të OKB-së.
Progresi i gjykimit është penguar nga ana e shëndetit të dobët të ishshefit të ushtrisë, i cili këmbëngul se është i pafajshëm, si dhe përpjekjet e
shumta nga mbrojtja për të vonuar procedurat.
Avokatët e tij kërkuan disa herë që prezantimi i deklaratave mbyllëse të
shtyhej deri në pranverë të vitit të ardhshëm.
Në përpjekjet e korrikut për të ndaluar procedurat, mbrojtja u ankua për
“njëanshmëri sistematike” nga Gjykata, duke u shprehur se dy avokatët
në gjyq, Alphons Orie dhe Cristoph Flugge, si edhe kryetari i Gjykatës së
Hagës Carmel Agius, kishin arritur më parë në përfundime për fajësinë e
Mlladiçit, duke përjashtuar kështu mundësinë e një gjykimi të drejtë.
Ata cituan vendime të dhëna më parë nga Gjykata e Hagës në çështje që
lidheshin më Srebrenicën dhe Sarajevën në të cilat Agius, Orie dhe Flugge
ishin të përfshirë.
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Përpjekja e tyre ishte e pasuksesshme, me Agiusin që lajmëroi në shtator
se s’do ta merrte në konsideratë mocionin dhe shtoi se “nuk kishte asnjë
apel të pazgjidhur nga mbrojtja e Mlladiçit në lidhje me njëanshmërinë e
dyshuar”.
Mlladiç shihet nga shumë njerëz si një figurë e rëndësishme udhëheqëse
në përpjekjet nga forcat serbe për të spastruar Bosnjën dhe Hercegovinën
nga myslimanët boshnjakë dhe kroatët gjatë luftës së viteve 1992-1995 në
përpjekje të një shteti të pastër etnikisht.
I lindur në Bosnjën lindore në vitin 1942, Mlladiç ishte një oficer në radhët
e Ushtrisë Popullore Jugosllave, JNA, dhe u ngrit disa herë në detyrë në
fillim të viteve 1990 para se të bëhej komandant i forcave serbe të Bosnjës
në maj 1992, periudhë në të cilën kishte filluar lufta.
Ish-komandanti u padit në vitin 1994, por përdori ndikimin e tij të madh
për të shmangur përpjekjet për ta arrestuar atë deri në vitin 2011, kohë në
të cilën Serbia kishte marr presion ndërkombëtar për ta dorëzuar atë ose
do të pengonte përpjekjen e saj për anëtarësim në BE.
Ai u arrestua më në fund të fshatin Lazarevo pranë Zrenjanin në Serbinë
veriore pas 16 viteve në arrati. Gjyqi i tij filloi në maj 2012.
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30 NËNTOR 2016

Gjyqi i Mlladiçit: Deklaratat
mbyllëse fillojnë javën që vjen
Prokuroria në gjyqin për gjenocid dhe krime lufte të ishkreut ushtarak serb të Bosnjës Ratko Mlladiç do të fillojë
deklaratat e saj mbyllëse në Gjykatën e Hagës më 5
dhjetor.
Katër vite e gjysmë pas fillimit të gjyqit të Mlladiçit, prokuroria dhe mbrojtja do të përmbyllin argumentet e tyre duke filluar që javën që vjen, tha të
mërkurën Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë.
Prokurorët do të paraqesin deklaratat e tyre përmbyllëse nga data 5 deri
më 7 dhjetor, ndërsa mbrojtja do të bëjë të njëjtën gjë nga data 9 deri më
13 dhjetor, tha gjykata.
Të dyja do të kenë mundësinë të komentojnë deklaratat mbyllëse të secilës
më 15 dhjetor.
Prokuroria dhe mbrojtja kanë të drejtë të apelojnë kundër vendimit. Mbrojtja e Mlladiçit ka kërkuar më parë, në disa raste, që paraqitja e deklaratave
mbyllëse të shtyhet deri në pranverë të vitit të ardhshëm.
Mlladic është në gjyq për gjenocid në Srebrenicë, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, e cila arriti në
shkallë gjenocidi në disa komuna tjera, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Ai u arrestua në Serbi në vitin 2011, pasi ishte në arrati për 16 vjet. Gjyqi i
tij filloi në maj të vitit 2012.
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15 SHTATOR 2016

Gjyqi i Mlladiç: Gjykata refuzon
të marrë në konsideratë
pretendimet për njëanshmëri
Gjykata e Hagës nuk pranoi të marrë në konsideratë një
mocion të paraqitur nga mbrojtja e ish-shefit ushtarak serb
të Bosnjës, e cila kërkon që gjyqi të ndalojë sepse gjykata
ka qenë sistematikisht e njëanshme.
RAPORTI I DREJTËSISË
Carmel Agius, kryetari i Gjykatës Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, ICTY, tha të mërkurën se ai nuk do ta merrte në konsideratë mocionin për të ndërprerë gjyqin, sepse mbrojtja e Mlladiçit nuk kishte përfshirë “baza ligjore” që të merrej një vendim i tillë.
Agius shtoi se nuk kishte “asnjë apel të pazgjidhur nga mbrojtja e Mlladiçit në lidhje me njënashmërinë e dyshuar”.
Në korrik të këtij viti mbrojtja e Mlladiçit i kërkoi ICTY-së të ndërpresë
gjyqin kundër ish-komandantit ushtarak serb të Bosnjës për shkak të asaj
që ata e quajtën “njëanshmëri sistematike” nga gjykata.
Mbrojtja kërkoi që gjyqi të ndalojë dhe të krijohet një grup pune i posaçëm
i Këshillit të Sigurisë të OKB-së për të përgatitur një raport që të vlerësojë
nëse e drejta e Mlladiç për gjykim të drejtë dhe prezumim të pafajësisë
është dhunuar.
Ata pretenduan se Alphons Orie dhe Cristoph Flugge, si dhe kryetari i ICTY-së Carmel Agius, kishin marrë vendime që më parë mbi fajësinë e Mlladiç, e cila shkel parimin e gjykimit të drejtë.
Ata cituan vendime të mëparshme të dhëna nga Gjykata e Hagës në rastet
e lidhura me Srebrenicën dhe Sarajevës, në të cilat Agius, Orie dhe Flugge
qenë gjykatës.
Në vendimet për Srebrenicën, Mlladiç qe cilësuar si anëtar i një organizate
të përbashkët kriminale që synonte të vriste burrat boshnjakë.
Mbrojtja kundërshtoi gjithashtu për shkak të faktit se Theodor Meron,
kryetar i Mekanizmit për Gjykatat Ndërkombëtare, i cili do të udhëheqë
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procedurën e apelimit të çështjes së Mlladiçit, ka thënë se ish-gjenerali
serb i Bosnjës ishte fajtor.
Avokatët e Mlladiç u shprehën se Meron ka thënë se "gjykata nuk do ta
konsiderojë punën e vet të përmbyllur deri sa Karaxhiçi dhe Mlladiçi të
sillen para drejtësisë”.
"Është e qartë se nuk ka prezumim të pafajësisë në çështjen e të akuzuarit
para kësaj gjykate. Përveç anulimit të procedurës gjyqësore, e vetmja zgjidhje e mundshme do të ishte ndërprerja e tij në mënyrë të pëhershme për
shkak të shkeljeve serioze të të drejtave të njeriut," tha mbrojtja e tij në
një mocion për gjykatën.
Mlladiç po gjykohet për gjenocidin në Srebrenicë, përndjekje të boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, e cila mbërriti
në përmasat e gjenocidit në shumë komuna të tjera, për terrorizimin e
popullsisë së Sarajevës dhe për marrjen peng të trupave paqeruajtëse të
OKB-së.
Prezantimi i deklaratave mbyllëse në gjyq është programuar të bëhet në
dhjetor të këtij viti.
Avokatët e ish komandantit të ushtrisë të serbëve të Bosnjës Ratko Mladic
kanë kërkuar që gjyqi i tij të ndërpritet dhe dy gjykatës të përjashtohen
nga trupi gjykues për shkak të 'anësisë sistematike' të gjykatës së OKB-së
në Hagë.
Avokatët e Mladic të mërkurën kërkuan që gjyqi i tij për gjenocid dhe
krime lufte të ndalohet dhe që gjykatësit Alphons Orie e Cristoph Flugge
të përjashtohen. Ata kërkuan që gjykatës "të paanshëm" t'i zëvendësojnë
këta të dy.
Avokatët thonë se një grup pune i posaçëm i Këshillit të Sigurisë të OKBsë duhet të krijohet për të përgatitur një raport brenda tri muajve të ardhshëm, për të vlerësuar nëse e drejta e Mladic për gjykim të drejtë dhe
prezumim të pafajësisë është dhunuar.
"Thelbi i këtij problemi është fakti që gjykatësit Orie dhe Flugge kanë bërë
konkluzione të rëndësishme mbi të akuzuarin më herët. Kjo vë në dyshim
aftësinë e tyre për të qenë të paanshëm," thanë ata.
Ata pretenduan se Orie dhe Flugge, si dhe presidenti i gjykatës së Hagës
Carmel Agius, kanë dhënë opinione më herët mbi fajësinë e Mladic, e cila
shkel parimin e gjykimit të drejtë.
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Ata cituan vendime të mëparshme të dhëna nga Gjykata e Hagës në rastet
e lidhura me Srebrenicën dhe Sarajevës, në të cilat Agius, Orie dhe Flugge
qenë gjykatës.
Në vendimet për Srebrenicën, Mladic qe cilësuar si anëtar i një organizate
kriminale që synonte të vriste burrat boshnjakë.
Mbrojtja kundërshtoi gjithashtu për shkak të faktit se Theodor Meron,
president i Mekanizmit për Gjykatat Ndërkombëtare, i cili do të udhëheqë
procedurën e apelimit të çështjes së Mladic, ka thënë se ish gjenerali qe
fajtor.
Avokatët e Mladic argumentuan se Meron ka thënë se "gjykata nuk do ta
konsiderojë punën e vet të përmbyllur deri sa Karaxhiç dhe Mladic të sillen
para drejtësisë”.
"Është e qartë se nuk ka prezumim të pafajësisë në çështjen e të akuzuarit para kësaj gjykate. Përveç anulimit të procedurës, e vetmja zgjidhje e
mundshme është që gjyqi të ndërpritet përgjithmonë për shkak të dhunimeve serioze të të drejtave të njeriut," tha mbrojtja e tij në një mocion për
gjykatën.
Mladic është në gjyq për gjenocidin në Srebrenicë, përndjekjes së boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, e cila mbërriti
në përmasajt e gjenocidit në shumë komuna të tjera, për terrorizimin e
popullsisë së Sarajevës dhe për marrjen peng të trupave paqëruajtëse të
OKB-së.
Gjithashtu të mërkurën, Gjykata e Hagës doli në konkluzionin se nuk
kishte prova të mjaftueshme se një anëtar i skuadrës së mbrojtjes të Radovan Karaxhiç, Goran Petronijevic, qe fajtor për injorim të gjykatës përmes
dhënies së informacioneve konfidenciale për median.
Petronijevic zbuloi për median se Karaxhiç pati dorëzuar një kërkesë për
liri të përkohëshme, por gjykata e Hagës tha se avokati nuk e dinte se kjo
kërkesë qe dorëzuar në konfidencialitet.

- 57 -

RATKO MLADIÇ
NGA FUSHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

20 KORRIK 2016

Ratko Mladic kërkon ndalimin e
gjyqit 'të njëanshëm'
Avokatët e ish komandantit të ushtrisë të serbëve
të Bosnjës Ratko Mladic kanë kërkuar që gjyqi i tij të
ndërpritet dhe dy gjykatës të përjashtohen nga trupi
gjykues për shkak të 'anësisë sistematike' të gjykatës së
OKB-së në Hagë.
DENIS DZIDIC
Avokatët e Mladic të mërkurën kërkuan që gjyqi i tij për gjenocid dhe
krime lufte të ndalohet dhe që gjykatësit Alphons Orie e Cristoph Flugge
të përjashtohen. Ata kërkuan që gjykatës "të paanshëm" t'i zëvendësojnë
këta të dy.
Avokatët thonë se një grup pune i posaçëm i Këshillit të Sigurisë të OKBsë duhet të krijohet për të përgatitur një raport brenda tri muajve të ardhshëm, për të vlerësuar nëse e drejta e Mladic për gjykim të drejtë dhe
prezumim të pafajësisë është dhunuar.
"Thelbi i këtij problemi është fakti që gjykatësit Orie dhe Flugge kanë bërë
konkluzione të rëndësishme mbi të akuzuarin më herët. Kjo vë në dyshim
aftësinë e tyre për të qenë të paanshëm," thanë ata.
Ata pretenduan se Orie dhe Flugge, si dhe presidenti i gjykatës së Hagës
Carmel Agius, kanë dhënë opinione më herët mbi fajësinë e Mladic, e cila
shkel parimin e gjykimit të drejtë.
Ata cituan vendime të mëparshme të dhëna nga Gjykata e Hagës në rastet
e lidhura me Srebrenicën dhe Sarajevës, në të cilat Agius, Orie dhe Flugge
qenë gjykatës.
Në vendimet për Srebrenicën, Mladic qe cilësuar si anëtar i një organizate
kriminale që synonte të vriste burrat boshnjakë.
Mbrojtja kundërshtoi gjithashtu për shkak të faktit se Theodor Meron,
president i Mekanizmit për Gjykatat Ndërkombëtare, i cili do të udhëheqë
procedurën e apelimit të çështjes së Mladic, ka thënë se ish gjenerali qe
fajtor.
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Avokatët e Mladic argumentuan se Meron ka thënë se "gjykata nuk do ta
konsiderojë punën e vet të përmbyllur deri sa Karaxhiç dhe Mladic të sillen
para drejtësisë”.
"Është e qartë se nuk ka prezumim të pafajësisë në çështjen e të akuzuarit para kësaj gjykate. Përveç anulimit të procedurës, e vetmja zgjidhje e
mundshme është që gjyqi të ndërpritet përgjithmonë për shkak të dhunimeve serioze të të drejtave të njeriut," tha mbrojtja e tij në një mocion për
gjykatën.
Mladic është në gjyq për gjenocidin në Srebrenicë, përndjekjes së boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, e cila mbërriti
në përmasajt e gjenocidit në shumë komuna të tjera, për terrorizimin e
popullsisë së Sarajevës dhe për marrjen peng të trupave paqëruajtëse të
OKB-së.
Gjithashtu të mërkurën, Gjykata e Hagës doli në konkluzionin se nuk
kishte prova të mjaftueshme se një anëtar i skuadrës së mbrojtjes të Radovan Karaxhiç, Goran Petronijevic, qe fajtor për injorim të gjykatës përmes
dhënies së informacioneve konfidenciale për median.
Petronijevic zbuloi për median se Karaxhiç pati dorëzuar një kërkesë për
liri të përkohëshme, por gjykata e Hagës tha se avokati nuk e dinte se kjo
kërkesë qe dorëzuar në konfidencialitet.
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16 QERSHOR 2016

Prokurorët e Mlladiç testojnë
pretendimet e dëshmitarit për
Markalen
Në gjyqin e Ratko Mlladiç, prokurorët iu kundërpërgjigjën
pretendimit të dëshmitarit të mbrojtjes Andrei Demurenko
se Ushtria Serbe e Bosnjës nuk mund të ketë qëlluar
predhën që vrau me dhjetëra njerëz në tregun Markale në
1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitar rus i mbrojtjes, koloneli Demurenko, i cili ishte shefi i Shtabit
të UNPROFOR-it në zonën e Sarajevës në atë kohë, tha se Ushtria Serbe e
Bosnjës, VRS, nuk mund të ketë gjuajtur predhën që vrau dhjetëra njerëz
në tregun Markale në verën e vitit 1995.
Ai tha se ekipi i tij kishte vizituar të gjitha vendet nën kontrollin e Ushtrisë
Serbe të Bosnjës në rrethinat e Sarajevës nga të cilat, sipas hetimit të UNPROFOR-it, mund të ketë ardhur predha, por nuk gjetën gjurmë hedhëse
predhash në ndonjë nga ato vende. Sipas Demurenko, këto pozicione ishin
të papërshtatshme për hedhëse predhash.
Gjatë marrjes në pyetje, prokurori Alan Tieger tha se Demurenko e kuptoi
gabimisht drejtimin nga i cili kishte ardhur predha, i cili ishte përcaktuar
nga ekspertët francezë të UNPROFOR-it, për shkak të njësive të ndryshme
matëse.
Dëshmitari u përgjigj duke thënë se kjo “nuk ishte e rëndësishme", duke
shtuar se ai përdori drejtimin e vizatuar në një hartë nga të njëjtët hetues
francezë, duke analizuar të gjitha pozicionet e mundshme të hedhëseve të
predhave.
Prokurori Tieger më pas tha se Demurenko kishte hetuar vetëm zonën e
ngushtë dhe jo të gjerë të mundshme të hedhësve të predhave.
Rusi u përgjigj duke thënë se edhe kjo ishte "e parëndësishme", duke
përsëritur se ai kontrolloi të gjitha pozicionet përgjatë rrugës së predhës
të përcaktuar nga UNPROFOR-i francez.
Prokurori gjithashtu u përpoq të provojë se Demurenko nuk mori parasysh
të gjitha llojet e predhave të predhë hedhësve që mund të jenë gjuajtur në
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Markale, duke neglizhuar mundësinë që sulmi mund të ishte kryer nga 12
vende, jo gjashtë që ai pretendon se ka vizituar.
Sipas prokurorit, ndryshimi midis distancës së këtyre pozicioneve dhe
atyre që kontrolloi Demurenko ishte rreth 1.5 kilometra.
“Kjo nuk ndryshon asgjë, sepse ne vizituam vendet e mundshme të gjuajtjes përgjatë rrugës së përshkuar nga predha që ishte 6 km e gjatë, duke
filluar nga vendi i shpërthimit,” vazhdoi Demurenko, duke u shprehur se
distanca e përmendur ishte arritja maksimale e një hedhëseje predhe.
Dëshmitari specifikoi se ai dhe hetuesit e tij kishin lëvizur nga vendi i
shpërthimit drejt kodrave që rrethojnë Sarajevën në drejtim të të cilave,
sipas UNPROFOR-it, kishte ardhur predha, dhe analizuan të gjitha pozicionet e mundshme të hedhësve të predhave.
Kur u pyet nga gjykatësit nëse vuri re pozicione nga ku hidheshin predha
nga mbajtura nga Ushtria Boshnjake në këtë rrugë, Demurenko u përgjigj
negativisht.
Oficeri rus tha se qëllimi i hetimit të tij ishte “të mohonte gënjeshtrat" se
"agresorët serbë" gjuajtën predhën në Markale.
I pyetur nga gjykatësit nëse kjo nënkuptonte se ai e dinte paraprakisht se
forcat serbe të Bosnjës nuk ishin përgjegjëse, Demurenko tha: "Sigurisht
që jo. Nëse do të kishim gjetur qoftë edhe vetëm një pozicion qitjeje në
territorin e Ushtrisë Serbe të Bosnjës, do ta kisha thënë haptazi këtë.”
Prokurori Tiger do të vazhdojë ta marrë në pyetje Demurenkon nesër.
Mlladiç, komandant i kohës së luftës i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet
për terrorizim të popullsisë së Sarajevës duke udhëhequr sulme me artileri
dhe snajperë nga viti 1992 deri në vitin 1995.
Sipas akuzave, predha që vrau 43 persona dhe plagosi 75 të tjerë në rrugën
para tregut Markale më 28 gusht 1995 u qëllua nga Ushtria Serbe e Bosnjës
nga pozicionet e saj përreth qytetit.
Mlladiç akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë dhe persekutim të
boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, e cila
arriti shkallë gjenocidi në 6 komuna.
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13 QERSHOR 2016

Fillojnë dëshmitë dëshmitarët
e fundit në gjyqin e Mlladiçit
Gjyqi i Ratko Mlladiç para Gjykatës së Hagës vazhdon pas
një shkëputje që zgjati më shumë se një muaj për shkak
të vështirësive të mbrojtjes për të sjellë dëshmitarët në
gjykatë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitarët e fundit për mbrojtjen e ish-komandantit serb të Bosnjës
Ratko Mlladiç duhet të dëshmojnë në fund të kësaj jave, tha javën e kaluar
në Këshillin e Sigurimit të OKB-së kryeprokurori Serge Brammertz.
Brammertz tha se paraqitja e provave duhet të përfundojë deri në fund
të javës dhe gjyqtarët në vjeshtë mund të dëgjojnë deklaratat mbyllëse të
prokurorëve dhe avokatëve mbrojtës.
Ndër ta është edhe koloneli rus Andrei Demurenko, i cili ishte në krye të
shtabit të forcës mbrojtëse të OKB-së UNPROFOR-it në Sarajevë në vitin
1995.
Demurenko, i cili ishte gjithashtu një dëshmitar i mbrojtjes në gjyqin e
liderit serb të Bosnjës Radovan Karaxhiç, tha se Ushtria e Republikës Srpska nuk mund të kishte qëlluar një predhë që vrau 43 vetë dhe plagosi 75
të tjerë në tregun Markale në Sarajevë në gusht 1995.
Sipas prokurorisë, Ushtria e Republikës Srpska e udhëhequr nga Mlladiç
ishte përgjegjëse për sulmin.
Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës është akuzuar për gjenocid
në Srebrenicë, persekutim të myslimanëve dhe kroatëve në gjithë Bosnje
dhe Hercegovinën, gjë e cila arriti shkallën e gjenocidit në gjashtë komuna, terror kundër popullsisë vendase në Sarajevë dhe marrjen peng të
anëtarëve UNPROFOR-it.
Mlladiç u arrestua në Beograd në vitin 2011, pas 16 vitesh në arrati. Gjyqi
filloi në vitin 2012 dhe është ndërprerë disa herë për shkak të shëndetit të
tij të dobët.
Presidenti i Gjykatës së Hagës Carmel Angius tha në Këshillin e Sigurimit
të OKB-së se vendimi i shkallës së parë kundër Mlladiçit duhet të jepet në
nëntor 2017.
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18 MAJ 2016

Serbia liron 10 vetë nga akuzat
për fshehjen e Ratko Mlladiçit
Një gjykatë serbe liroi 10 persona nga akuzat se kanë
ndihmuar ish-komandantin ushtarak serb të Bosnjës Ratko
Mlladiç që t'i shpëtojë arrestimit, ndërkohë që ishte në
arrati nga akuzat për krime lufte në vitet 2000.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ivana Ramiç, zëdhënëse e Gjykatës së Shkallës së parë në Beograd, tha për
BIRN-in se 10 të pandehurit ishin liruar nga akuzat ditën e martën për
shkak se "statutit të kufizimeve në lidhje me ndjekjen penale i ka mbaruar
plotësisht afati".
Stanko Ristiç, Liljana Vaskoviç, Borislav Ivanoviç, Predrag Ristic, Sasa
Badnjar, Ratko Vuçetiç, Tatjana Vaskoviç Janjuseviç, Bojan Vaskoviç,
Marko Lugonja dhe Blagoje Govedarica u lanë të gjithë të lirë.
Ata akuzoheshin se kishin ndihmuar Mlladiçin në përpjekjet e tij për të
shmangur kapjen në periudha të ndryshme kohore mes viteve të 2002 dhe
2006, edhe pse e dinin se Gjykata Ndërkombëtare për Krime në ish-Jugosllavi, kishte lëshuar një urdhër arresti për të.
"Prokuroria ka të drejtë ta apelojë vendimin", tha Ramiç.
Aktakuza origjinale pretendonte se oficeri i ushtrisë serbo- boshnjake Jovo
Djogo ishte organizatori kryesor i përpjekjeve për të fshehur Mlladiçin, por
i pandehuri vdiq gjatë gjykimit.
Mlladiç u arrestua në vitin 2011 në fshatin Lazarevo pranë Zrenjaninit në
Serbinë veriore, pas 16 vitesh në arrati.
Ai tani është në gjyq në Gjykatën Ndërkombëtare për Krime në ish-Jugosllavi për gjenocid në shtatë komuna boshnjake në vitin 1992, për gjenocid
në Srebrenicë në vitin 1995, për terrorizimin e popullsisë së Sarajevës dhe
marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
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26 PRILL 2016

Dëshmitarja e Mlladiçit
kundërshton raportin e
zhvarrosjes në varrin masiv
Duke dëshmuar në emër të ish-shefit ushtarak serb të
Bosnjës Ratko Mlladiç, një dëshmitare eksperte e vuri në
dyshim faktin nëse trupat e zhvarrosur nga një varr masiv
në minierën Tomasica afër Prijedorit u ekzekutuan nga
forcat serbe.

Mladic Foto Flickr ICTY.

RAPORTI I DREJTËSISË
Ekspertja demografike Svetlana Radovanoviç tha në gjykatën e krimeve të
luftës në Hagë të martën se një raport nga eksperti demografik i prokurorisë duhet të kishte thënë se disa nga njerëzit, trupat e të cilëve u zhvarrosën nga miniera Tomasica, mund të kenë vdekur në luftime në vend që
të jenë ekzekutuar.
Radovanoviç tha se kur përcaktoi se të gjitha viktimat vdiqën nga vdekje
të dhunshme, ekspertja demografike e prokurorisë Ewa Tabeau duhet të
kishte përmendur mundësinë që disa të jenë vrarë në betejat në bazë të të
dhënave të vdekjeve të tyre, si edhe që në ato ditë ka pasur luftime.
"Në këtë mënyrë lihet të kuptohet se të gjitha vdekjet u shkaktuan nga
ekzekutime ose spastrim etnik. Fakti është se jo të gjitha vdekjet ndodhën
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nën këto rrethana, sepse ka pasur gjithashtu të dhëna për luftime,” tha
Radovanoviç në gjykatë.
Ajo tha gjithashtu se eksperti patolog i prokurorisë së Hagës John Clark
nuk e përjashtoi mundësinë që disa nga viktimat e Tomasicës u vranë në
beteja.
Ajo argumentoi se Tabeau në mënyrë të papërshtatshme arriti në përfundimin në fund të raportit të saj se viktimat e Tomasicës ishin vrarë në
rrethana brutale gjatë një fushate të spastrimit etnik pa e përmendur atë
përsëri në vazhdimin e dokumentit.
Sipas Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, rreth 600 trupa u
zhvarrosën nga varri masiv në Tomasica dhe një varr dytësor në Jakarina
Kosa. Ata dyshohen të jenë vrarë nga forcat serbe të Bosnjës nën komandën e Mlladiçit.
Mladic është në gjyq për gjenocid në shtatë komuna boshnjake, përfshirë
Prijedor, në vitin 1992, si dhe Srebrenicë në vitin 1995, terrorizim të popullsisë civile të Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Radovanoviç do të vazhdojë të dëshmojë ditën e enjte.
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25 PRILL 2016

Inteligjenca britanike “nuk
premtoi kurrsesi” të ndihmonte
në lirimin e Mlladiçit
Një dëshmitar i mbrojtjes i tha Gjykatës së Hagës se ai u
përpoq të bindte Ratko Mlladiçin të dorëzohej në 1995, por
mohoi ta kishte siguruar shefin e ushtrisë serbe të Bosnjës
se inteligjenca britanike do ta ndihmonte t’i shpëtonte
ndjekjes penale.
RAPORTI I DREJTËSISË
Gjatë marrjes në pyetje në gjykatën e mbështetur nga OKB, në Hagë të
hënën, dëshmitari i mbrojtjes, eksperti Zoran Stankoviç tha se ai nuk e
siguroi Mlladiçin në vjeshtën e vitit 1995 se oficerët e inteligjencës britanike kishin premtuar se do të rrëzonin akuzat për krime lufte ndaj tij dhe
këmbënguli se ai po përpiqej ta bindte shefin e ushtrisë serbe të Bosnjës
të dorëzohej.
Prokurorët e Hagës luajtën një regjistrim të një bisede në të cilën Stankovic dëgjohej teksa i thoshte Mlladiçit se zyrtarët e inteligjencës britanike mund ta "mbështesnin atë", se ata ishin "shumë të fuqishmëm" dhe
mund "t’i rrëzonin aktakuzën në Tribunalin e Hagës".
Duke shpjeguar se ai e dinte se Mlladiç ishte duke e regjistruar bisedën
e tyre, Stankoviç tha se ai e dinte që aktakuza nuk mund të tërhiqej para
gjyqit.
"Isha duke e ftuar qëllimisht Mlladiçin të dorëzohej para Tribunalit”, tha
ai.
Edhe pse ai tha gjatë bisedës së regjistruar se ai e kishte takuar "shefin e
seksionit anglez të inteligjencës" në Londër, Stankoviç tha para gjykatës
se kjo nuk ishte e vërtetë.
Në vend të kësaj ai tha se kishte folur për Mlladiçin dhe padinë me disa
njerëz, emrat e të cilëve ai nuk e dinte, por supozohet se kanë qenë spiunë
britanikë në banesën e Nora Beloff, që ka punuar për departamentin e inteligjencës politike të zyrës britanike gjatë Luftës së Dytë Botërore para se
të futej në gazetari.
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"Në atë kohë Mlladiç tashmë ishte mosbesues ndaj të gjithëve. E dija se ai
ishte duke e regjistruar bisedën tonë sapo më tha se unë duhet të flasin me
zë më të lartë", tha Stankoviç.
"I përcolla mesazhin [nga spiunët britanikë] atij. Isha korrier. Ai e mori
vetë vendimin," shtoi ai.
Biseda e regjistruar ndodhi në Banja Luka në tetor 1995, pas Mlladiçi ishte
akuzuar nga Tribunali i Hagës. Kaseta audio dhe ditarë të kohës së luftës
së Mlladiçit janë konfiskuar gjatë bastisjes së banesës së tij në Beograd në
vitin 2008.
Ndërsa prokuroria kërkoi ta konsideronte atë një dëshmitar jo të besueshëm për shkak të marrëdhënieve të tij miqësore me Mlladiçin, Stankoviç mohoi se fakti që kreu autopsinë mbi vajzën e shefit ushtarak serb të
Bosnjës, Ana, pasi ajo bëri vetëvrasje në vitin 1993, do të thotë se ai ishte
një shok i ngushtë.
“Mund të them se isha 24 orë i disponueshëm nëse kishin nevojë për mua
ai apo njerëz të tjerë që kishin humbur fëmijët, autopsitë e të cilëve ua bëja
unë” tha Stankoviç.
“I lutem Zotit që askush të mos krijojë miqësi në rrethana të tilla,” shtoi
ai.
Pasi e tha këtë, Mlladiç fshiu sytë me një shami në sallën e gjyqit.
Stankoviç gjithashtu këmbënguli se lidhjet e tij me Mlladiçin nuk kanë
prekur objektivitetin e tij gjatë analizës së autopsisë për raportet gjyqësore.
Ai ishte një ekspert javën e kaluar dhe ngriti pikëpyetje mbi raportet nga
prokurorët e Hagës për rezultatet e autopsive të kryera në trupat e viktimave që u zhvarrosën nga një varr masiv në minierën Tomasica afër
Prijedorit, si dhe varreve që përmbajnë eshtrat e viktimave të Srebrenicës.
Mlladiç është në gjyq për gjenocid në shtatë komuna boshnjake, përfshirë
Prijedorin, në vitin 1992, si dhe gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995, ashtu si dhe terrorizim të popullsisë civile të Sarajevës dhe marrjen peng të
paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon të martën.
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20 PRILL 2016

Dëshmitari i Mlladiçit
konteston shkakun e vdekjes
së viktimave të Srebrenicës
Duke dëshmuar në mbrojtje të ish-shefit ushtarak serb të
Bosnjës, Ratko Mlladiç, në Gjykatën e Hagës, një patolog
u shpreh se viktimat boshnjake të zhvarrosura nga varret
masive jo domosdoshmërish ishin qëlluar në kokë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Eksperti i mbrojtjes Zoran Stankoviç të mërkurën kundërshtoi gjetjet e
patologëve që kryen autopsitë në trupat e zhvarrosur nga varret masive
të lidhura me rënien e Srebrenicës në korrik 1995, duke thënë se shkaku i vdekjes nuk mund të përcaktohet me siguri për shkak se nuk kishte
mjaftueshëm inde të buta lënë në shumicën e kufomave dhe mbetjeve
mortore.
Stankoviç u shpreh se kur eshtrat janë në një gjendje të tillë, nuk mund
të përcaktohet nëse lëndimet e viktimave janë kryer ndërsa ata ishin ende
gjallë apo pasi ata vdiqën.
"Supozimet për shkakun e vdekjes munden vetëm të paraqiten, por nuk
mund të flitet për to me siguri. Një raporti i autopsisë mund të tregojë se
disa plagë të caktuara mund të kenë shkaktuar vdekje,” tha Stankoviç.
I pyetur nga kryetari i trupit Alphons Orie nëse një patolog i cili gjen një
vrimë plumbi në kafkën e një viktime mund të përcaktojë se ai ka qenë
shkaku i vdekjes së atij personi, Stankoviç ra dakord, por tha se gjatë karrierës së tij, ai kishte parë viktima që ishin qëlluar në kokë edhe pasi kishin
vdekur.
Ratko Mlladic, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, është në gjyq
për gjenocid për vrasjet e më shumë se 7,000 boshnjakëve nga Srebrenica
në vitin 1995.
Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid në shtatë komuna të tjera, si dhe
persekutim të jo-serbëve në të gjithë vendin, terrorizim të popullsisë së
Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Stankoviç kritikoi gjithashtu patologët, gjetjet e të cilëve Prokuroria e
Hagës i përfshiu si prova, duke argumentuar se ata ofruan "një diagnozë",
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duke treguar nëse lëndimet e viktimave ishin shkaktuar nga plumba ose
eksploziv, por nuk arritën të siguronin përshkrime të hollësishme të këtyre lëndimeve në raportet e tyre.
"Një diagnozë pa një përshkrim të lëndimeve në një raport autopsie është
e papranueshme. Unë nuk kam të drejtë t’i kontestoj gjetjet, por nuk mund
të paraqitet pa një përshkrim të lëndimeve,” tha ai.
"Vdekjet e këtyre njerëzve mund të ketë ndodhur në periudha të ndryshme
kohore”, gjatë rrjedhës së “disa javëve dhe muajve”, tha ai, sepse trupat e
zhvarrosur nga i njëjti varr ishin në faza të ndryshme dekompozimi.
Stankoviç e bazoi pjesën më të madhe të kundërshtimeve të tij në një
raport të përgatitur nga patologu i gjykatës Dusan Dunjiç, i cili vdiq në
Hagë në tetor të vitit të kaluar pak para dëshmisë së tij në mbrojtje të
Mlladiçit.
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19 PRILL 2016

Dëshmitari i Mlladiç pretendon
se raporti i varrit masiv është i
pasaktë
Duke dëshmuar në mbrojtje të ish-shefit ushtarak Ratko
Mlladiç, një patolog u shpreh se trupat e viktimave të
zhvarrosura nga varri masiv në Tomasica pranë Prijedorit
mund të kenë vdekur në betejë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Patologu Zoran Stankoviç tha gjykatës së krimeve të luftës të OKB-së në
Hagë të martën se për trupat e zhvarrosur nga varri masiv në një minierë
në Tomasica duhet të kryhet një vlerësim i ri, për shkak të mospërputhjeve
në gjetjet përgatitura nga patologu i prokurorisë.
Stankoviç tha se ai kishte parë 10 mospërputhje midis gjetjeve të përgatitura nga patologu i prokurorisë John Clark dhe raportet e autopsive të
kryera nga patologë në Bosnjë dhe Hercegovinë.
"Është i nevojshëm një rregullim ose një vlerësim i ri,”tha Stankoviç.
Patologu i prokurorisë John Clark tha gjyqin e Mlladiçit vitin e kaluar se
293 trupa të veshur me rroba “të përditshme", pa uniforma, u zhvarrosën
nga miniera e në vitin 2013 dhe se shumica prej tyre kishin lëndime të
shkaktuara nga armë zjarri.
Prokuroria e Hagës po përpiqet të vërtetojë se Ushtria Serbe e Bosnjës vrau
me qindra boshnjakë dhe i varrosi ata në Tomasica dhe Jakarina Kosa në
vitin 1992.
Por Stankoviç tha se fakti se që një numër i madh i viktimave ishin qëlluar
në kokë apo gjoks mund të sugjeronte se ndoshta ata kanë vdekur në një
përpleshje me armë.
"Kjo është një gjetje e zakonshme në rastin e një beteje apo ekzekutimi,"
tha ai.
Për sa i përket viktimave që ishin qëlluar pas qafe apo në shpinë, Stankoviç
tha se ishte e mundur që ata të mund të ishin ekzekutuar, por edhe ata
mund të ishin vrarë në një ämbien luftimi”.
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Mlladiç është në gjyq për gjenocid në shtatë komuna boshnjake, Prijedori
ndër to. Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid të boshnjakëve nga Srebrenica, persekutim të jo-serbëve, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe
marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Duke komentuar gjetjet e Clarks se të gjitha viktimat ishin veshur me rroba civile, Stankoviç tha: “Nuk mund të përcaktosh nëse një person ka qenë
ushtar apo jo bazuar të rrobat e tij. Ushtria Boshnjake nuk kishte ende
uniforma në korrik 1991, kur besohet se janë vrarë viktimat”.
Stankoviç do të vazhdojë të dëshmojë të mërkurën.
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18 PRILL 2016

Mbrojtja e Mlladiçit
kundërshton autopsitë e varrit
masiv
Një patolog që dëshmoi në mbrojtje të ish-komandantit
ushtarak serb të Bosnjës, Ratko Mlladiç, kontestoi
një raport autopsie mbi trupat e viktimave të luftës të
zhvarrosur nga një varr masiv në minierën e Tomasicës
afër Prijedorit.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ndërsa gjyqi i Ratko Mlladiç vazhdoi pas një ndërprerje të gjatë të hënën,
patologu Zoran Stankoviç kontestoi rezultatet e një eksperti mjekësor i
cili më parë dëshmoi për prokurorinë në lidhje me autopsitë e kryera mbi
trupave të zhvarrosur nga miniera në Tomasica.
Në korrik 2015, eksperti mjekësor John Clark tha gjyqin e Mlladiçit se 293
trupa të veshur me rroba “të përditshme", pa uniforma, u zhvarrosën nga
miniera e në vitin 2013 dhe se shumica prej tyre kishin lëndime të shkaktuara nga armë zjarri.
Pa komentuar mbi thelbin e gjetjeve të prokurorisë, Stankoviç u përpoq
t’i hidhte ato poshtë për arsye procedurale, duke theksuar se, në bazë të
dëshmisë së vetë Clark-ut, ai nuk ishte zyrtarisht anëtar i ekipit të zhvarrosjes dhe autopsisë.
Stankoviç tha se kjo ishte profesionalisht e papranueshme.
"Nuk mund ta kuptoj dikë që thotë se roli i tij ishte jozyrtar. Roli duhet të
ishte specifikuar,” tha ai.
"Tani na rezulton se një person i thjeshtë mund të ketë ardhur ta ketë bërë
këtë. Nga këndvështrimi mjekësor i gjykatës, kjo është e papranueshme,”
tha ai.
Stankoviç tha se ishte e papranueshme që Clark – duke e pranuar vetë –
nuk ishte pjesë e ekipit të zhvarrimit që nga fillimi, por e bëri raportin e tij
bazuar në ato që ai i quajti "diskutimet jozyrtare" me patologët e Bosnjës
që po kryenin në autopsitë.

- 72 -

RATKO MLADIÇ
NGA FU SHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

Mlladiç është në gjyq për gjenocid në shtatë komuna boshnjake, Prijedori
ndër to. Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid të boshnjakëve nga Srebrenica, persekutim të jo-serbëve, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe
marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Prokuroria e Hagës po përpiqet të vërtetojë se Ushtria Serbe e Bosnjës vrau
me qindra boshnjakë dhe i varrosi ata në Tomasica dhe Jakarina Kosa në
vitin 1992.
Avokati i Mlladiçit, Dragan Ivetiç, lexoi dëshminë e Clark, në të cilën ai tha
se ai “kishte pak ndikim për të ndryshuar gjërat” në raportin e autopsisë
për shkak se atë punë nuk po e bënte ai.
"Nuk mund ta besoj që ai e tha këtë. Nëse e tha, duhet ta tërheqë raportin
dhe të lejojë patologun boshnjak ta bëjë atë. Pas kësaj deklarate, raporti i
tij është i papërdorshëm për procedura penale,” tha Stankoviç.
Ai tha gjithashtu se ka pasur mospërputhje midis zbulimeve të Clark dhe
atyre të ekipit boshnjak “në nëntë apo dhjetë raste”.
Stankoviç do ta vazhdojë dëshminë e tij të martën.
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11 MARS 2016

Problemet me dëshmitarët
vonojnë mbrojtjen e Mlladiçit
Problemet me nxjerrjen e dëshmitarëve në gjykatë
kanë ulur sasinë e kohës që mbrojtja e ish-komandanti
të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Ratko Mlladiç, ka për të
përgatitur deklaratat e saj mbyllëse në Gjykatën e Hagës.
DENIS DZIDIC
Avokati mbrojtës i Ratko Mlladiç, Miodrag Stojanoviç, tha për BIRN- të
premten se gjatë tre muajve të fundit në Gjykatën e Hagës janë mbajtur
vetëm disa seanca për shkak të problemeve për thirrjen e dëshmitarëve në
gjykatë.
Gjykata e Hagës i tha BIRN se për shkak të ngadalësimit në gjyqin e Mlladiç, gjykatësi kryesor Alphons Orie e ka nxitur mbrojtjen të punojë në
përgatitjen e deklaratës përmbyllëse ndërsa presin për dëshmitarët.
"Gjykata nuk do të miratojë një periudhë të gjatë për përgatitjen e deklaratave mbyllëse pas përfundimit të prezantimit provave, sidomos për shkak
se palët kanë pasur mundësi t’i përgatisin deklaratat e tyre mbyllëse gjatë
gjyqit,” tha Orie.
Stojanoviç tha se mbrojtja ishte pranë zgjidhje së problemeve të saj dhe se
synon të përfundojë paraqitjen e provave të saj duke marrë në pyetje tre
dëshmitarët e mbetur të thjeshtë dhe dy dëshmitarë ekspertë nga 18 prilli
deri më 30 prill.
Disa nga dëshmitarët e mbetur janë ish-vëzhgues ushtarak nga zona e
Sarajevës dhe Krajinës, të cilët punojnë ende me forcat e NATO-s, tha Stojanoviç.
"Na u desh të merrnim leje nga NATO-ja për t’i ftuar ata të dëshmojnë. Kjo
zgjati shumë kohë, kështu që marrja e tyre në pyetje është planifikuar në
javën e 18 prillit," shpjegoi ai.
Sipas Stojanoviçit, procesi është ngadalësuar gjithashtu për shkak se patolog Dusan Dunjiç, i cili duhet të dëshmonte gjithashtu për varreza masive, vdiq në fund të tetorit të vitit të kaluar para se të shfaqej në gjyq si
një dëshmitar ekspert.
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Stojanoviç tha se u desh kohë që të gjente një zëvendësues të përshtatshëm.
"Dëshmitari ekspert Zoran Stankoviç ka shqyrtuar më në fund analizën
voluminoze të përgatitur nga z. Dunjiç dhe ra dakord ta mbrojë analizën
në gjykatë, kështu që ky problem është zgjidhur,” tha ai.
Mbrojtja do të marrë gjithashtu në pyetje dëshmitarin ekspert Stankoviç
në lidhje me provat shtesë të paraqitura nga prokuroria e Hagës në lidhje me një varr masiv që u gjet në minierat e Tomasicës pranë Prijedorit
në vitin 2013. Ekspertja demografike Svetlana Radovanoviç do të paraqesë
gjetjes dhe mendimin e saj rreth varrit.
Mlladiç është në gjyq për gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të
tjera në Bosnje dhe Hercegovinë, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve
në të gjithë vendin, terrorizim të popullsisë civile të Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
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02 MARS 2016

Dëshmitari i Mlladiç: Sulmuesit
e tregut në Sarajevë “të
panjohur”
Shefi i vëzhguesve ushtarakë të OKB që hetoi një shpërthim
në tregun Merkale të Sarajevës, i cili vrau 43 civilë n vitin
1995 tha se origjina e sulmit me predha nuk mund të
përcaktohej.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ndërsa gjyqi i Ratko Mlladiç vazhdoi në Hagë ditën e martë, dëshmitari
i mbrojtjes Per Oien dëshmoi se një hetim nga vëzhguesit ushtarakë të
OKB-së nuk mundi të përcaktonte se kush e qëlloi predhën që vrau 43
persona dhe plagosi 75 të tjerë në tregun Markale më 28 gusht 1995.
Sipas akuzave, Ushtria Serbe e Bosnjës e komanduar nga Mlladiçi ishte
përgjegjëse për sulmin. Mlladiç është akuzuar për terrorizim të popullsisë
në Sarajevë duke sulmuar me predha dhe snajpera.
Kryebashkiaku norvegjez Oien ishte shefi i vëzhguesve ushtarakë të OKBsë që zhvilluan një hetim për shpërthimin. Ai erdhi personalisht në treg
rreth 20 minuta pas shpërthimit.
Ndërsa merrej në pyetje nga avokati i Mlladiçit, Dragan Ivetiç, Oien tha
se hetimi nuk mundi të vendoste se cila prej palëve në konflikt e gjuajti
predhën.
"Si ushtria Serbe e Bosnjës ashtu edhe Ushtria Boshnjake kishin pozita në
drejtimin nga erdhi predha në Markale, por hetuesit nuk mundën të përcaktonin vendndodhjen e saktë nga e cila ajo u qëllua,” tha Oien.
Ai tha se vëzhguesit ushtarakë raportuan për faktet që gjetën në terren dhe
atë që ata panë personalisht. "Asgjë nuk mund ta ndryshojë këtë," tha ai.
Avokati i mbrojtjes, Ivetiç, i paraqiti Oienit dëshminë e dhënë nga gjenerali
holandez Cornelius Nikolai, shefi i shtabit i forcave paqeruajtëse të OKBsë në Sarajevë, i cili tha se "shefi vëzhgues ushtarak i OKB-së" i tha atij se
predha kishte ardhur nga pala serbe.
Oien mohoi t’ia ketë thënë këtë Nikolait.
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I pyetur nëse ai kishte marrë informacion se ushtria boshnjake "kishte
bombarduar popullin e vet", e cila ishte përmendur si mundësi nga
Nikolai, Oien përgjigj: "Me aq sa unë mbaj mend, ne dyshonim se ABiH po
qëllonte Sarajevën."
Megjithatë, ai pranoi se ai nuk ishte i sigurt nëse këto dyshime ishin
mbështetur ndonjëherë nga faktet.
Duke kërkuar që të provonin se ushtria serbe e Bosnjës sulmoi civilët,
prokurori Adam Veber citoi një oficer serb i cili tha se ai do të qëllonte " të
gjitha subjektet që lëviznin, përfshirë gratë dhe fëmijët", për shkak se një
nga ushtarët e tij u vra.
Oien u përgjigj duke thënë se ai nuk kishte "dëgjuar kurrë për një urdhër
të tillë".
Mlladiç është gjithashtu në gjyq për gjenocidin e boshnjakëve nga Srebrenica, persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në gjithë Bosnje-Hercegovinën, që dyshohet se arritur shkallën e gjenocidit në gjashtë komuna
dhe për pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
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04 SHKURT 2016

Shefi serb i policisë në Bosnje
“nuk i di krimet e vartësve”
Duke dëshmuar në mbrojtje të shefit të ushtrisë serbe të
Bosnjës, Ratko mlladiç, një ish-shef policie tha se ai nuk e
dinte që në vitin 1992 një skuadër speciale e policisë nën
urdhrat e tij, vrau boshnjakë dhe kroatë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Mile Matijeviç, që ishte shef i qendrës rajonale të policisë në Banja Luka në
pranverën e vitit 1992, i tha gjykatës së OKB të mërkurën se ai nuk dinte
gjë për krimet e kryera nga skuadra speciale e policisë në Bosanski Novi,
Kotor Varos dhe Prijedor në atë kohë.
“Kjo nuk është e njohur për mua,” tha dëshmitari në përgjigje të pyetjes
nga prokurori Arthur Traldi i gjykatës së Hagës.
Matijeviç konfirmoi se disa anëtarë të skuadrës ishin kriminelë të asimiluar nga një grup paraushtarak i quajtur Forcat Serbe të Mbrojtjes.
Ai tha se “njerëzit e lidhur me krime në të shkuarën mund t’i kryenin ato
sërish” po nuk konfirmoi nëse kjo ndodhi apo jo.
Prokurori gjithashtu i tregoi atij dokumente të policisë së Republika Srpska që tregonin se Simo Drljaca, shef i policisë së Prijedorit, u ngrit në
detyrë tre herë nga viti 1993 dhe 1994. Drljaca ishte gjithashtu efektivisht
nën komandën e Matijeviç.
Traldi sugjeroi se Drljaca u rrit në detyrë pasi oficerët e tij qëlluan rreth
200 pengje boshnjake dhe i hodhën trupat e tyre në një gropë në Koricanske Stijene në Malin Vlasiç më 21 gusht 1992.
Matijeviç u përgjigj se qendra rajonale e policisë zbuloi disa krime menjëherë por nuk i dinte të tjerat dhe tha se nuk mund të komentonte mbi
vendimet e rritjes në detyrë të Drljacas.
Kur u pyet nga prokurori nëse e dinte se policia e Prijedorit vrau boshnjakët në Koricanske Stijene, dëshmitari tha: “E kisha idenë, por nuk i dija
detajet”.
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Mlladiç është në gjyq për persekutim të popullatës joserbe në Bosnje-Hercegovinë, që arriti shkallën e gjenocidit në gjashtë komuna, përfshijë Prijedorin dhe Kotor Varoshin.
Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid të boshnjakëve nga Srebrenica, terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Dëshmitari Matijeviç e mohoi dijeninë rreth krimeve kundër boshnjakëve
në kampin e paraburgimit Omarska, pranë Prijedorit, ku oficerët e policisë
merrnin në pyetje të burgosurit, sipas prokurorisë.
“Dëgjova për disa probleme me sigurinë, por nuk shkova,” tha Matijeviç.
Megjithatë ai shtoi më vonë gjatë marrjes në pyetje se “dihej që ishin kryer
krime” dhe “kishte tregues” që të paraburgosurit ishin vrarë.
Matijeviç refuzoi akuzën se ishte përfshirë në një varr masiv në minierën
Tomasica pranë Prijedorit, nga e cila më shumë se 500 trupa u zhvarrosën
në vitin 2013 dhe 2014.
Prokurori Traldi citoi ditarin e kohës së luftës së Mlladiç nga maji 1993,
që sugjeronte se një oficer i ushtrisë serbe të Bosnjës thoshte se Matijeviç
ishte mes të përfshirëve në ideimin e varrit.
“Nuk di asgjë për të... Ndërgjegjja ime është e pastër,” u përgjigj dëshmitari.
Gjykatësi Alphons Orie tha në fund të seancës se nuk do të dëgjohej asnjë
provë në gjyq deri në fund të shkurtit për shkak të problemeve të lidhura
me sjelljen në gjykatë të dëshmitarëve të fundit të Mlladiç në gjykatë.
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02 SHKURT 2016

Prokurorët e Hagës përplasen
me ekspertin e Mlladiçit për
dëshminë mbi Srebrenicën
Në gjyqin e Ratko Mlladiç, prokurorët u përpoqën të hidhnin
poshtë pretendimet nga një ekspert dëshmitar që tha
se mijëra boshnjakë u vranë ndërsa po luftonin për t’u
arratisur nga Srebrenica, jo në masakra.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i Mlladiç, Dusan Pavloviç të martën përsëriti pretendimin se
“të paktën 4000 deri në 5000” ushtarë serbë të Bosnjës dhe civilë u vranë
kur përpiqeshin të kalonin përmes radhëve të serbëve të Bosnjës dhe të
largoheshin nga Srebrenica në korrik 1995, pavarësisht se prokuroria pretendon se dëshmia e tij bazohet në të dhëna të pasakta.
Gjatë ekzaminimit, prokurori vërejti se kishte pasaktësi në raportin e Pavloviç, duke pretenduar se ai nuk citoi me saktësi deklaratat e dëshmitarëve
rreth zhdukjes ose vrasjes së boshnjakëve që po përpiqeshin të çanin
radhët serbe dhe të shkonin të sigurt në Tuzla pasi Srebrenica ra.
Pavloviç tha se mijëra boshnjakë u vranë “gjatë aktiviteteve të luftimit
teksa përpiqeshin të çanin” radhët serbe.
Por prokurori citoi deklarata nga dëshmitarët që thanë se boshnjakët në
fakt u kapën nga forcat serbe të Bosnjës dhe “vdiqën si viktima të ekzekutimeve masive”.
Pavloviç tha se ai e dinte se ekzistonin të tilla deklarata kur po përgatiste
raportin e tij, por i mori ato për false.
Kur prokurori tha se supozimi i tij ishte i gabuar, Pavloviç u përgjigj se ai
“nuk mund të thoshte se ishte 100 për qind i gabuar”.
“Nëse veprimet hetuese të gjykatës janë përfunduar dhe është përcaktuar
se ata vdiqën kështu, nuk po e mohoj aspak,” tha Pavloviç.
Ish-komandanti ushtarak serb i Bosnjës, Mlladiç është në gjyq për gjenocid ndaj boshnjakëve të Srebrenicës. Ai është gjithashtu në gjyq për persekutim të jo-serbëve kudo në vend, terrorizim të popullatës së Sarajevës
dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Gjyqi vazhdon të mërkurën.
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18 DHJETOR 2015

Dëshmitari i Mlladiçit: Numri
i të vrarë në Srebrenicë është
falsifikuar
Një dëshmitar ekspert që dëshmoi në mbrojtje të Ratko
Mlladiç u përpoq të vërtetonte se qindra boshnjakë nga
Srebrenica të vrarë në një pritë të ngritur nga trupat serbe
të Bosnjës ishin paraqitur në mënyrë të rreme si viktima të
masakrave.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari Dusan Pavloviç tha gjyqin për krime lufte të Mlladiçit në
Gjykatën e Hagës të enjten se trupat e qindra boshnjakëve të dyshuar se
ishin viktima të masakrave nga trupat serbe të Bosnjës ishin në fakt ato
të burrave të vrarë në një pritë dhe përleshjeje ndëtsa ata përpiqeshin të
largoheshin nga Srebrenica.
"Trupat u mblodhën dhe u varrosën në varre menjëherë pas luftimit,” u
shpreh Pavloviç.
Ai pohoi se Ushtria Boshnjake ka gjithashtu raporte për qindra trupa të
lënë mbrapa pas pritave nga trupat serbe të Bosnjës.
“Pra, pyetja është: Ku janë ata trupa? Ka me mijëra pjesë trupash... Disa
prej tyre u vendosën në varre masive,” tha ai.
Pavloviç dëshmoi të mërkurën se qindra apo ndoshta mijëra civilë dhe
ushtarë boshnjakë janë vrarë në një pritë në rrugën midis Konjevic Polje
dhe Nova Kasaba ndërsa një kolonë burrash nga Srebrenica u përpoq të
kalonte vijat serbe dhe të strehoheshin në qytetin e Tuzlës.
Avokati i Mlladiçit, Branko Lukiç, paraqiti një deklaratë nga ish-ushtari
i Ushtrisë Boshnjake Nuriz Selimoviç, i cili ishte një nga të mbijetuarit e
asaj kolone me burra.
"Mendoj se patëm të paktën 4,000 deri në 5,000 humbje," citoi Lukiç të
ketë thënë Selimoviçnë deklaratën e tij.
Pavloviç tha se Selimoviç citoi gjithashtu diplomatin suedez Karl Bildt, i
cili ishte një përfaqësues i BE-së gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë.
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Bildt shkroi se “ndoshta më shumë se 4,000 njerëz humbën jetët e tyre
në prita brutale, ndërsa kolona e njerëzve po përpiqej të mbërrinte në një
vend të sigurt.”
Kryetari i trupit gjykues Alphons Orie e pyeti Pavloviçin nëse ai gjithashtu
e besonte deklaratën e Bildt se “në një sërë masakrash, Mlladiç përgatiti
vrasjet e 3,000 burra që u lanë pas.”
Pavloviç u përgjigj se raporti i ekspertit të tij për gjykatën nuk kishte të
bënte me fatin e atyre burrave, por vetëm me atë të njerëzve në kolonën që
po arratisej drejt Tuzlës.
Ish-komandanti serb i Bosnjës Mlladiç po gjykohet për gjenocid kundër
rreth 7,000 boshnjakëve nga Srebrenica.
Sipas akuzave kundër tij, rreth 15,000 burra boshnjakë, një e treta e të
cilëve ishin të armatosur, filluan të largoheshin nga Srebrenica më 12 korrik 1995, pasi ajo ra në dorë të forcave serbe të Bosnjës. Serbët ngritën
prita për boshnjakët që po arratiseshin.
Ai është gjithashtu në gjyq për terrorizim të popullsisë së Sarajevës gjatë
rrethimit të qytetit, persekutim të joserbëve në të gjithë vendin dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Pas një pushimi sezonal, gjyqi do të rifillojë më 1 shkurt.
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17 DHJETOR 2015

Dëshmitari i Mlladiçit: Viktimat
e Srebrenicës ‘u vranë në një
pritë’
Duke dëshmuar në mbrojtje të Ratko Mlladiç, një dëshmitar
ekspert u përpoq të vërtetonte se qindra boshnjakë nga
Srebrenica u vranë në një pritë të organizuar nga Ushtria
Serbe e Bosnjës dhe jo në masakra të organizuara.
RAPORTI I DREJTËSISË
Eksperti Dusan Pavloviç tha gjyqin për krime lufte të Mlladiçit në Gjykatën
e Hagës të mërkurën se në natën e 12 dhe 13 korrikut 1995, një kolonë e
Ushtrisë Boshnjake me rreth 700 ushtarë dhe civilë u vranë në një pritë
nga trupat serbe teksa kalonin një rrugë.
Pavloviç tha se në fund, numri i të vdekurve arriti midis 2,000 dhe 3,000
persona pasi kolona u përpoq të çantë vijat e serbëve.
Sipas deklaratave të dëshmitarëve okularë, ata u vranë teksa u përballën
me një pritë serbe, por edhe në luftime, ndërsa disa kryen vetëvrasje, tha
Pavloviç.
Avokati mbrojtës i Mlladiçit, Branko Lukiç, citoi disa deklarata të cilat të
mbijetuarit nga kolona e njerëzve i dhanë zyrtarëve të Ushtrisë Boshnjake
pasi mbërritën në qytetin e Tuzlës.
Një dokument i lëshuar nga ministria e mbrojtjes e Bosnjës dhe Hercegovinës, tha se pas një sulmi të artilerisë serbe të Bosnjës mbi njerëzit q
ëpo kalonin rrugën midis Konjevic Poljes dhe Nova Kasabas, dëshmitarët
okularë "panë rreth 1,000 njerëz që ishin vrarë pranë rrugës së asfaltit,”
tha Lukiç.
Sipas një tjetër dëshmitari okular të cituar në të njëjtin dokument, forcat
serbe “hodhën granata nga një tank mbi vargun e njerëzve, duke vrarë
rreth 500 boshnjakë,” shtoi ai.
Duke komentuar pjesët e cituara nga Lukiç, Pavloviç tha se ai “aplikoi një
qasje konservatore " kur vlerësoi se "të paktën 700" njerëz nga vargu i
njerëzve u vranë teksa kalonin rrugën.
"Unë zgjodha shifrat e tyre më të vogla,” tha dëshmitari.
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Ish-shefi ushtarak serb i Bosnjës Mlladiç po gjykohet për gjenocid ndaj
rreth 7,000 boshnjakëve nga Srebrenica.
Sipas akuzave kundër tij, rreth 15,000 burra boshnjakë, një e treta e të
cilëve ishin të armatosur, filluan të largoheshin nga Srebrenica më 12 korrik 1995, pasi ajo ra në dorë të forcave serbe të Bosnjës. Serbët u ngritën
kurthe boshnjakëve që po largoheshin.
Ai po gjykohet gjithashtu për terrorizim të Sarajevës gjatë rrethimit të
qytetit, persekutim të jo-serbëve në të gjithë vendin dhe marrjen peng të
paqeruajtësve të OKB-së.
Në fillim të seancës dëgjimore të ditës së mërkurë, prokurorët morën në
pyetje një anëtar të sigurisë së presidentit Alija Izetbegoviç gjatë kohës
së luftës, i cili ditën e martë pretendoi se lideri boshnjakë aprovoi sulmin
vdekjeprurës në tregun Markale në Sarajevë në dimrin e vitit 1994.
Megjithatë pjesa më e madhe e marrjes në pyetje u zhvillua me dyer të
mbyllura për të fshehur identitetin e dëshmitarit të mbrojtur.
Gjatë pjesës së hapur të seancës dëgjimore, dëshmitari konfirmoi se disa
nga anëtarët e njësisë së sigurisë Biseri, që ruanin Izetbegoviçin, ishin
serbë.
Gjyqi vazhdon.
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16 DHJETOR 2015

Dëshmitari i Mlladiçit shprehet
se sulmin në treg e organizuan
boshnjakët
Në gjyqin për krime lufte të Ratko Mlladiç, një dëshmitar i
mbrojtur u shpreh se sulmi vdekjeprurës në tregun Markale
në vitin 1994 u krye nga Ushtria Boshnjake dhe jo nga
forcat serbe.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitar i mbrojtur GRM-116, i cili dëshmoi në mbrojtje të Mlladiçit në
Gjykatën e Hagës të martën, deklaroi se sulmi në treg që vrau 66 civilë në
shkurt të vitit 1994 u miratua nga presidenti i atëhershëm boshnjak Alija
Izetbegoviç.
Dëshmitari tha se si anëtar i njësisë speciale të sigurisë Biseri nga viti 1992
deri më 1994, ai punoi me sigurimin në ndërtesën e presidencës boshnjake.
Ai tha se gjatë asaj kohe ai mund të dëgjonte ato që thoshte Izetbegoviçi
dhe të tjerët gjatë takimeve.
Sipas dëshmitarit, qëllimi kryesor i Izetbegoviçit ishte të siguronte ndërhyrjen perëndimore për të ndihmuar boshnjakët "duke krijuar vuajtje
masive në Sarajevë dhe Srebrenicë".
Ai tha se Izetbegoviç u ndikuar shumë lideri i bashkësisë islamike Mustafa
Ceriç. Sipas dëshmitarit, Ceriç e bindi Izetbegoviçin se "duheshin vuajtur
humbje”.
Duke folur në lidhje me sulmin në tregun Markale, GRM-116 dëshmoi se
ajo ishte "ideja e Ceriç, e cila u vu në zbatim nga gjeneralët Sefer Haliloviç
dhe Mustafa Hajrulahoviç, i njohur ndryshe edhe si ‘italiani’”.
"Unë isha atje kur Alija Izetbegoviç e aprovoi këtë,” tha ai.
Në takimin e ardhshëm, dëshmitari tha se Haliloviç raportoi përpjekja e
parë kishte dështuar, sepse mortaja goditi çatinë e tregut.
"Alija u tha atyre ta provonin përsëri. Ata shkuan dhe së shpejti dëgjuam
për atë që ndodhi me tregun Markale,” tha ai.
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Izetbegoviç, i cili vdiq në vitin 2003, tha pas sulmit se ajo ishte një "ditë e
zezë dhe e tmerrshme për popullin e Bosnjës dhe Hercegovinës".
Si komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Ratko Mlladiç akuzohet për
terrorizim të popullsisë së Sarajevës gjatë kohës së luftës me një fushatë
bombardimesh dhe snajperësh.
Sipas akuzave, murtaja që i vrau 66 qytetarë në tregun Markale më 5
shkurt 1994 u qëllua nga pozicionet e serbëve të Bosnjës.
Mlladiç po gjykohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë dhe komuna të
tjera, persekutim të jo-serbëve në të gjithë vendin dhe marrjen peng të
paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon të mërkurën me marrjen në pyetje të dëshmitarit të mbrojtur.
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Sfidohet dëshmia e presidentit
serb të Bosnjës për Mlladiçin
Në gjyqin e Ratko Mlladiç, prokuroria sfidoi pretendimet
e presidentit të Republikës Srpska Milorad Dodik se
persekutimi i myslimanëve dhe kroatëve nuk ishte një nga
qëllimet e serbëve gjatë kohës së luftës.
RAPORTI I DREJTËSISË
Teksa merrej në pyetje nga Gjykata e Hagës të martën, Dodik u pyet nëse
Ushtria Serbe e Bosnjës pas luftës ndoqi qëllimet strategjike të luftës të
deklaruara nga parlamenti i Republikës Srpska në vitin 1992, i pari i të
cilave ishte ndarja e serbëve nga kroatët dhe boshnjakët.
"Ushtria e Republikës Srpska, në kuadër të ligjit, zbatoi vendimet e qeverisë dhe parlamentit," u pajtua Dodik.
Por ai këmbënguli se “objektivi kryesor ishte mbrojtja e popullsisë nga
myslimanët dhe më vonë nga agresioni myslimano-kroat".
Komandanti ushtarak serb i Bosnjës Mlladiç është në gjyq për persekutim
të popullsisë boshnjake dhe kroate në të gjithë vendin, gjë e cila dyshohet
se arriti në shkallë gjenocidi në gjashtë komuna.
Gjatë luftës, Dodik ishte një anëtar i pavarur i parlamentit të Republikës
Srpska.
I pyetur nëse ai kishte dëgjuar ndonjëherë në seancat parlamentare
“ndonjë të dhënë” se po përkrahej persekutimi i jo serbëve, Dodik u përgjigj: "Nuk e kam dëgjuar kurrë një histori të tillë për spastrim etnik dhe
persekutim.”
Kur prokurori risolli në kujtesë se një deputet i Republikës Srpska në maj
të vitit 1992 tha se ishte i nevojshëm “pushtimi” në vende ku serbët ishin
pakicë, siç ishte qyteti i Brckos, Dodik tha se ai nuk e mbante mend këtë
gjë.
Ai tha se Brcko ishte “një pikë e rëndësishme komunikimi dhe objektiv
legjitim ushtarak, por jo nga këndvështrimi i spastrimit etnik”.
Kur iu tregua një deklaratë nga një deputet i Republika Srpska nga vjeshta
e 1992, duke folur rreth “myslimanëve dhe kroatëve që ne dëbuam”, Dodik
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u përgjigj: “Unë nuk mbaj mend se kush ishte ky zotëri, e jo më se çfarë
ka thënë ai”.
Dodik u përgjigj në një mënyrë të ngjashme kur prokurori Tieger citoi një
tjetër deputet të Republika Srpska të kishte thënë se “ne duam një shtet
të pastër etnikisht” dhe se “duhet të kishte një lëvizje dhe rivendosje” të
popullatës jo-serbe.
“Nuk e di se kush është ky burrë, mendoj se ai nuk është një deputet dhe
nuk e di nëse unë isha në atë takim asambleje,” tha Dodik.
Duke përdorur deklaratat parlamentare nga presidenti i Republikës Srpska, Radovan Karaxhixh, prokurori Tieger u përpoq të provonte se liderët
serbë të Bosnjës kishin një plan të paramenduar për të krijuar shtetin e
tyre.
Dodik megjithatë këmbënguli se të gjithë veprimet e serbëve të Bosnjës
qenë për të ruajtur Jugosllavinë në reagim të ndarjes së boshnjakëve dhe
kroatëve nga shteti federal.
“E keni gabim kur thoni se kishte një plan të menduar... Unë nuk di gjë për
këtë plan, nuk e kam parë kurrë më parë,” i tha ai Dodik.
Mlladiç është gjithashtu në gjyq për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të
civilëve në Sarajevë me një fushatë të gjatë predhash dhe snajperësh dhe
pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Gjyqi vazhdon të mërkurën.
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07 DHJETOR 2015

Presidenti serb i Bosnjës mbron
Mlladiçin për krime lufte
Milorad Dodik, presidenti i Republikës Srpska, tha në gjyqin
për krime lufte të Ratko Mlladiç se serbët e Bosnjës nuk
kanë pasur një politikë zyrtare të kohës së luftës pastrim
etnik të boshnjakëve dhe kroatëve.

Milorad Dodik duke dëshmuar në Hagë. Foto ICTY.

RAPORTI I DREJTËSISË
"Unë mund të them sot se jam plotësisht i bindur se politika zyrtare e asaj
kohe nuk ishte spastrim etnik,” tha Dodik në gjykatën e mbështetur nga
OKB-ja në Hagë të hënën.
Tani presidenti i Republikës Srpska, Dodik ishte një ligjvënës gjatë kohës
luftës në parlamentin e entitetit, edhe pse jo një anëtar i Partisë qeverisëse
Demokratike Serbe të themeluar nga Radovan Karaxhiç.
I pyetur nga avokati i Mladicit, Branko Lukic, nëse ai kishte dëgjuar ndonjëherë për një plan për të dëbuar myslimanët dhe kroatët nga Republika
Srpska, Dodik u përgjigj: "Jo, ky është dhënë kurrë si urdhër.”
Përkundrazi, Dodik tha se "kishte pasur përpjekje për të përfshirë boshnjakët dhe kroatët në Kuvendin e Republikës Srpska”.
I pyetur në lidhje me faktin se Kuvendi i Republikës Srpska miratoi një
qëllim strategjik gjatë luftës për t’u ndarë nga boshnjakët dhe kroatët,
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Dodik tha se "ndarja ishte tashmë në vazhdim e sipër që nga viti 1992
- myslimanët dhe kroatët e kishin ndarë veten e tyre politikisht dhe institucionalisht”.
"Ne nuk thamë kurrë se serbët nuk donin një marrëveshje dhe konsensus
me dy popujt e tjerë. Nuk ishte qëllimi ynë të ndaheshim në bazë të spastrimit etnik dhe vrasjeve,” shtoi ai.
Edhe pse ai nuk e mohoi se vrasjet ndodhën më vonë, Dodik tha se “asnjë
vendim politik nuk ishte marrë me qëllim ndarjen fizike të serbëve nga të
gjithë të tjerët”.
Mlladiç, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve nga territoret nën kontrollin serb, gjë e
cila dyshohet se arriti në shkallë gjenocidi në disa komuna.
Ai po gjykohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të
banorëve të Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjatë dëshmisë së tij ditën e hënë, Dodik u shpreh gjithashtu se lufta në
Bosnjë u shkaktua nga "shkëputja antikushtetuese e myslimanëve dhe
kroatëve nga Jugosllavia, pavarësisht kundërshtimeve të serbëve”.
Dodik pretendoi se lideri i kohës së luftës i Partisë Boshnjake për Veprim
Demokratik, presidenti i parë boshnjak Alija Izetbegoviç, ishte “një fetar
radikal" pikëpamjet ekstreme të të cilit çuan në shpërthimin e luftës.
Gjatë marrjes në pyetje, prokurori Alan Tieger këmbënguli megjithatë se
myslimanët boshnjakë ishin një "popull shumë evropian dhe jo fanatikë
fetarë".
Dodik u përgjigj: "Ndoshta ju kështu e shikoni, por pse ata ndoqën Izetbegoviçin dhe politikën e tij? Nuk po them se të gjithë myslimanët janë
radikalë, por politikat e Izetbegoviçit u pranuan gjerësisht. Ata ishin në
dijeni të pikëpamjeve të tij ekstreme fetare.”
Prokuroria do ta vazhdojë marrjen në pyetje të Dodikut ditën e martë.
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02 DHJETOR 2015

Dëshmitari i Mlladiç: Qëllimi
kryesor i serbëve gjatë luftës
ishte ndarja
Një historian serb tha në gjyqin e Ratko Mlladiç në Gjykatën
e Hagës se serbët e Bosnjës gjatë luftës besonin se ishte e
pamundur të jetonin në një shtet të përbashkët me
boshnjakët dhe kroatët.

Ratko Mlladiç nç sallën e gjyqit. Foto Flickr ICTY.

RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Milos Koviç tha në Gjykatën e Hagës ditën e martë
se serbët e Bosnjës nuk panë asnjë alternativë tjetër për të krijuar një shtet
të tyre gjatë luftës së viteve 1992-1995.
“Serbët përkrahnin ndarjen, ishte qëllimi i parë i luftës, sepse ata humbën
iluzionin e mbijetesës në një shtet të përbashkët,” i tha Koviç prokurorit
gjatë seancës së marrjes në pyetje.
Prokurori Arthur Traldi citoi disa dokumente zyrtare të serbëve të Bosnjës dhe deklarata nga Mlladiçi mbi dëbimin e myslimanëve nga territori i
shtetit të planifikuar serb.
Por Koviç u përgjigj se kjo “nuk ishte provë për spastrim etnik”.
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Prokurori gjithashtu citoi se Mlladiç gjatë një seance parlamentare të serbëve të Bosnjës në vitin 1994 kishte thënë se “kishte një mundësi historike
për të krijuar një shtet krejtësisht serb, në të cilin do të rrinin sa më pak
armiq që ishte e mundur”.
Por Koviç përsëri këmbënguli se kjo nuk vërtetonte se kishte një plan për
të kryer spastrim etnik në territor.
“I gjithi serb s’do të thotë se në këtë shtet nuk do të ketë jo-serbë. Kjo
nënkupton vetëm të drejtën demokratike të popullit serb për vetëvendosje,
gjë të cilën shtetet e tjera e kishin,” tha ai.
Prokurori Traldi citoi Mlladiçin të ketë thënë se “myslimanët dhe kroatët
janë një rrezik”.
Por Koviç u përgjigj duke thënë se shefi i Ushtrisë Serbe të Bosnjës “nuk
e kishte fjalën për myslimanët dhe kroatët që mbeten në shtetin serb, por
për ata jashtë këtij shteti”.
I pyetur nëse ishte rastësi që pas fjalimit të Mlladiçit, pothuajse i gjithë
territori serb i veçua, historiani kundërshtoi: “Serbët po luftonin për
vetëvendosje dhe krijimin e një shteti serb, nuk po luftonin për një territor
të pastër etnikisht. Nuk mund të kishte një shtet serb pa minoritete.”
Mlladiç akuzohet për persekutim të myslimanëve dhe kroatëve në të gjithë
Bosnjën dhe Hercegovinën gjatë luftës, gjë e cila mendohet të ketë arritur
shkallën e gjenocidit në gjashtë komuna.
Ai po gjykohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të civilëve
në Sarajevë dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon.
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01 DHJETOR 2015

Dëshmitari i Mlladiçit thotë se
konflikti boshnjak ishte luftë
civile
Historiani serb Milos Koviç tha në gjyqin e Ratko Mlladiçit
në Gjykatën e Hagës se konflikti boshnjak ishte një luftë
civile separatiste në të cilën të tria forcat kryen spastrim
etnik.
RAPORTI I DREJTËSISË
Duke dëshmuar në mbrojtje të Mlladiçit të hënën në Hagë, historiani Koviç
tha se aksionet kryesore të serbëve të Bosnjës gjatë luftës ishin të detyruara nga shkëputja e boshnjakëve dhe kroatëve, sepse ata bënë lëvizjet e
para me aspiratat e tyre për sovranitet.
"Ajo ishte një luftë civile separatiste në të cilën serbët u përpoqën të qëndrojnë së bashku dhe t'i përgjigjeshin lëvizjeve separatiste,” tha Koviç në
gjykatën e OKB-së për krime lufte.
Ai akuzoi ekspertët e prokurorisë Patrick Traynor dhe Robert Donia, të
cilët dëshmuan më herët në gjyq, se kanë paraqitur prova në gjykatë “duke
i nxjerrë faktet jashtë kontekstit të historisë".
Për shkak të kësaj mungese të konteksti dhe analizës së tyre të konfliktit
nga një perspektivë të njëanshëm, "do të mund të ishte vërtetuar edhe
se gjatë Luftës së Dytë Botërore Britania e Madhe kërcënoi Gjermaninë e
Hitlerit”, argumentoi ai.
Shefi i Ushtrisë Serbe të Bosnjës Ratko Mlladiç akuzohet për persekutim të
boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë vendin, gjë e cila mendohet se arriti
në shkallë gjenocidi në gjatë komuna.
Ai po gjykohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizonim të popullsisë së Sarajevës gjatë rrethimit të viteve 1992-1995 dhe marrjen peng
të paqeruajtësve të OKB-së.
Koviç tha se ishte "tronditëse" që Donia kishte shkruar mbi betejat për Sarajevën pa përmendur viktimat serbe, duke sugjeruar se eksperti i prokurorisë i pa luftimet në qytet si “një luftë midis të mirës dhe të keqes”.
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Sipas Koviç, aksionet e Ushtrisë Serbe të Bosnjës në Sarajevë u provokuan
nga bllokadat e kazermave të Ushtrisë Popullore Jugosllave në qytet në vitin 1992 dhe nga krijimi i milicive të armatosura ushtarake nga Partia për
Veprim Demokratik, e cila evoluoi në Ushtrinë Boshnjake.
Gjatë seancës së marrjes në pyetje, prokurori Arthur Traldi e pyeti dëshmitarin nëse ai e mohonte që në Sarajevë kishte pasur viktima myslimane.
“Nuk i mohoj vuajtjet e civilëve myslimanë në Sarajevë dhe Bosnjë,” u
përgjigj Koviç, por u ankua përsëri se Donia nuk i kishte përmendur viktimat serbe në kryeqytet.
I pyetur nëse ai e pranonte se Ushtria Serbe e Bosnjës terrorizoi popullsinë
e Sarajevë me një fushatë bombardimi dhe të shtënash me snajper ndërsa
rrethoi qytetin, siç citohej edhe në aktakuzë, Koviç u shpreh se e kundërta
ishte e vërtetë.
“Pati granatime dhe të shtëna me snajper pa asnjë dallim, por kundër
serbëve,” u shpreh ai.
Gjyqi vazhdon.
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25 NËNTOR 2015

I dërguari i OKB-së: Serbët
kryen krimin më mizor në
Bosnjë
Ish-i dërguari i paqes i OKB-së Yasushi Akashi tha në gjyqin
e Ratko Mlladiç se të gjitha palët kryen krime gjatë luftës
në Bosnjë, por serbët ishin përgjegjës për mizorinë më të
tmerrshme që ndodhi në Srebrenicë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Yasushi Akashi, një diplomat japonez i cili ka punuar për Kombet e Bashkuara gjatë luftës në Bosnjë, dëshmoi në Gjykatën e Hagës të martën se
ai ka qenë dëshmitar krimesh lufte nga të gjitha palët në vitet 1994 dhe
1995, por se vrasjet e mijëra boshnjakëve nga forcat serbe të Bosnjës ishin
"krimi më i keq".
Prokurori Alan Tieger e pyeti dëshmitarin nëse ai ishte dakord që gjenocidi
nuk ishte një nga politikat zyrtare të qeverisë boshnjake, por një politikë e
udhëheqjes serbe të Bosnjës.
"Kjo është e saktë," u përgjigj Akashi.
Megjithatë, gjatë marrjes në pyetje nga avokati i Mlladiçit, Dragan Invetiç,
dëshmitari tha se ai nuk pajtohej plotësisht me pohimin e prokurorit.
Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës Ratko Mlladiç akuzohet për
persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë vendin, gjë e cila
mendohet të ketë arritur shkallën e gjenocidit në gjashtë komuna. Ai po
gjykohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullsisë së
Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Akashi ishte i dërguari i sekretarit të përgjithshëm të OKB-së në Bosnjë dhe Hercegovinë për pjesën më të madhe të vitit 1994 dhe 1995. Ai e
filloi dëshminë e tij të hënën, kur tha se qeveria e Bosnjës nuk donte një
armëpushim të përhershëm në vitet 1994 dhe 1995, ndryshe nga serbët.
Akashi të martën tha se pas rënies së Srebrenicës, krerët serbë të Bosnjës
nuk e lejuan Kryqin e Kuq të shikonte të burgosurit boshnjakë nga qyteti.
"Përpjekjet tona ishin të kota", tha ai.
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Kur Kryqi i Kuq më në fund u lejua të hynte në kampin e paraburgimit Batkovici pranë Bijeljinës, ata gjetën rreth 100 robër nga Srebrenica, ndërkohë
që "fati i rreth 7,000 të zhdukurve ishte i paqartë”, tha Akashi.
"Neve nuk na treguan asgjë në lidhje me atë që ndodhi në Srebrenicë,"
shtoi ai.
Prokurori Tieger citoi nga libri Akashit mbi konfliktin boshnjak, pjesë në
të cilën ai thoshte se Mlladiçi ishte një "nacionalist emocional" që nuk i
shikonte si të barabarta viktimat serbe dhe ato jo serbe.
Në librin e tij Akashi thotë gjithashtu se një arsye e mundshme për atë që
ndodhi në Srebrenicë ishte hakmarrja për vrasjet e serbëve.
Dëshmitari pranoi se ai e kishte shkruar këtë, por tha se ato ishin thjesht
mendimet e tij për arsyen e masakrave.
Akashi gjithashtu konfirmoi se forcat serbe të Bosnjës në verën e vitit 1995
kapën paqeruajtësit e OKB-së dhe i përdorën ata si mburoja njerëzore për
të parandaluar sulmet e NATO-s.
Gjyqi vazhdon të enjten.
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23 NËNTOR 2015

I dërguari i OKB-së: Qeveria
boshnjake nuk donte
armëpushim të përhershëm’
Ish i dërguari i paqes i Kombeve të Bashkuara, Yasushi
Akashi, tha në gjyqin për krime lufte të Ratko Mlladiç
se qeveria e Bosnjës nuk donte një armëpushim të
përhershëm në vitet 1994 dhe 1995, ndryshe nga serbët.
RAPORTI I DREJTËSISË
Duke dëshmuar për mbrojtjen e Mlladiçit të hënën, diplomati japonez
Akashi tha se krerët boshnjakë dhe zyrtarët amerikanë besonin në vitin
1994 dhe 1995 se një armëpushim i përhershëm do t’i lejonte serbët të
mbanin pjesë të mëdha të Bosnjës dhe Hercegovinës, të cilat më arë ishin
marrë me forcë në luftë.
Akashi shtoi se serbët në atë moment kishin 80 për qind të territorit boshnjak, por në fund, në nëntor të vitit 1995, nënshkruan Marrëveshjen e
Paqes së Dejtonit që i dha atyre 49 për qind të vendit.
Shefi i Ushtrisë Serbe të Bosnjës Ratko Mlladiç është akuzuar për persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve, gjë e cila arriti shkallën e gjenocidit
në gjashtë komuna. Ai është gjithashtu në gjyq për gjenocid në Srebrenicë,
terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të
OKB-së.
Akashi ishte i dërguari i sekretarit të përgjithshëm të OKB-së në Bosnjë
dhe Hercegovinë për pjesën më të madhe të kohës gjatë viteve 1994 dhe
1995.
Duke iu përgjigjur pyetjeve nga avokati i Mlladiçit, Dragan Ivetiç, diplomati japonez tha se Ushtria Boshnjake “po ndihmohej në mënyrë aktive
ushtarakisht" nga amerikanët, gjermanët dhe disa vende islamike.
Akashi tha gjithashtu se ‘zonat e sigurta’ të caktuara të tilla nga OKB-ja
– siç ishin Srebrenica dhe Sarajeva - nuk ishin demilitarizuar përkundër
faktit ky ishte një parakusht në marrëveshjet.
Ai tha se një hetim i OKB-së përcaktoi se mortaja që vrau dhjetëra qytetarë
në tregun Markale të Sarajevës në vitin 1994 mund të ishte qëlluar ose
forcat serbe ose nga ato boshnjake.

- 97 -

RATKO MLADIÇ
NGA FUSHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

"Përfundimi i komisionit, të cilin unë e pranova, ishte se sulmi mund
të kishte ardhur nga të dyja palët,” tha Akashi, duke shtuar se mediat
ndërkombëtare fajësuan vetëm serbët për sulmin.
Sipas aktakuzës së Mlladiçit, Ushtria Serbe e Bosnjës ishte ajo që gjuajti
raketën që vrau 66 civilë dhe plagosi më shumë se 100 të tjerë në tregun
Markale në shkurt të vitit 1994.
Avokati i Mbrojtjes Ivetiç citoi nga libri Akashit mbi konfliktin boshnjak
që administrata amerikane e presidentit Klinton kishte prisje ta shikonte
qeverinë boshnjake me bazë në Sarajevë si “të mirë” dhe serbët si “të
këqij”.
Diplomati japonez tha se ai i qëndronte pretendimeve të tij, por “brenda
përbrenda kontekstit të eventeve të përshkruara në libër”.
Akashi do të vazhdojë dëshminë e tij në gjyqin e Mlladiçit ditën e martë.
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20 NËNTOR 2015

Dëshmitari i Mlladiçit:
Serbët kryen ‘krim masiv’ në
Srebrenicë
Eksperti ushtarak i mbrojtjes Mitar Kovaç pranoi në gjyqin
e Ratko Mlladiç në Gjykatën e Hagës se forcat serbe kryen
"krim masiv" kundër boshnjakëve nga Srebrenica në korrik
1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Gjatë marrjes në pyetje në gjykatën e mbështetur nga OKB-ja në Hagë, të
enjten, dëshmitari i mbrojtjes Kovaç pranoi se masakrat e mijëra boshnjakëve nga Srebrenica nga trupat e Ushtrisë Serbe të Bosnjës ishin kriminale.
Pasi prokurori Adam Weber i kërkoi të jepte një shembull të një krimi
kundër boshnjakëve, Kovaç u përgjigj: "Krimi masiv në Srebrenicë. Ka
pasur disa krime të tjera më pak të njohura gjatë luftës."
Mlladiç, komandanti i kohës së luftës i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, po gjykohet për gjenocidin e rreth 7,000 boshnjakëve nga Srebrenica në ditët që
pasuan pushtimin e trupave të tij të qytetit më 11 korrik 1995.
Ai po gjykohet gjithashtu për terrorizonim të popullsisë së Sarajevës me
një fushatë të gjatë vrasjesh me snajperë dhe bombardime gjatë pushtimit
nga ana e forcave serbe në vitet 1992-95 të kryeqytetit boshnjak.
Prokurori Veber tha se Ushtria Serbe e Bosnjës e mbante Sarajevën “të
pushtuar për ta bërë armikun të dorëzohej”.
Kovaç megjithatë u shpreh se kjo ishte një bllokadë legjitime ushtarake.
"Dallimi është se një bllokadë nuk i detyron ata që janë brenda të largohen
nga qyteti. Ky është një aksion legjitim ushtarak, i cili ndërmerret nga të
gjitha ushtritë," tha ai.
Kovaç tha se sugjerimi prokurorit se snajperët serbë donin “të përhapnin
frikë” midis civilëve në Sarajevë nuk ishte i vërtetë.
Ai pohoi se autoritetet vendase në Sarajevë dhe forcat e armatosura boshnjake ishin përgjegjëse për vuajtjet e civilëve në qytet, sepse ata nuk i
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nxorën civilët jashtë zonës së konfliktit, gjë të cilën ishin të detyruar ta
bënin sipas ligjeve të luftës.
Prokurori Weber citoi Mlladiçin të ketë thënë se forcat e tij do ta bombardonin Sarajevën derisa “t’i çmendnin” njerëzit në qytet.
Kovaç u përgjigj se kjo ishte thjesht "një shprehje nënçmues për neutralizimin e njerëzve që mbronin veten”.
Prokurori i kujtoi atij se qëllimi i përgjithshëm i forcave ushtarake të "Mlladiçit, i shpallur nga parlamenti serb i Bosnjës në maj 1992, ishte ndarja
e serbëve nga myslimanët dhe kroatët.
Por Kovaç u përgjigj: "Formacionet fillestare të njerëzve të armatosur
ndanë popujt dhe ushtritë hynë në mes të kësaj situate”.
Prokurori më pas pohoi se Ushtria Serbe e Bosnjës "e pushtoi territorin
me forcë".
Por dëshmitari u përgjigj se "të tria ushtritë (boshnjake, kroate dhe serbe)
pushtuan me forcë në luftën civile".
Mlladiç akuzohet gjithashtu për persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve,
gjë e cila arriti në shkallë gjenocidi në gjashtë komuna, dhe pengmarrje të
paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon të hënën.
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19 NËNTOR 2015

Dëshmitari i Mlladiçit mohon të
ketë gërmuar varrin masiv
Mbrojtja e Ratko Mlladiç përdori dëshminë e dëshmitarit
për të hedhur poshtë pretendimet se Ushtria Serbe e
Bosnjës ishte përgjegjëse për një varr masiv me qindra
trupa në Tomasica, pranë Prijedorit.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari Dragan Vujçiç, një ish-inxhinier në Brigadën e Prijedorit të
Ushtrisë Serbe të Bosnjës, tha gjyqin e Mlladiçit në Gjykatën e Hagës të
mërkurën se ai nuk kishte marrë kurrë urdhër për të varrosur kufomat në
guroren në Tomasica ku më vonë u gjet varri masiv.
Sipas Vujçiç, pajisjet e brigadës së ndërtimit “nuk ishin përdorur kurrë për
varrosjen e trupave”.
Ai tha se nuk kishte qenë kurrë në Tomasica dhe se për herë të parë për
varrin masiv kishte dëgjuar “nga mediat kur ishin zhvarrosur trupat”.
Sipas Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, 604 trupa u identifikuan pas zhvarrosjes, e cila përfundoi vitin e kaluar, në varrin kryesor
në Tomasica dhe një varr dytësor pranë Jakarina Kosas.
Prokuroria e Gjykatës së Hagës po përpiqet të vërtetojë se këta ishin trupat
e boshnjakëve nga fshatrat aty pranë, të vrarë nga Ushtria Serbe e Bosnjës
gjatë një operacioni spastrimi etnik në zonën e Prijedorit në vitin 1992.
Mlladiç, ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve, gjë e cila arriti në shkallë gjenocidi në
Prijedor. Ai po gjykohet gjithashtu për terrorizim të popullsisë së Sarajevës, gjenocid në Srebrenicë dhe disa komuna të tjera, si edhe pengmarrje
të paqeruajtësve të OKB-së.
Duke iu përgjigjur pyetjeve të prokurorit, Vujçiç konfirmoi se gjatë pranverës dhe verës së vitit 1992, njësia e tij përdori pajisjet nga kompleksi i
gurores Ljubija, e cila ka vende gërmimi në Tomasica dhe Jakarina Kosa,
por vetëm “për ndërtimin e një rruge drejt Gradacacit”.
“Nuk kemi qenë kurrë në Tomasica. Nuk dija asgjë para zhvarrosjes. Nuk
isha në dijeni as të kampeve të burgimit ku mbaheshin boshnjakët, duke
qenë se kam qenë vazhdimisht në fushën e betejës,” tha Vujçiç.
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I pyetur nëse ai mund ta përjashtonte mundësinë se ekskavatorët dhe
buldozerët e brigadës janë përdorur për varrosjen e trupave në Tomasica,
dëshmitari tha: “Nuk e di këtë. Nuk jam në dijeni të kësaj, sepse kam qenë
vazhdimisht në terren.”
Gjyqi vazhdon.
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17 NËNTOR 2015

Dëshmitari i Mlladiç fajëson
myslimanët për luftën në
Bosnjë
Eksperti ushtarak për mbrojtjen, Mitar Kovaç, tha në gjyqin
e Ratko Mlladiç se Partia Boshnjake për Veprim Demokratik
(SDA), ishte ajo që shkaktoi luftën sepse donte të krijonte
një shtet me shumicë myslimane.
RAPORTI I DREJTËSISË
Kovaç tha për Gjykatën e Hagës ditën e hënë se Deklarata Islamike e
ish-presidentit boshnjak Alija Izetbegoviç, botuar fillimisht në vitin 1969,
por e ribotuar para luftës në vitin 1990, formoi bazën ideologjike për atë
që ai pretendoi se ishte lufta e Partisë për Veprim Demokratik për një shtet
islamik.
SDA-ja “luftoi për një shtet që do të bazohej te islami dhe i përjashtoi fetë
e tjera dhe nuk i lejoi ato të kishin influencë në qeveri”, tha Kovaç për
gjykatën e mbështetur nga OKB-ja.
Kovaç u shpreh se ky ishte “shkaku për luftën midis dy popujve të tjerë",
serbëve dhe kroatëve.
Avokati i Mlladiç, Dragan Ivetiç, citoi Deklaratën Islamike që thoshte se "lëvizja islamike duhet të marrë qeverisjen për sa kohë që është
mjaftueshëm e fuqishme jo vetëm për të larguar autoritetet jo-islamike,
por edhe për të ndërtuar një sistem tërësisht islamik”.
“Kjo do të thotë se duhet të krijohen formacione të armatosura, të cilat do
të jenë aktive në shtetin islamik,” tha Kovaç.
Në vitin 1991, SDA-ja krijoi Ligën Patriotike dhe Beretat e Gjelbra, të cilat
dëshmitari tha se ishin “njësi paraushtarake të armatosura”.
Mlladiç, ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve, që arriti në shkallë gjenocidi në disa
komuna. Ai po gjykohet gjithashtu për terrorizim të popullsisë së Sarajevës, gjenocid në Srebrenicë dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
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Kovaç mohoi që serbët e Bosnjës ta kenë rrethuar Sarajevën, duke thënë se
kryeqyteti boshnjak ishte “një qytet i ndarë me bllokada si nga forcat serbe
ashtu edhe nga ato myslimane”.
Eksperti ushtarak pretendoi se Sarajeva ishte “nën pushtim ushtarak”,
sepse aty ndodheshin rreth 40,000 deri në 50,000 anëtarë të Ushtrisë
Boshnjake.
Sasia e municioneve të qëlluara nga Ushtria Serbe e Bosnjës mbi qytet
ishte brenda ‘limiteve normale’, këmbënguli Kovaç.
Duke komentuar mbi akuzat për gjenocid në Srebrenicë, ai u shpreh se
pavarësisht urdhrave të OKB-së për të çarmatosur enklavën në vitin 1995,
më shumë se 10,000 luftëtarë të Ushtrisë Boshnjake mbetën brenda.
Prania e Mlladiçit në Srebrenicë më 11 korrik 1995 nuk nënkupton se ai
komandonte trupat që kryen masakrat, tha Kovaç. Ai tha se Mlladiçi nuk
ishte në krye të trupave përgjegjëse për vrasjet ndërsa ai ishte në Beograd
midis 14 dhe 17 korrikut 1995.
Gjyqi vazhdon të martën.
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13 NËNTOR 2015

Zyrtari serb i Bosnjës pranon
se ka ndihmuar të arratisurit e
Srebrenicës
Duke dëshmuar në mbrojtje të Ratko Mlladiç, ish-zv/
ministri i brendshëm serb i Bosnjës Dragan Kijaçtha se në
vitin 1996 ai u dha karta identiteti të rreme të dyshuarve të
masakrës së Srebrenicës në mënyrë që ata të mund të iknin
në Serbi.
RAPORTI I DREJTËSISË
Kijaç dëshmoi në Gjykatën e Hagës të enjten se ai ishte urdhëruar të jepte
karta identiteti të rreme për të tetë ish-pjesëtarëve të Njësisë Dhjetë të
Zbulimit Srpska të Ushtrisë Serbe të Bosnjës në mënyrë që ata t’i shpëtonin
ndjekjes të mundshme penale.
Ai tha se ai mori urdhër nga Petar Salapura, ish-komandant i seksionit të
informacionit të shtabit kryesor të Ushtrisë Serbe të Bosnjës.
Urdhri, të cilin t prokurori Arthur Traldi ia paraqiti dëshmitarit në sallën
e gjyqit, citonte se karta identiteti të rreme nevojiteshin për “njerëz të
paditur nga Gjykata e Hagës".
Në atë kohë, vetëm Mlladiç dhe lideri politik serb i Bosnjës Radovan
Karaxhiç akuzoheshin për krime lufte nga gjykata e mbështetur nga OKBja në Hagë.
Kijaçtha se mbështetja e të arratisurve “ishte krejtësisht në rregull”.
"Në vitin 1996 unë nuk kishte asnjë detyrim për të bashkëpunuar me
Gjykatëh,” tha ai.
Midis atyre që u dhanë karta identiteti të rreme, Kijaç pranoi se ishte edhe
Drazen Erdemoviç, i cili në vitin 1996 pranoi se ka marrë pjesë në vrasjet
e më shumë se 1,000 boshnjakëve në një fshat pranë Zvornikut pas rënies
së Srebrenicës.
Mlladiç, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për gjenocid
në korrik të vitit 1995 në Srebrenicë, kur njësitë nën kontrollin e tij vranë
më shumë se 7,000 burra e djem boshnjakë.
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Prokurori Traldi gjithashtu i tregoi Kijaçit një urdhër në të cilin Mlladiç
autorizonte Erdemoviçin dhe tre ushtarë të tjerë të udhëtonin në Serbi në
vitin 1996. Dëshmitari tha se ai "nuk ishte në dijeni" se kush ishin ata.
I pyetur nga kryetari i trupit gjykues Alphons Orie nëse ai e dinte se duke
u dhënë karta identiteti të rreme të dyshuarve ai “po pengonte Gjykatën”,
ai u përgjigj: “Nga kjo perspektivë, po, por në atë kohë po veproja thjesht
në bazë të ligjit.
Traldi citoi gjithashtu shënimet e Mlladiçit të bëra gjatë një takimi me
Karaxhiçin, pas një vizite në Bosnje nga Sekretarja amerikane e Shtetit,
Madelen Ollbrajt. Karaxhiç tha, sipas shënimeve, se "një shfaqje e madhe ishte përgatitur për Ollbrajt dhe ata prisnin të gjenin 1,200 trupa, por
gjetën vetëm pesë”.
Mlladiç po gjykohet gjithashtu për gjenocid në disa komuna të tjera në vitin 1992, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrjen e paqeruajtësve të OKB-së.
Karaxhiçi po pret vendimin e tij për gjenocid dhe krime të tjera në Bosnjë
gjatë luftës.
Gjyqi i Mlladiç vazhdon të hënën.
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10 NËNTOR 2015

Dëshmitari i Mlladiç: Policia
varrosi trupa në varre masive
Një dëshmitar i mbrojtjes në gjyqin e Ratko Mlladiç tha
ai nuk e dinte në vitin 1992 se trupat e boshnjakëve dhe
kroatëve po varroseshin në minierat që ai menaxhonte
pranë Prijedorit, por beson se këtë gjë e bëri policia
vendase.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Ostoja Marjanoviç tha në Gjykatën e Hagës të hënën
se kishte dëgjuar për varret masive në minierat e Tomasicës dhe Jakarina
Kosës në vitin 2003, nëpërmjet dëshmisë në gjykatën e mbështetur nga
OKB-ja, pavarësisht faktit se ai ishte drejtor i kompanisë minerare “Ljubija”, e cila ishte në krye të të dy vendeve ku u varrosën trupat e boshnjakëve
dhe kroatëve në vitin 1992.
Marjanoviç tha megjithatë se ai besonte se trupat i kishte varrosur policia
e Prijedorit dhe jo Ushtria Serbe e Bosnjës.
Ai tha se e bazonte supozimin e tij në faktin se oficerët e policisë së Prijedorit merreshin gjithashtu me spastrimin e trupave pas vrasjeve masive
në Koricasnke Stijene në Malin Vllasiç në vitin 1992.
Ai tha se nuk e dinte nga vinin trupat në minierat e Tomasicës dhe Jakarina Kosës.
I pyetur nëse e dinte se në qershor të vitit 1992, jo serbë u vranë në një
nga minierat e tij, Marjanoviç u përgjigj: “Ka mundësi. Nuk i di detajet,
por është e mundur.”
Prokuroria e Gjykatës së Hagës po përpiqet të vërtetojë se qindra trupat e
gjetur në minierat në Tomasica dhe Jakarina Kosa ishin ato të viktimave
të vrara nga forcat serbe të Bosnjës nën komandën e Mlladiçit gjatë një
fushate spastrimi etnik në vitin 1992.
Mlladiç, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për gjenocid në disa komuna, ndër to edhe Prijedori. Ai po gjykohet gjithashtu për
gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Marjanoviç e vazhdon dëshminë e tij ditën e martë.
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03 NËNTOR 2015

Prokuroria thekson ‘gabimet’ e
ekspertit të mbrojtjes në gjyqin
e Mlladiçit
Prokurorja në gjyqin e Ratko Mlladiç u përpoq të hidhte
poshtë pretendimet nga një ekspert balistike i mbrojtjes,
sipas të cilave snajperët e Ushtrisë Serbe të Bosnjës
nuk vranë apo plagosën qëllimisht civilë në Sarajevën e
rrethuar.
RAPORTI I DREJTËSISË
Prokurorja e Gjykatës së Hagës Caroline Edgerton mori në pyetje ekspertin
dëshmitar të Mlladiçit Mile Popariç të hënën, duke pretenduar se në dëshminë e tij ka pasur gabime, pasaktësi dhe pretendime të pavërteta.
Edgerton tha se Popariç gabimisht arriti në përfundimin se civilët në Sarajevë nuk u vunë qëllimisht nën shënjestër nga pozicionet e Ushtrisë Serbe
të Bosnjës gjatë kohës së rrethimit të qytetit gjatë luftës.
Prokurorja mohoi pretendimet e Popariç se 14-vjeçari Tarik Zuniç, i cili
u plagos në lagjen Sedrenik më 6 mars 1995, me siguri u qëllua nga një
plumb qorr gjatë një shkëmbimi zjarri midis Ushtrisë Boshnjake dhe trupave serbe.
Duke cituar një raport nga forca paqeruajtëse e OKB-së UNPROFOR-i, i cili
tha se paqeruajtësit hapën zjarr ndaj pozicioneve të snajperëve serbë të
Bosnjës nga të cilat u qëlluan serbët, prokurorja Edgerton sugjeroi ky ishte
"shkëmbimi i zjarrit" i përmendur nga eksperti dëshmitar.
"Unë besoj se ka pasur një shkëmbim zjarri midis palëve në konflikt. Situata ishte shumë e ndërlikuar. Nuk e di se çfarë ndodhi kur erdhi Tarik
Zuniçi,” u përgjigj Popariç.
Prokurorja tha gjithashtu se në raportin e tij, Popariç qëllimisht ndryshoi
vendin ku u qëllua Zuniç, në mënyrë që të dukej se ai nuk ka qenë i dukshëm nga pozicionet e serbëve të Bosnjës.
Dëshmitari u përgjigj duke thënë se vendi ishte i ndryshëm nga ai i përmendur nga viktima, por atij i është treguar nga dëshmitarë okularë.
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Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës Mlladiç akuzohet për terrorizim të popullsisë së Sarajevës. Aktakuza përmend 17 sulme me snajper në
të cilët në qytet u vranë dhe u plagosën civilë.
Edgerton i dedikoi shumicën e seancës së marrjes në pyetje vërtetimit se
pozicionet e snajperëve të Ushtrisë Serbe të Bosnjës nga të cilat u qëlluan
civilët në disa raste ndodheshin pas Shtëpisë Popullore të të Verbërve në
lagjen Nedzaric të Sarajevës.
Eksperti dëshmitar Popariç i qëndroi pohimit të tij se ai “nuk e kishte
marrë kurrë një informacion të tillë’.
Ai e pranoi pretendimin se forcat serbe ishin në ndërtesë, por nuk u pajtua
me pretendimin se atje kishte “një pozicion të organizuar qitjeje”.
Prokurorja i paraqiti atij një dokument të UNPROFOR-it nga korriku i vitit
1995, i cili thoshte se komandanti i Brigadës Ilidzanska të Ushtrisë Serbe
të Bosnjës "pranoi" se snajperët hapën zjarr nga Shtëpia Popullore e të
Verbërve dhe premtoi se kjo nuk do të ndodhte përsëri.
“Është e vërtetë që komandanti pranoi se dikush kishte hapur zjarr nga
Shtëpia Popullore e të Verbërve, por kjo s’do të thotë që ishte një pozicion
i organizuar qitjeje. Ndoshta dikush hapi zjarr në mënyrë sporadike – u
regjistrua një rast qëllimi me armë,” u përgjigj Popariç.
Mlladiç është akuzuar gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, persekutim
të myslimanëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, gjë
e cila arriti në shkallë gjenocidi në gjashtë komuna, dhe marrjen peng të
paqeruajtësve të OKB-së.
Prokurorja do të vazhdojë marrjen në pyetje të Popariçit të martën.
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30 TETOR 2015

Ushtria Serbe e Bosnjës ‘nuk
qëlloi nënë e bir’
Një ekspert balistike që dëshmoi në mbrojtjen e Ratko
Mlladiç mohoi se plumbi që vrau një djalë shtatë vjeçar dhe
plagosi nënën e tij në Sarajevë në vitin 1994 u qëllua nga
pozicionet e serbëve.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Mile Poparic tha në Gjykatën e Hagës të enjten se
një plumb snajper që plagosi nënën Dzenana Sokolovic në qendër të Sarajevës më 18 nëntor 1994 dhe më pas vrau djalin e saj janë Nermin Divovic
nuk u qëllua nga Ushtria Serbe e Bosnjës, siç thotë aktakuza e Mlladiçit.
Poparic tha se nuk ishte përcaktuar saktësisht se nga cila anë kishte ardhur plumbi, sepse raportet e policisë tregonin se viktimat ishin qëlluar nga
ana e djathtë, ndërsa dokumentacioni mjekësor sugjeroi se ata u goditën
nga e majta.
"Djali nuk mund të jetë qëlluar nga i njëjti plumb që plagosi nënën e tij,
nëse plumbi ka ardhur nga ana e djathtë, domethënë nga një ndërtesë në
lagjen Grbavica në Sarajevë, ku ishte vendosur Ushtria Serbe e Bosnjës, siç
pretendohet në aktakuzë,” tha ai.
Ai u shpreh se i njëjti plumb mund të kishte goditur djalin në kokë dhe të
ëmën në barkun e saj, siç thonë doktorët, në qoftë se ai ka ardhur nga ana
e tyre e majtë - nga territori i kontrolluar nga Ushtria Boshnjake.
Ish-komandanti ushtarak serb i Bosnjës Mlladiç akuzohet për terrorizim
të popullsisë së Sarajevës, sulme me granata dhe snajper. Aktakuza liston
17 sulme snajper në të cilat në qytet u vranë dhe u plagosën civilë në qytet.
Poparic tha gjithashtu se forcat serbe nuk mund të kenë organizuar një
sulm në një tramvaj pranë ish-kazermës ushtarake Marshal Tito më 23
nëntor 1994, në të cilin u plagosën dy gra.
Ai dëshmoi më tej se 14-vjeçari Tarik Zunic, i cili u plagos në lagjen Sedrenik më 6 mars 1995, me gjasa është goditur nga një plumb qorr gjatë
një shkëmbim zjarri midis Ushtrisë Boshnjake dhe forcave serbe.
Në fillim të seancës së marrjes në pyetje, prokurorja Caroline Edgerton
vuri në pyetje besueshmërinë e Poparic si ekspert, duke pretenduar se ai
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nuk i ka vizituar disa nga vendet e incidenteve për të cilat ai dëshmoi, se
nuk ishte një hetues i trajnuar, as patolog gjykate apo avokat, dhe se përdori hartat e gabuara.
Edgerton tha gjithashtu se ai nuk ishte një dëshmitar i besueshëm sepse ai
ishte "një anëtar i grupit të tankeve” me Ushtrinë Serbe të Bosnjës, gjë të
cilën Poparic e konfirmoi si të vërtetë.
Gjyqi vazhdon të hënën.
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29 TETOR 2015

Boshnjakët fajësohen për
sulmet me snajper në Sarajevë
Një ekspert balistikë i mbrojtjes tha në gjyqin e Ratko
Mlladiç se Ushtria Serbe e Bosnjës nuk kreu sulme me
snajper në Sarajevë në vitin 1994, duke e akuzuar forcat
boshnjake si përgjegjëse për të shtënat.
RAPORTI I DREJTËSISË
Eksperti balistik Mile Poparic dëshmoi në mbrojtje të Mlladiçit në gjykatën
e mbështetur nga OKB-ja në Hagë të mërkurën duke thënë se forcat serbe të Bosnjës nuk qëlluan ndaj civilëve të hipur në tramvaje në qendër të
qytetit Sarajevës në tetor 1994.
Poparic tha se pasi analizoi trajektoren e plumbave, ai arriti në përfundimin se të shtënat nuk mund të kenë ardhur nga ndërtesa Metalka, e cila
ishte nën kontrollin serb, siç pretendohet në aktakuzën ndaj Mlladiçit.
"Të gjitha provat të çojnë në këtë përfundim dhe ne konstatuam se të tri
tramvajet u qëlluan nga ndërtesa e këshillit ekzekutiv, e cila ishte nën
kontrollin e Ushtrisë Boshnjake," tha Poparic.
Mlladiç, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për një sërë
incidentesh me snajper dhe sulmesh me granata gjatë rrethimit të Sarajevës. Ai është gjithashtu në gjyq për gjenocid në Srebrenicë dhe komunat
e tjera, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë vendin dhe
marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Duke analizuar një incident në të cilin civilët Nafa Taric dhe vajza e saj
Elma u plagosën nga snajperë në shtator 1993 ndërsa ishin duke ecur në
qytet, Poparic tha se "qitësi duhet të ketë qëlluar para se të shihte znj.
Taric”, sepse ajo ishte e mbuluar nga një barrikadë.
Poparic megjithatë nuk e mohoi se gruaja mund të jetë qëlluar nga një
pozicion që mbahej nga trupat serbe 800 metra më larg.
Duke folur për plagosjen e një vajze 16-vjeçare të quajtur Sanela Muratovic, e cila u godit nga një plumb snajperi në qershor 1994, eksperti i
mbrojtjes tha se kjo ndodhi për shkak të një rikosheti.
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Poparic tha se Muratovic ishte duke ecur nëpër rrugë gjatë një shkëmbim
zjarri dhe plumbi fillimisht goditi një ndërtesë aty pranë para se të godiste
atë.
Eksperti gjithashtu mohoi pretendimin e prokurorisë se plumbi erdhi
nga Departamenti i të Verbërve, i cili mbahej nga serbët e Bosnjës, duke
këmbëngulur se Muratovic do të kishte qenë pjesërisht e dukshme nga ai
vend.
Gjyqi vazhdon.
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28 TETOR 2015

Ushtria Serbe e Bosnjës ‘nuk
shënjestroi 3-vjeçaren’
Një ekspert balistike i mbrojtjes tha në gjyqin e Ratko
Mlladiç se Ushtria Serbe e Bosnjës nuk mund të ketë qenë
përgjegjëse për sulmet me snajper në Sarajevë ku u plagos
një fëmijë i vogël dhe u vranë të tjerë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Eksperti i balistikës Mile Poparic tha në gjykatën e mbështetur nga OKB-ja
në Hagë të martën se Ushtria Serbe e Bosnjës nuk organizoi sulmet me 17
snajper në Sarajevë, gjatë rrethimit të qytetit gjatë kohës së luftës të cilat
janë të listuara në aktakuzën ndaj Mlladiçit.
Poparic këmbënguli se trupat serbe të Bosnjës nuk e plagosën qëllimisht
3-vjeçaren Anisa Pita, ndërsa ajo ishte duke luajtur pranë shtëpisë së saj
në dhjetor 1992.
Eksperti tha se vendndodhja e fëmijës nuk mund të shihej nga pozicionet
e serbëve në Stijena Baba mbi Sarajevë, i cili është vendi nga erdhën të
shëntat, sipas prokurorisë.
"Vajza nuk dukej që nga Stijena Baba dhe ajo nuk ishte shënjestruar qëllimisht,” tha Poparic.
Në raportin Poparic, të cilën ai e përgatiti bazuar në gjetjet e policisë të Sarajevës dhe materiale të tjera në dispozicion, ai tha se nuk ishte e mundur,
sipas rregullave të balistikës, që të shtënat e listuara në aktakuzë të kenë
ardhur nga ana e serbëve të Bosnjes.
Mlladiç, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, është akuzuar për një
sërë incidentesh me snajper dhe sulme me granata gjatë rrethimit të Sarajevës. Ai është gjithashtu në gjyq për gjenocid në Srebrenicë dhe komuna
të tjera, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë vendin dhe
marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Eksperti balistik gjithashtu u përpoq të vërtetojë se serbët e Bosnjës nuk
ishin fajtorë për vrasjen e një gruaje të quajtur Munira Zametica ndërsa ajo
po mbushte ujë në lumin Dobrinja në korrik 1993.
Poparic tha se ishte "krejtësisht e pamundur" që Zametica të jetë qëlluar
pranë lumit, i cili kishte mure prej betoni në anët e tij, me një plumb të
qëlluar nga një kishë ortodokse serbe e cila ishte 1,100 metra larg.
Gjyqi vazhdon.
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Dëshmitari i Mlladiç:
Boshnjakët ‘u larguan me
dëshirë ngs Srebrenica’
Në gjyqin për krime lufte të Ratko Mlladiç, një dëshmitar i
mbrojtjes tha se civilët boshnjakë nga Srebrenica u largua
vullnetarisht pasi qyteti ra në duart e Ushtrisë Serbe të
Bosnjës në korrik të vitit 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
"Njerëzit donin të largoheshin nga territori. Me aq sa di unë, ata u larguan
me dëshirën e tyre,” tha dëshmitari i mbrojtjes Ljubodrag Gajic, një ishanëtar i forcave speciale të policisë serbe të Bosnjës, i cili ishte në Potoçari
pranë Srebrenicës në atë kohë, në gjyqin e ish-komandantit serb të Bosnjës Mlladiçit në Hagë ditën e hënë.
Gajic megjithatë pranoi se pjesëtarët e forcave speciale njësisë së policisë
serbe të Bosnjës vranë të burgosur myslimanë në fshatin Kravicë në korrik
1995, pas rënies së Srebrenicës.
Mlladiç, komandantin i kohës së luftës i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për gjenocid kundër rreth 7,000 boshnjakëve të Srebrenicës në ditët që
pasuan pushtimin e qytetit më 11 korrik 1995.
Si provë që populli boshnjak u largua me dëshirë nga Srebrenica, avokati
i Mlladiçit Miodrag Stojanovic tregoi një regjistrim të filmuar më 12 korrik 1995, ku shfaqet i pandehuri duke i thënë civilëve boshnjakë ata do
të transferoheshin në territorin "nën kontrollin e forcave të presidentit
boshnjak të kohës së luftës Alija Izetbegoviç“ dhe se s’duhet të kishin frikë.
Dëshmitari i Mlladiçit ‘vdiq nga shkaqe natyrore’
Gjykata e Hagës tha ditën e hënë se autopsia kishte zbulua se në vdekjen
e ekspertit mjeko-ligjor serb Dusan Dunjic nuk kishte asgjë të dyshimtë.
Dunjic vdiq javën e kaluar në një hotel holandez para se ai të dëshmonte
në mbrojtje të Ratko Mlladiç në Gjykatën e Hagës.
"Një patolog nga Serbia ishte gjithashtu i pranishëm dhe mbikëqyri autopsinë. Si rezultat i autopsisë, u arrit në përfundimin se z. Dunjic vdiq nga
shkaqe natyrore,” tha Gjykata në një deklaratë.
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Gajic dëshmoi se më 12 dhe 13 korrik 1995, ai nuk ka dëshmuar abuzimin
e boshnjakëve, por tha se civilët serbë ndanë "në mënyrë të dhunshme"
burrat aftë fizikisht nga familjet e tyre.
Sipas dëshmitarit, i cili drejtoi bisedimet midis policëve serbë dhe paqeruajtësve të OKB-në Srebrenicë, burrat më pas u mbajtën në një “shtëpi të
bardhë” aty pranë.
"Ndarja ishte një surprizë për mua, sepse Mlladiç tha se të gjithë do të
evakuoheshin," tha Gajic.
Para se ata të hynin në "shtëpinë e bardhë", dëshmitari tha se burrat
boshnjakë duhet të linin çantat dhe sende të tjera, dhe paratë iu morën.
Gjatë marrjes në pyetje, dëshmitari tha se herët në mëngjesin e 14 korrikut
1995, pranë një depoje bujqësore në fshatin Kravicë, ai pa atë që mendoi
se ishte një ushtar duke qëlluar me mitraloz drejt të burgosurve që mbaheshin të burgosur në depo. Megjithatë, ai tha se më vonë mësoi se ushtari
ishte në fakt një polic special.
Sipas aktakuzës, rreth 1,000 të burgosur boshnjakë u vranë në depon në
Kravicë më 13 dhe14 korrik - vrasja e parë masive e civilëve të Srebrenicës.
Gajic tha se rreth 400 metra nga depoja, ai dhe oficerë të tjerë të policisë
nga njësia e tij u ngarkuan të mblidhnin boshnjakët që ishin dorëzuar dhe
“t’i vendosnin ata në kamionë” për t’i çuar në depo.
Kur u pyet se çfarë i ndodhi më pas njerëzve të ndaluar, ai u përgjigj:
"Unë e di që ata u ekzekutuan, u vranë. Nga mëngjesi deri në orën 3 ose 4
pasdite, herë pas here dëgjoheshin të shtëna me armë zjarri. Në atë kohë,
ne nuk e bëri e dinim se çfarë po ndodhte, por më vonë flitej se ata ishin
vrarë atje.”
Avokati i Mlladiç, Stojanovic, pyeti nëse ndonjë nga anëtarët e Ushtrisë
Serbe të Bosnjës ishte pranë depos dhe Gajic tha jo.
Mlladiç akuzohet gjithashtu për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve
në gjithë Bosnje dhe Hercegovinën, e cila dyshohet se arriti shkallën e
gjenocidit në gjashtë komuna të tjera, terrorizim të popullsisë së Sarajevës
dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon.
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Gjendet i vdekur në hotel
dëshmitari i Ratko Mlladiç
Eksperti mjekoligjor serb Dusan Dunjic, i cili ishte caktuar të
dëshmonte në mbrojtje të Ratko Mlladiçit, u gjet i vdekur në
një hotel në Holandë, por shkaku i vdekjes nuk dihet ende.
DENIS DZIDIC
Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, tha se Dunjic vdiq
të enjten në një hotel në Hagë dhe se trupin e gjeti një zyrtar i gjykatës,
ndërsa shkaku i vdekjes po hetohet.
"Personeli i shërbimit të urgjencës u njoftuan dhe lajmëruan menjëherë
për vdekjen e zotit Dunjic. Autoritetet holandeze po zhvillojnë një hetim
për vdekjen e zotit Dunjic,” tha gjykata në një deklaratë.
Mlladiç, komandanti i kohës së luftës i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, po gjykohet për gjenocid ndaj rreth 7,000 boshnjakëve nga Srebrenica në ditët që
pasuan pushtimin e qytetit më 11 korrik 1995.
Mlladiç është akuzuar gjithashtu edhe për persekutim të boshnjakëve
dhe kroatëve në gjithë Bosnje dhe Hercegovinën, e cila dyshohet se arriti
shkallën e gjenocidit në gjashtë komuna të tjera, terrorizim të popullsisë
së Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Dunjic ka dëshmuar më parë si ekspert i mbrojtjes në disa çështje të tjera
në Gjykatën e Hagës.
Në dëshminë e tij në gjyqin e Radovan Karaxhiçit në vitin 2013, Dunjic
tha se nuk kishte "prova të forta" se vetëm "450 deri në 500" trupa që u
zhvarrosën nga varret masive që kishin lidhje me rënien e Srebrenicës në
korrik të vitit 1995 ishin viktima vrasjesh me armë.
Gjyqi i Mlladiçit rifillon të hënën.
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Prokurorët e Hagës
kundërshtojnë eksperten
balistike të Mlladiçit
Në gjyqin e ish-liderit ushtarak të Ushtrisë Serbe të
Bosnjës Ratko Mlladiç, prokurorët e Hagës kundërshtuan
ekspertizën dhe besueshmërinë e ekspertes balistike të
mbrojtjes, Zorica Subotic.
RAPORTI I DREJTËSISË
Gjatë seancës, prokurori Adam Weber ditën e enjte sugjeroi se Subotic nuk
posedon ekspertizën e duhur për të kundërshtuar akuzat në aktakuzë që
forcat serbe të Bosnjës gjuajtën raketat mortajë që vranë dhjetëra qytetarëve të Sarajevës në luftë.
Weber tha se Subotic nuk ishte ekspert mjeko-ligjor, ushtarak apo ekspert
mbi eksplozivët. Subotic konfirmoi ajo nuk ishte asnjë nga të lartë përmendurat, por shtoi se ajo “kishte mësuar shumë mbi eksplozivët”.
Ajo pranoi gjithashtu pretendimin e prokurorisë se ajo nuk e analizoi kurrë
kraterin nga një raketë brenda kontekstit të një hetimi.
Duke diskutuar pretendimin e Subotic se vrasjet në tregun Markale në vitin 1994 nuk ishin shkaktuar nga një raketë mortaje, por nga një eksploziv
i vendosur aty, Weber pyeti nëse do të ishte përdorur një mjetë shpërthyes
shtesë për të realizuar shpërthimin e eksplozivit të vendosur aty.
Ekspertja balistike e pranoi këtë gjë, dhe shtoi se pas shpërthimit, mbetjet
e pajisjes së dytë mund të ishin gjetur. Subotic tha se mbetjet “do të kishin
qenë minimale” nëse do të ishte përdorur një pajisje elektrike.
"Nëse këto mbetje nuk janë gjetur, nuk mund të pretendoni se ato ishin
atje?”pyeti prokurori, të cilës Subotic iu përgjigj: “Sigurisht që nuk mundem.”
Mlladiç akuzohet si komandant i forcave serbe të Bosnjës për terrorizim të
popullsisë së Sarajevës me anë të bombardimeve dhe vrasjeve me snajper,
si edhe për dy sulmet në tregun Markale në Sarajevë ku mbetën të vrarë
rreth 100 persona.
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Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë dhe komuna të tjera,
persekutim të jo serbëve në të gjithë vendin dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Prokurori sugjeroi gjithashtu se Subotic kishte modifikuar elektronikisht
një fotografi të kraterit nga shpërthimi më 29 maj 1992 në rrugën Vase
Miskina në Sarajevë, ku mbetën të vrarë 28 persona që ishin në radhë për
bukë.
“Sigurisht që kjo s’është e vërtetë. Ato fotografi janë në dokumentacion,”
tha Subotic.
Prokurorët e Hagës do ta vazhdojnë marrjen në pyetje të Subotic ditën e
hënë.
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Dëshmitarja e Mlladiç: Ushtria
Boshnjake vrau fëmijë
Një eksperte balistike e mbrojtjes tha në gjyqin për krime
lufte të Ratko Mlladiç se nuk ishin forcat serbe të Bosnjës
ato që qëlluan mortajat që vranë dhjetëra civilë në
Sarajevë në vitet 1993 dhe 1994.

Ratko Mlladiç nç sallën e gjyqit.

RAPORTI I DREJTËSISË
Ditën e dytë të dëshmisë së saj në gjyqin e Ratko Mlladiç në Gjykatën e
Hagës ditën e mërkurë, ekspertja e balistikës Zorica Subotic u shpreh se
policia e Sarajevës dhe forca mbrojtëse e Kombeve të Bashkuara UNPROFOR-i bënë një sërë gabimesh në raportet që arritën në përfundimin se
forcat serbe të Bosnjës, nën komandën e Mlladiçit, i qëlluan civilët me
bomba mortajë.
Pasi rishikoi provat dhe gjurmët në fushë, Subotic këmbënguli se bombat
ishin qëlluar nga Ushtria Boshnjake.
Sipas gjetjeve të Subotic, bombat mortajë që vranë gjashtë fëmijë në zonën
Alipasino Polje në Sarajevë në janar të vitit 19944 u qëlluan nga Instituti
UPI që mbahej nga Ushtria Boshnjake - dhe jo, siç pretendon aktakuza,
nga Instituti për të Verbrit, i cili ishte nën kontrollin e trupave të Mlladiçit.
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Subotic tha gjithashtu se raportet e UNPROFOR-it dhe policisë së Sarajevës binin në kundërshtim me njëri-tjetrin në lidhje me trajektoren dhe
kalibrin e armës që e qëlloi atë.
Mlladiç, ish-komandant i forcave serbe të Bosnjës, po gjykohet për terrorizim të popullsisë së Sarajevës nëpërmjet një sërë bombardimesh dhe
incidentesh me snajperë. Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë dhe komunat e tjera, persekutimin e jo-serbëve në të gjithë vendin dhe
marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Subotic tha n gjykatë se oficerët e policisë të Sarajevës gjithashtu e përcaktuan gabim burimin e predhës që vrau 12 persona në distriktin Dobrinja të
cilët po prisnin për ujë në korrik të vitit 1993.
Ajo tha se bomba në të vërtetë erdhi nga drejtimi i kundërt me atë që listohej në aktakuzë.
“Pozicioni më i afërt i serbëve të Bosnjës ishte 8-9 km, dhe rrezja maksimale e kësaj arme është shumë më e vogël,” tha ajo.
Ajo i quajti metodat e përdorura nga hetuesit e policisë së Sarajevës për
të përcaktuar linjën e zjarrit “të papranueshme, jo të drejta dhe të padobishme për t’u marrë në konsideratë”.
Gjyqi rifillon ditën e hënë pas pushimit për Bajram.
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Dëshmitarja e Mlladiç mohon
sulmet me mortaja nga serbët
Ekspertja balistike e mbrojtjes Zorica Subotic tha në gjyqin
e Ratko Mlladiç se Ushtria Serbe e Bosnjës nuk ishte
përgjegjëse për dy sulmet me mortaja në Sarajevë që vranë
dhjetëra civilëve në vitet 1992 dhe 1993.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitarja e mbrojtjes Subotic tha në Gjykatën e Hagës ditën e martë se
forcat serbe të Bosnjës nuk ishin përgjegjëse për një sulm vdekjeprurës në
një fushë sportive gjatë një ndeshje futbolli në fushën Dobrija të Sarajevës
më 1 qershor 1993.
Dhjetë persona u vranë në sulm dhe rreth 100 të tjerë u plagosën.
Dëshmia Subotic ishte pjesë e një përpjekje nga ana e mbrojtjes së Mlladiçit për të diskredituar provat e prokurorisë në lidhje me incidentin
vdekjeprurës.
Dëshmitari tha gjykatës se shqyrtimi i parë i vendit të ngjarjes ndodhi dy
vjet pas sulmit dhe se si rezultat, skena e krimit ishte e prishur.
"Ata e shënuan gabimisht zonën nga e cila dyshohet se erdhi murtaja,”
tha ajo.
Subotic këmbënguli ndeshja nuk u luajt në një parking para një ndërtese,
siç pretendon aktakuza, por në një fushë futbolli aty pranë.
Avokati i Mlladiç Branko Lukic lexoi edhe një dokument nga shërbimi Inteligjencës i Ushtrisë Boshnjake, i cili tha se shtatë nga të vrarët dhe 50
prej të plagosurve ishin ushtarë.
Mlladiç, ish-komandant i forcave serbe të Bosnjës, po gjykohet për terrorizim të popullsisë së Sarajevës nëpërmjet një sërë bombardimesh dhe
incidentesh me snajperë, ndër to edhe sulmin në Dobrinja.
Ai është akuzuar gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë dhe komunat e
tjera, persekutimin e jo-serbëve në të gjithë vendin dhe marrjen peng të
paqeruajtësve të OKB-së.
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Subotic dha gjithashtu dëshminë e saj në lidhje me një shpërthim në
rrugën Vase Miskina në Sarajevë më 27 maj 1992, ku u vranë 28 persona të
cilit ishin duke pritur radhën për bukë, pavarësisht faktit se incidenti nuk
është i përfshirë në aktakuzën kundër Mlladiçit.
Ajo tha se bomba e përdorur në sulm u qëllua nga 100-120 metra larg,
ndërsa pozicionet më të afërta të serbëve të Bosnjës ishin 1,700-1,800 metra larg.
Ajo tha gjithashtu se pasi organizuan sulmin, forcat boshnjake qëlluan me
snajperë të mbijetuarit.
Gjyqi vazhdon të mërkurën.
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Dëshmitari i Mlladiç fajëson
boshnjakët për shpërthimin në
tregun në Sarajevë
Një oficer zbulimi kanadez duke dëshmuar në gjyqin
e Ratko Mlladiç tha se midis paqeruajtësve të OKB-së
besohej gjerësisht se Ushtria Boshnjake ishte përgjegjëse
për sulmin e vitit 1994 në tregun Markale.
RAPORTI I DREJTËSISË
"Gjerësisht besohej se forcat myslimane po bombardonin popullin e tyre në
mënyrë që ata të mund të fajësonin serbët dhe të shkaktonin një ndërhyrje
ndërkombëtare në dobi të tyre,” tha zyrtari i inteligjencës në Gjykatën e
Hagës ditën e enjte, duke dëshmuar nën pseudonimin GRM-037.
Mlladiç, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për terrorizim të popullsisë së Sarajevës gjatë rrethimit të viteve 1992-1995 me
një fushatë dhune ku përfshihen edhe dy sulme vdekjeprurëse në tregun
Markale.
Në sulmin e parë, më 5 shkurt 1994, një granatë vrau 66 civilë dhe u plagosën më shumë se 140.
Dëshmitari GRM-037 shërbeu me Komandën e UNPROFOR-it (Forca
Paqeruajtëse e OKB-së) në Zagreb nga nëntori i vitit 1994. Ai tha se një
oficer zbulimi amerikan i tregoi atij një fotografi ku shfaqet një person
duke hedhur një bombë në tregun Markale nga dritarja e një ndërtese aty
pranë.
"Fotografi ishte në të njëjtën dhomë me personin që hodhi granatën. Fotografia është marrë nga ana boshnjake. Oficeri amerikan ma tregoi fotografinë mua dhe të tjerëve gjatë një takimi të përbashkët në lidhje me
bombardimin e Markale,” tha GRM-037.
Duke iu përgjigjur pyetjeve nga prokuroria, GRM-037 tha se ai nuk mund
të shikonte saktësisht se çfarë kishte në fotografi, të cilën oficeri amerikan
i zbulimit ia tregoi shkurtimisht. Ai tha se i besoi përshkrimit të oficerit
mbi atë që dukej në fotografi.
Në përgjigje të një pyetjeje nga gjyqtari kryesues Alphons Orie, GRM-037
tha se ai besonte se ishte e mundur të që tregu të merrej nën shënjestër
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duke hedhur një bombë nga një ndërtesë tri katëshe e cila ishte një metër
larg nga pika e shpërthimit.
Kur gjykatësi i paraqiti atij fotografi dhe vizatime nga tregu Markale,
GRM-037 nuk ishte në gjendje të lokalizonte ndonjë ndërtesë tri katëshe
që të ishte një metër larg kraterit të bombës.
Ai konfirmoi gjithashtu se s’ishte në dijeni të detajeve dhe përfundimeve
të hetimit zyrtar për sulmin në tregun Markale dhe tha se nuk kishte marrë pjesë kurrë në analizën e kratereve të granatave.
GRM-037 më pas iu adresua sulmit në tregun Markale, në të cilin 43 civilë
u vranë dhe 75 të tjerë u plagosën më 28 gusht 1995, duke thënë se nuk
mund të përcaktohej se kush e qëlloi granatën edhe pse ajo u regjistrua
nga radari i UNPROFOR-it.
Ai vazhdoi dëshminë e tij duke thënë se ndërsa ishte në Bosnjë dhe Hercegovinë, anëtarë të UNPROFORR-it dhe NATO-s punuan për të përcaktuar
objektiva potenciale për sulmet ajrore të NATO-s në entitetin serb në Bosnjë Republikën Srpska.
“Forcat speciale, anëtarët e të cilave udhëzuan bombat e NATO-s në objektivat serbe, ishin gjithashtu në fushë,” tha GRM-037.
Sipas GRM-037, vëzhguesit ushtarakë të Kombeve të Bashkuara silleshin
“si Xhejms Bondi”{, sepse ata mblidhnin të dhëna inteligjence për qeveritë e tyre. Ai i krahasoi ata gjithashtu me heroin e filmave “Rambo”, sepse
ata ishin të armatosur pa leje.
Ndërsa merrej në pyetje nga prokuroria, ai pranoi se këto përshkrime ishin
të tepruara dhe “degraduese” kundrejt ish-kolegëve të tij.
GRM-037 dëshmoi se armët janë u dërguan në anën boshnjake pavarësisht
embargos ndërkombëtare.
"Një aeroplan turk C-130, i shoqëruar nga aeroplanët luftarak amerikanë
F-16, të sillnin armë në aeroportin e Tuzlas, i cili ishte nën kontrollin e
OKB-së ... Unë kam zbulime personale që aeroplanë të ngjashëm uleshin
në Zagreb të paktën një herë në javë. Njëri prej tyre shpërtheu duke e bërë
të gjithë Zagrebin të dridhej,” tha GRM-037.
Ratko Mlladiç është gjithashtu në gjyq për gjenocid në Srebrenicë, persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në gjithë Bosnje dhe Herzegovinën
(i cili arriti shkallë gjenocidi në gjashtë komuna), si edhe pengmarrje të
anëtarëve të UNPROFOR-it.
Gjyqi vazhdon ditën e hënë.
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17 SHTATOR 2015

Mlladiç ‘mori pjesë në dasmë’
gjatë masakrave të Srebrenicës
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin për krime lufte të
Ratko Mlladiç se ai filmoi ish-liderin ushtarak në një dasmë
në Beograd në një nga ditët kur forcat serbe të Bosnjës
masakruan boshnjakët nga Srebrenica.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Radovan Popovic tha në Gjykatën e Hagës të
mërkurën se Mlladiç mori pjesë në një dasmë në Beograd më 16 korrik
1995, kur, sipas akuzave, Ushtria Serbe e Bosnjes nën komandën e tij vrau
boshnjakë nga Srebrenica.
Popovic tha se ai ka realizuar një video të dasmës me kërkesë të nuses Biljana Djurdjevic, me të cilën ai ka punuar në gazetën “Vojska” në atë kohë.
Mlladiç, komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës gjatë kohës së luftës, akuzohet për gjenocid ndaj rreth 7,000 boshnjakëve të Srebrenicës në ditët që
pasuan pushtimin e qytetit më 11 korrik 1995.
Aktakuza pohon se shumica e boshnjakëve u vranë në afërsi të Zvornikut
nga 14 deri më 17 korrik 1995.
Mbrojtja këmbëngul se Mlladiçi ishte në Beograd në atë kohë. Prokuroria
nuk e mohon këtë, por pretendon se ndërsa ishte në Beograd, Mlladiçi
kishte ende kontroll mbi Ushtrinë Serbe të Bosnjës.
Popovic tha se Mlladiç dhe gruaja e tij Bosiljka morën pjesë në dasmën e
Zarko Stojanovic dhe Biljana Djurdjevic prej orës 10:00 deri në orën 18:006
më 16 korrik 1995.
Mlladiç, i cili ishte shoqëruesi i dhëndrit, mbërriti në apartamentin e nuses dhe pastaj mori pjesë në martesën në kishë si edhe festën në restorant
“Dva Ribara” më pas.
"Ai dhe gruaja e tij u filmuan gjatë gjithë kohës me kamera,” tha dëshmitari.
Popovic shtoi megjithatë se ai nuk e filmoi dot largimin e çiftit të martuar
dhe Mlladiçit rreth orës 18:00, sepse doli për të blerë një kasetë të re.
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Në fund të festës të njëjtën mbrëmje Popovic ia dorëzoi të dyja kasetat
nuses dhe dhëndërit si një dhuratë. Ai nuk i pa më kurrë kasetat.
Në dëshmitë e tyre të mëparshme, çifti tha se kasetat u zhdukën nga
shtëpia e nënës së nuses, ndërsa ata ishin në një udhëtim jashtë vendit.
Gjatë marrjes në pyetje, prokurori Peter McCloskey e pyeti dëshmitarin
nëse Mlladiçi i humbi ndonjëherë nga sytë gjatë asaj dite.
"Jo, unë jam fotograf profesionist. Kur krijoj një skenë, ndërsa kamera
është duke regjistruar, unë shikoj përreth, duke i kushtuar vëmendje të
veçantë çiftit të sapomartuar, shoqëruesit të dhëndrit dhe bashkëshortes
së tij, në mënyrë që të mos humbas asnjë detaj të rëndësishëm. Prandaj
nuk ua ndava asnjëherë sytë, edhe kur kamera nuk ishte duke regjistruar,”u përgjigj Popovic.
Ai tha se Mlladiçi nuk u largua nga tavolina në restorant në asnjë moment
dhe se ai madje nuk shkoi as në tualet. Sipas dëshmisë së dëshmitarit, ai
"piu shumë duhan dhe ujë mineral”, përveçse kur mori një gotë të vogël
raki shtëpie për të ngritur një dolli për çiftin e sapomartuar.
McCloskey i paraqiti dëshmitarit një transkript të një bisede të përgjuar
mes Mlladiçit dhe Shtabit Kryesor të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, në orën
16.15 më 16 korrik 1995 - gjatë dasës.
"Nuk e kam parë diçka të tillë,” u përgjigj Popovic.
Kur u pyetë nëse “si gazetar", ai ishte në dijeni të masakrave ndaj boshnjakëve nga Srebrenica që po ndodhin rreth Zvornikut gjatë festës në Beograd, dëshmitari tha se ai nuk ishte në dijeni të kësaj dhe se e kishte
marrë vesh më vonë.
"E di që u vranë shumë njerëz, por nuk isha i përfshirë në hetimin detajeve, sepse kryeredaktori nuk ma kërkoi mua këtë gjë. Mund të them se
në atë kohë kjo ishte një tabu. Në atë vend ndodhën gjëra të tmerrshme, u
vranë shymë njerëz,” tha Popovic.
Kur u pyet nga prokurori nëse duke thënë "gjëra të tmerrshme", ai nënkuptonte vrasjet masive të boshnjakëve nga Srebrenica, dëshmitari u përgjigj: "Po".
Mlladiç akuzohet gjithashtu për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve
në gjithë Bosnje dhe Hercegovinën, e cila dyshohet se arriti shkallën e
gjenocidit në gjashtë komuna të tjera, terrorizim të popullsisë së Sarajevës
dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon.
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09 SHTATOR 2015

Dëshmitari i Mlladiç:
Paqeruajtësit e OKB-së ishin të
burgosur lufte
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e Ratko Mlladiç
në Gjykatën e Hagës se në verën e vitit 1995, paqeruajtësit
e OKB-së u mbajtën nga Ushtria Serbe e Bosnjës si të
burgosur lufte dhe jo si pengje.
RAPORTI I DREJTËSISË
Radoje Vojvodic, një ish-oficer sigurie në bazën e logjistikës së Ushtrisë
Serbe të Bosnjës në Jahorina, i tha gjykatës ditën e martë se më 26 maj
1995 - një ditë pasi NATO-ja filloi bombardimin e trupave serbe - ai
pa ushtarë të panjohur të lidhin dy paqeruajtës të UNPROFOR-it (Forca
Mbrojtëse e Kombeve të Bashkuara) në një post.
Sipas dëshmitarit, ata ushtarë i thanë atij se “helmetat blu” të UNPROFOR-it ishin "të burgosur lufte” sepse kishte dyshime se ata “po udhëhiqnin avionët e NATO-s”.
Vojvodic tha se menjëherë pas kësaj ai u urdhërua të shkonte në një depo
aty pranë në Jahorinski Potok, e cila tashmë ishte bombarduar nga NATO-ja. Ai tha se atje ai pa edhe pesë apo gjashtë trupa të tjera të lidhur të
UNPROFOR-it.
Ai tha se ishte urdhëruar të kujdesej që të burgosurit të ishin të sigurt, që
asnjë të mos i lëndonte dhe të mos u afrohej asnjë ushtar tjetër.
Mlladiç akuzohet, si komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, për marrjen e
më shumë se 200 trupave të UNPROFOR-it si pengje dhe përdorimin e disa
prej tyre si mburojë njerëzore kundër sulmeve ajrore të NATO-s.
Vojvodic tha se ai i transferoi të gjithë të burgosurit e UNPROFOR-it në
bazën e tij, ku ata u mbajtën deri më 18 qershor, kur edhe u liruan.
"U sigurova që pas kësaj, asnjë të mos i kërcënonte ata. Nga 26 maji deri
më 18 qershor, ata nuk u kërcënuan kurrë fizikisht apo psikologjikisht,”
tha dëshmitari duke shtuar se ata u trajtuan sipas konventave të Gjenevës.
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Vojvodic tha se të burgosurit kishin doktor, se Kryqi i Kuq u bëri atyre një
vizitë dhe se ishin në gjendje të blinin fruta në treg dhe të merrni me qira
kaseta videoje.
Prokurorët u përpoqën të vërtetonin gjatë seancës së marrjes në pyetje se
trupat e burgosur të UNPROFOR-it ishin në fakt pengje të Ushtrisë Serbe të
Bosnjës dhe se ishin kërcënuar se do të vriteshin nëse NATO-ja vazhdonte
të bombardonte.
Ata shfaqën një filmim në sallën e gjyqit ku paraqitej një ushtar i Ushtrisë
Serbe të Bosnjës i cili i tha një të burgosuri me anë të një përthyesi: “Do të
vdesësh për shkak të NATO-s”.
Prokurori citoi Mlladiçin, i cili i tha komandantit të UNPROFOR-it Rupert
Smith se trupat e tij do të vriteshin.
Vojvodic u përgjigj se ai nuk mund ta dinte këtë, sepse kjo ishte "përtej
nivelit të tij të vendimmarrjes".
Megjithatë, ai konfirmoi se trupat e UNPROFOR-it ishin ekspozuar ndaj
rrezikut në mënyrë që trupat e NATO-s të detyroheshin të ndalonin bombardimin e tyre. Ai e quajti atë një "mashtrim ushtarak".
"Megjithatë, ata nuk ishin më shumë në rrezik sesa ishin ushtarët tanë
nga bombardimet e NATO-s,” tha ai.
Mlladiç akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, persekutim të
myslimanëve dhe kroatëve në të gjithë vendin, si edhe terrorizim të popullsisë së Sarajevës.
Gjyqi vazhdon më 9 shtator.
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08 SHTATOR 2015

Dëshmitari i Mlladiç hedh
dyshime mbi sulmin në tregun
në Sarajevë
Në gjyqin e Ratko Mlladiç, një ish-oficer paqeruajtëse të
Kombeve të Bashkuara dëshmoi se nuk ishte e qartë se cila
palë e qëlloi raketën në tregun Markale në Sarajevë në vitin
1994, duke vrarë 66 persona.
RAPORTI I DREJTËSISË
Duke dëshmuar për mbrojtjen e Mlladiçit, John Russell, një ish-oficer
kanadez i UNPROFOR-it, forca për mbrojtjen e OKB-së në Bosnjë, tha në
Gjykatën e Hagës të hënën se nuk ishte e qartë nëse mortaja që ra në
tregun Markale në Sarajevë më 5 shkurt 1994 u qëllua nga pozicionet e
serbëve të Bosnjës.
Sulmi vrau 66 persona dhe plagosi 140 të tjerë.
Russell tha megjithatë se "mendimi i tij personal ishte se Ushtria Boshnjake kishte qëlluar me mortajë në Markale".
Mlladiç akuzohet si komandant i forcave serbe të Bosnjës për terrorizim të
popullsisë së Sarajevës nëpërmjet një sërë bombardimesh dhe incidentesh
me snajper, ndër to edhe sulmi në Markale. Ai akuzohet gjithashtu për
gjenocid në Srebrenicë dhe komunat e tjera, persekutimin e jo-serbëve në
të gjithë vendin dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Russell tha se në ditën e shpërthimit vdekjeprurës, ai mori pjesë në hetim
dhe analizoi kraterin e raketës në Markale dhe arriti në përfundimin se “të
dyja palët mund të kishin gjuajtur të raketën”.
"Të dyja, si Ushtria Serbe dhe ajo Boshnjake kishin pozita në linjën nga ku
u hodhën rakteta," i tha ai gjykatës të mbështetur nga OKB-ja për krimet
e luftës.
Distanca e saktë nga vendi ku u qëllua raketa nuk mund të përcaktohej,
shtoi dëshmitari, që është edhe arsyeja pse nuk mund të përcaktohet se
cila palë e qëlloi murtajën.
Në ditarin e tij personal nga ajo kohë, i cili u lexua në sallën e gjyqit,
Russell shkruan se mendimi i tij ishte që forcat boshnjake “bombarduan
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veten”, gjë të cilën shumë njerëz në Sarajevë “refuzuan ta pranonin, duke
qenë se kishte shumë viktima”.
Dëshmitari tha se me "shumë", ai nënkuptonte pothuajse të gjithë kolegët
e tij nga OKB-ja. Russel përshkroi raportet nga CNN për sulmih ditën e
masakrës në Markale si “propagandë”.
Pikëpamja e tij personale - se sulmi u ndërmor nga pozicionet boshnjake
– u bazua në trajektoren e pjerrët të raketës, e cila fluturoi mbi ndërtesat
e larta pranë tregut, shpjegoi ai.
"Ky ishte mendimi im dhe e kam shkruar. Megjithatë, raporti im zyrtar
thotë se ne nuk mund të konkludojmë se kush e qëlloi raketën," tha ai.
Gjatë dëshmisë së tij, Russell tha se para të hetimit për masakrën në
Markale ai e kishte analizuar vetëm katër herë kraterin nga mortaja. Ai
shtoi se ishte trajnuar për dy ditë në Knin para se të vinte në Sarajevë.
Gjatë marrjes në pyetje, prokurori Adami Webber lexoi raportet e OKB-së
në ato që u përshkruan si sulme të tepruara nga forcat serbe të Bosnjës në
Sarajevë ndërsa Russell ishte në qytet.
Russell tha se shumë predha ranë mbi Sarajevë gjatë kohës që ai ishte atje
dhe se ai pa "sulme nga të dy palët", por ai ra dakord që trupat serbe të
Bosnjës përdorën forcë joproporcionale, që do të thotë se "u vranë civilë”.
Gjyqi vazhdon.
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02 SHTATOR 2015

Shoferi i Ratko Mlladiç
i siguron atij alibi për
Srebrenicën
Ish-shoferi i Mlladiç tha në Gjykatën e Hagës se ka qenë
me shefin ushtarak serb të Bosnjës në Beograd në ditët në
korrik të vitit 1995, kur forcat e tij masakruan boshnjakët në
Srebrenicë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Mladjen Kenjic dëshmoi në Gjykatën e Hagës të mërkurën se ai e çoi Mlladiçin në Beograd më 14 korrik 1995 dhe më pas e shoqëroi përsëri në
selinë kryesore të Ushtrisë Serbe të Bosnjës pranë Han Pijesakut në Bosnjë
dhe Hercegovinë tri ditë më vonë.
Mlladiç, komandanti i kohës së luftës i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet
për gjenocidin e rreth 7,000 boshnjakëve nga Srebrenica në ditët që pasuan pushtimin e Srebrenicës nga forcat e tij më 11 korrik 1995.
Aktakuza pohon se shumica u vranë në Zvornik në periudhën prej 14 deri
më 17 korrikut 1995, kur, sipas Kenjic, Mlladiç ishte në Beograd.
Kenjic tha se gjatë qëndrimit të Mlladiç në Beograd, ai e shoqëroi atë
në takime me liderin serb Sllobodan Millosheviç në ndërtesën e presidencës dhe në periferi të Dobanovcit, si edhe në një dasmë dhe takime në
Akademinë Mjekësore Ushtarake në kryeqytet.
Kenjic tha se pasi kaluan tri net në Beograd, ai e shoqëroi Mlladiçin përsëri
në shtabin kryesor pranë Han Pijesakut.
Ndërsa merrej në pyetje nga avokati mbrojtës i Mlladiçit, Miodrag Stojanovic, Kenjic tha se në automjetin e tyre nuk ka pasur mjete të komunikimit.
Gjatë marrjes në pyetje, prokurori Peter MekKloski e pyeti dëshmitarin
nëse, ndërsa udhëtonin nga Han Pijesaku në kufirin e Serbisë më 14 korrik,
ai pa kolona të kamionëve dhe autobusëve që transportonin mijëra boshnjakë nga Bratunaci në vende pranë Zvornikut, ku ata më vonë u vranë.
“Vura re trafik. Situata ishte e pazakonte,” u përgjigj Kenjic.
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Kur u pyet nëse ishte në dijeni të ekzekutimit të një numri të madh boshnjakësh në fshatrat Kravicë, Rahovec, Petkovci dhe Pilica në atë kohë, dëshmitari u përgjigj: "Jo!"
Prokurori MekKloski sugjeroi që Kenjic nuk e ka shoqëruar me makinë
Mlladiçin nga Beogradi në Han Pijesak më 16 korrik 1995, por se ata kanë
shkuar në Zvornik me helikopter dhe më pas e kanë vazhduar udhëtimin
e tyre me makinë.
Dëshmitari i mohoi akuzat, duke thënë se ai nuk kishte qenë kurrë me
Mlladiçin në një helikopter. "Kurrë! Nëse më kuptoni, kurrë,” tha Kenjic.
Gruaja e Mlladiç, Bosiljka, si dhe Biljana dhe Zarko Stojkovic, në dasmën
e të cilëve në Beograd Mlladiç ishte shoqëruesi i dhëndrit më 16 korrik
1995, kanë ofruar gjithashtu të njëjtën alibi për ish-shefin ushtarak serb
të Bosnjës.
Gjatë seancës gjyqësore, prokuroria nuk ka mohuar se Mlladiç ishte në
Beograd në atë kohë, duke marrë pjesë takime me presidentin serb Sllobodan Millosheviç dhe zyrtarë ndërkombëtarë, ndër të tjera. Megjithatë,
prokurorët thonë se edhe pse ai ishte në Beograd, Mlladiç kishte kontroll
të plotë dhe komandën mbi Ushtrinë Serbe të Bosnjës në atë kohë.
Mlladiç akuzohet gjithashtu për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve
në Bosnjë dhe Hercegovinë, gjë e cila arriti shkallën e gjenocidit në gjashtë
komuna, si dhe Srebrenicë, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon ditën e hënë.
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Dëshmitari i Mlladiç: 3,300
serbë u vranë në rrethimin e
Sarajevës
Një ish-zyrtar i policisë serbe tw Bosnjws që dëshmoi në
mbrojtje të Ratko Mlladiç tha se 3,300 serbë vdiqën gjatë
rrethimit të Sarajevës, por prokuroria tha se disa ishin
vrarë nga forcat serbe.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ish-zyrtari i policisë Simo Tusevljak, i cili ka hetuar krimet e luftës kundër
serbëve, tha në gjyqin e Mlladiçit në Gjykatën e Hagës të martën që 3,300
civilë serbë u vranë në dhjetë komuna të Sarajevës gjatë rrethimit të viteve
1992-1995.
Gjatë marrjes në pyetje, prokurorja Caroline Adgerton u përpoq të vërtetonte se lista e Tusevljakut ka viktimat e sulmeve të artilerisë dhe snajperëve nga forcat serbe të Bosnjës.
Tusevljaku tha se as i konfirmonte dhe as i mohonte pretendimet e saj. Ai
tha se lista është hartuar vetëm për të ndihmuar policinë serbe të Bosnjës
dhe nuk kishte për qëllim të përcaktonte shkaqet e vdekjes. Kjo punë i
takonte prokurorisë së shtetit të Bosnjës, tha ai.
Ai dëshmoi në gjyqin e komandantit ushtarak serb tw Bosnjws Ratko Mlladiç, i akuzuar për terrorizim të banorëve të Sarajevës me sulme artilerie
dhe snajperë.
Gjithashtu Mlladiç është në gjyq për gjenocid në Srebrenicë dhe komunat e
tjera, për persekutimin e jo-serbëve në të gjithë vendin dhe marrjen peng
të paqeruajtësve të OKB-së.
Prokurori Adgerton dha shembullin e një gruaje të quajtur Vera Kovacevic,
e cila tha se vdiq në verën e vitit 1992 nga një mortajë e gjuajtur nga serbët
e Bosnjës.
"Kjo është e qartë, por nuk e kisha këtë dokument. Por nuk kemi thënë
asgjë të gabuar [në listë]. Ky person ka vdekur më 30 korrik, 1992, "u
përgjigj Tusevljak.
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Sipas dosjeve ushtarake, tha Adgerton, një grua tjetër në listë e quajtur
Nova Furtula vdiq në qershor të vitit 1992 nga një bombë e hedhur nga një
ushtar serb boshnjak.
Ajo tha gjithashtu se Zelimir Knezevic, përmendur në listën e Tusevljakut
si "të humbur në Sarajevë", u rrëmbye nga një paraushtarak serb i quajtur
Veselin Vlahoviç, sipas dëshmitarëve.
"Unë i shoh të gjitha këto për herë të parë. Nuk e dija, "tha Tusevljak.
Vlahoviç u burgos për 42 vjet, dënimi më i gjatë për krime lufte në Bosnje,
për një fushatë vrasjesh, përdhunimesh dhe grabitjesh ndaj boshnjakëve
dhe kroatëve në Sarajevë në vitin 1992.
Tusevljak përsëriti se lista përmban vetëm emrat e serbëve të vrarë në
Sarajevë, pa shkaqet e vdekjes.
"Shumë serbë vdiqën në vijën e frontit, sepse ata ishin përdorur si mburoja njerëzore teksa hapnin hendeqe. Ata vdiqën nga sulmet serbe me mortaja", tha Tusevljak.
Ai nguli këmbë se shembujt e dhënë nga prokurori nuk e shfuqizon listën
e tij të 3300 viktimave serbe.
Gjyqi i Mlladiç vazhdon.
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Gruaja e Ratko Mlladiç i jep atij
alibi për Srebrenicën
Gruaja e ish-liderit ushtarak serb të Bosnjës Ratko Mlladiç
tha në Gjykatën e Hagës se ai ishte me të në Beograd gjatë
ditëve që mendohet se trupat nën kontrollin e tij
masakruan boshnjakët nga Srebrenica.

Bosiljka Mladiç në sallën e gjyqit. Foto ICTY.

RAPORTI I DREJTËSISË
Bosiljka Mlladiç dëshmoi në gjyqin e krimeve të luftës të burrit të saj në
Gjykatën e Hagës të mërkurën se ajo ishte me të në banesën e tyre në
Beograd në korrik 1995 gjatë ditëve kur ndodhën masakrat e Srebrenicës.
Ajo tha se më 16 korrik 1995, ata morën pjesë në një dasmë dhe më pas u
takuan me një grup refugjatësh serbë në akademinë ushtarake.
Ajo i tha gjykatës se burri i saj nuk mund të ketë kryer krime masive dhe i
quajti vrasjet e Srebrenicës "propagandë".
"E pyeta: "Ratko, më thuaj nëse ke dhënë ndonjë urdhër për këto krime në
Srebrenicë?” Ai u bë serioz, më pa ashpër dhe më tha: “Dyshon tek unë?”
tha ajo me zërin që i dridhej.
Gjatë marrjes në pyetje nga ana e prokurorores Margaret Hassan, ajo tha
se "nuk e pranonte” që ushtarët nën komandën e burrit të saj të kishin
vrarë më shumë se 7,000 burra e djem boshnjakë nga Srebrenica.
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"Jam e sigurt se ai nuk mund të ketë kryer një krim të tillë dhe mendoj se
ai nuk duhet të dënohet. Unë i dënoj gjithmonë krimet, edhe nëse një të
tillë do ta kryente im shoq,” tha ajo.
Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës Ratko Mlladiç është në gjyq
në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë për rolin e tij në
organizimin e gjenocidit të Srebrenicës, persekutimin e jo-serbëve në disa
komuna të Bosnjës, i cili dyshohet se gjithashtu ka arritur shkallën e gjenocidit, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Kur iu kërkua të përshkruante që Ratko Mlladiç kishte bërë midis 14 dhe 17
korrikut 1995, kur ndodhën masakrat, gruaja e tij tha se ai ishte në shtëpi
në Beograd.
Prokuroria u përpoq të kundërshtonte pretendimet e dëshmitares se Mlladiç nuk ka dhënë asnjë urdhër gjatë kësaj kohe duke cituar një bisedë
të regjistruar midis të pandehurit dhe një personi të panjohur më 16 korrik 1995, gjatë së cilës Mlladiç thotë: "Si shkojnë gjërat pranë Vinkos?
Me vrull të madh përpara, siguri maksimale. Mos prisni për urdhra, nëse
ngrihen në ajër, qëllojini dhe rrëzojini!”
Sipas prokurorisë, biseda sugjeron se Mlladiç donte që aeroplanët e NATO-s pranë qytetit të Zepës të rrëzoheshin.
Bosiljka Mlladiç tha se ajo nuk ishte eksperte në çështje të tilla, por shtoi se
"urdhrat jepen në një linjë të sigurt dhe kjo ishte një linjë e zakonshme".
Ajo tha se para arrestimit të bashkëshortit të saj në vitin 2011, ajo e kishte
parë për herë të fundit atë në vitin 2001, kur Beogradi ekstradoi liderin
serb Sllobodan Millosheviç në Hagë. Deri atëherë, dëshmitarja tha “se atë
e mbronte ende shteti”.
Mlladiç jetoi i lirë deri në ekstradimin e Millosheviçit, por më pas u arratis
për një dekadë.
Gruaja e tij këmbënguli se ajo nuk ka pasur asnjë kontakt me të gjatë asaj
kohe.
Ai tha se për të paktën gjashtë muaj para arrestimit të tij, ajo besonte se ai
kishte vdekur, duke qenë se në vitin 1996 kishte kaluar një infarkt dhe “po
jetonte ndoshta në kushte të vështira” i fshehur.
Gjyqi vazhdon.
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Dëshmitari i Mlladiç: Xhamitë ‘u
shkatërruan gjatë luftimit’
Eskperti i mbrojtjes Dragic Gojkovic tha në gjyqin e Ratko
Mlladiç se me dhjetëra xhami u shkatërruan gjatë luftimit
në luftën e Bosnjës ose kur Ushtria Serbe e Bosnjës nuk
ishte e pranishme në zonë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Gojkovic tha në Gjykatën e Hafës ditën e martë se dhjetë xhami u shkatërruan gjatë luftimeve, dhe 84 në zonat e braktisura më parë nga Ushtria
Serbe e Bosnjës në verën e vitit 1992.
"Ato ishin veprime të pakontrolluara," tha ai gjatë seancës së marrjes në
pyetje.
Gojkovic e filloi dëshminë e tij të hënën, duke pretenduar se xhamitë nuk
ishin hedhur në erë duke përdorur metoda ushtarake gjatë luftës, duke
sugjeruar se shefat e Ushtrisë Serbe të Bosnjës nuk ishin përgjegjës për
shkatërrimin e tyre.
Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës Mlladiç po gjykohet gjenocid
në Srebrenicë dhe disa komuna të tjera, persekutim të jo-serbëve në të
gjithë vendin, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe marrjen peng të
paqeruajtësve të OKB-së.
Shkatërrimi i objekteve fetare myslimane dhe katolike nga forcat serbe të
Bosnjës ishte pjesë e persekutimit të jo-serbëve, sipas aktakuzës.
Prokuroria dhe gjykatësit e gjykatës së Hagës e pyetën Gojkovicin disa
herë se cila xhami individuale u shkatërruan dhe kur, por ai nuk mundi të
japë një përgjigje. Ai përsëriti se i bzonte gjetjet e tij në raportin e ekspertit
të Gjykatës së Hagës Andras Riedlmayer.
Pasi iu paraqit një dokument i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, i cili thoshte se në
kohën kur xhamitë u shkatërruan në zonën e Bosanska Krajinas, ushtria
po kryente operacione në atë rajon, Gojkovic tha se forcat serbe të Bosnjës
"kishin prioritete të tjera".
"Pjesë të njësive qëndruan në atë rajon gjatë gjithë luftës, në baza, por
zona ishte e lirë, nuk kishte myslimanë. Kështu që çfarë të bënin ushtarët
atje, në fshatra?" pyeti ai.
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"Kishte disa grupe të egër atje të cilët i kanë bërë tërë këto gjëra ... Tani,
nuk mund të them nëse ata kishin veshur uniforma," shtoi ai.
Ai tha se nuk kishte asnjë shkatërrim të organizuar të objekteve fetare dhe
se policia dhe autoritetet civile kishin përgjegjësi në fusha “të çliruara"
nga ushtria.
Si dëshmi që udhëheqja serbe e Bosnjës urdhëroi shkatërrimin e xhamive,
prokurori Arthur Traldi citoi një deklaratë të kohës së luftës nga i akuzuari
Mlladiç në të cilën ai thoshte se një xhami me dy minare në qytetin e Tesanjit mund të lejohej të qëndronte.
"Nuk e di për këtë dhe nuk më intereson,” u përgjigj Gojkovic.
Gjyqi vazhdon.
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Dëshmitari i Mlladiç: Ushtria
Serbe e Bosnjës ‘nuk shkatërroi
xhami’’
Në gjyqin e ish-komandantit ushtarak të Ushtrisë Serbe
të Bosnjës Ratko Mlladiç, mbrojtja u përpoq të vërtetonte
se xhamitë nuk u hodhën në erë duke përdorur metoda
ushtarake gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Gjyqi i Mlladiç rifilloi ditën e hënë në Hagë pas pushimeve verore me
dëshmi nga Dragan Gojkovic, një ish-komandnat artilerie në Korpusin e
Parë të Krajinës të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, i cili tha në Gjykatën e Hagës
se xhamitë u shembën “pa eskpertizë, me shumë eksploziv”, duke shkelur
procedurat ushtarake.
Gojkovic po dëshmonte si një ekspert ushtarak mni shkatërrimin e ndërtesave fetare myslimane dhe katolike, ndërsa ekipi i Mlladiçit u përpoq të
vërtetonte se Ushtria Serbe e Bosnjës nuk shkatërroi xhami gjatë luftës së
viteve 1992-1995.
“Mund t’ju siguroj se pjesa më e madhe e këtyre ndërtesave mund të
shkatërrohen në mënyrë mekanike. Síshte i nevojshëm ky shkatërrim,”
tha Gojkovic.
Ai shtoi se xhamitë ishin shkatërruar “në mënyrë kriminle, pa rregull apo
sistem”.
“Në pjesën më të rasteve, sulmoheshin minaret dhe përdorej shumë eksploziv, i cili mjaftonte për të shkatërruar të gjithë ndërtesën,” tha ai.
Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës Mlladiç po gjykohet për gjenocid në Srebrenicë dhe komuna të tjera, përndjekje të jo-serbëve në të
gjithë vendin, terrorizim të popullsisë së Sarajevë dhe pengmarrje të
paqeruajtësve të OKB-së.
Shkatërrimi i ndërtesave festare myslimane dhe katolike nga forcat serbe
të Bosnjës ishte pjesë e persekutimit të jo-serbëve, sipas aktakuzës.
Më herët në gjyq, prokurorët paraqitën si provë një raport nga eksperti
Andras Riedlmayer, i cili tha se 94 xhami ishin shkatërruar gjatë luftës.
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Gojkovic tha se të gjitha xhamitë e renditura në raportin e Riedlmayer
ishin shkatërruar pa dokumentacion dhe pa përdorur procedurat eksperte
që i nevojiteshin Ushtrisë Serbe të Bosnjës në të tilla raste.
I pyetur nga avokati i Malladiçit, Branko Lukic, se cili do të kishte parë një
urdhër për të shkatërruar një ndërtesë, Gojkovic u përgjigj: “Komandanti
i artilerisë. Një urdhër i tillë nuk mund ta anashkalonte pozicionin që unë
mbaja në luftë.”
Ai shtoi se nuk mund të gjente asnjë urdhër për shkatërrimin e xhamive në
raportin e Riedlemayerit apo në vetë arkivat e tij.
Gjyqi vazhdon.
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Dëshmitari i Mlladiç: Sarajeva
nuk ishte e rrethuar
Duke dëshmuar në mbrojtje të Ratko Mlladiç, një ishanëtar i Partisë Demokratike Serbe, Zdravko Salipur, tha se
Sarajeva ishte një qytet i ndarë gjatë luftës, por nuk ishte
nën rrethim.
RAPORTI I DREJTËSISË
"Sarajeva ishte e ndarë, ky është termi i saktë ... Ajo ishte e ndarë që në
fillim,” tha në gjyqin e Mlladiçit dëshmitar i mbrojtjes Salipur, i cili ka
punuar në komunën serbe të Novo Sarajevës.
Gjatë seancës së marrjes në pyetje, i paraqitur me disa dokumente, Salipur
pranoi se lidershipi serb i Bosnjës "dëshironte ndarjen e qytetit".
Pasi u vu të dëgjohej regjistrimi i një diskutimi midis ish-presidentit serb
të Bosnjës Radovan Karaxhiç dhe një zyrtari nga komuna e Novo Sarajevës
në të cilën diskutohej “riorganizimi i qytetit", bazuar në vendin ku jetonin
myslimanët, Salipur tha se ajo ishte një “bisedë kalamanjësh”, sepse të dy
burrat “nuk dinin asgjë rreth Sarajevës”.
Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Ratko Mlladiç, është akuzuar
për terrorizim të popullit të Sarajevës me bombardime dhe fushatë sulmi me snajper. Ai është akuzuar gjithashtu për gjenocid, persekutimin e
jo-serbëve dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Karaxhiç është në gjyq për një çyshtje më vete për të njëjtat krime.
Dëshmitari mohoi që jo-serbët ishin dëbuar nga rrethi i Grbavicës në Sarajevë, e cila ishte nën kontrollin e forcave serbe të Bosnjës.
Kur prokuroria lexoi një raport të OKB-së nga shtatori i viti 1992, i cili
deklaronte se 300 myslimanë ishin dëbuar nga Grbavica, dëshmitari tha se
nuk dinte asgjë për këto ngjarje.
“Nuk kam dëgjuar kurrë për këtë dhe nuk ka ndodhur në Grbavica gjatë
kohës që unë isha atje,” tha Salipur, duke shtuar se snajperët e Ushtrisë
Boshnjakëve dhe artileria vranë me qindra civilë serbë në Grbavica.
Për shkak të artilerisë dhe snajperëve, Grbavica ishte "ferri në tokë", tha
Salipuri.
Pas dëshmisë Salipurit, si dëshmitari i 170-të i mbrojtjes, gjykqi i Mlladiç
u pezullua deri më 10 gusht për shkak të pushimeve të verës.
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Dëshmitari i Mlladiçit tregon
qëllimet e Ushtrisë Serbe të
Bosnjës
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e Ratko Mlladiç se
Ushtria Serbe e Bosnjës në rajonin e Krajinës u përpoq të
vinte në zbatim ndarjen e serbëve nga myslimanët dhe
kroatët.
RAPORTI I DREJTËSISË
Bosko Kelecevic, ish-kreu i Korpusit Krajiski të shtabit kryesor të Ushtrisë
Serbe të Bosnjës, tha se një nga qëllimet kryesore të ushtrisë ishte ndarja e
serbëve nga myslimanët dhe kroatët në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Gjatë seancës së marrjes në pyetje, prokurori Arthur Traldi e pyeti atë nëse
njësitë e tij, së bashku me forcat e tjera serbe të Bosnjës, “ndaluan dhe
dëbuan” joserbët, shkatërruan fshatrat e tyre dhe në këto mënyra “realizuan qëllimet strategjike të kohës së luftës të serbëve të Bosnjës”. Kelecevic tha: “Po.”
Duke pranuar se qëllimi i parë strategjik ishte ndarja e serbëve nga myslimanët dhe kroatët në Bosnjë, ai tha se i dyti ishte “heqja e lumit Drina si
kufi mes Serbisë dhe serbëve të Bosnjës”.
Ratko Mlladiç, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për
persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën gjatë kohës
së luftës, gjë e cila arriti në shkallë gjenocidi në disa komuna, siç është
Prijedori në veriperëndim.
Mlladiç akuzohet gjithashtu për kryerjen e gjenocidit në Srebrenicë, në
Bosnjën lindore, terrorizim të popullsisë lokale të Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Duke iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me vrasjet masive të boshnjakëve në
fshatin Vecici pranë Kotor Varoshit në nëntor të vitit 1992, Kelecevic sugjeroi se krimi ishte kryer nga forcat lokale serbe dhe jo nga Ushtria Serbe
e Bosnjës.
Prokurori Traldi më pas paraqiti dokumente që tregonin se Ushtria Serbe
e Bosnjës ruante shkollën në fshatin Grabovië aty pranë, ku u kryen edhe
vrasjet.
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Duke iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me vetë Mlladiçin, Kelecevic e përshkroi të pandehurin si “energjik, të vendosur dhe njeri me të cilin ishte
e vështirë të punoje”.
I pyetur nëse Mlladiç ishte mizor, Kelecevic tha se kjo nuk ishte e vërtetë.
“Ndoshta mizor nuk është fjalë e mirë. Ai është energjik dhe ka bindjet e
tij ... Mizor nuk është një fjalë e mirë,” tha Kelecevic.
Dëshmitari duhet të vazhdonte dëshminë e tij ditën e enjte, kur Gjykata e
Hagës fillon pushimet e saj të verës.
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14 KORRIK 2015

Dëshmitari i Mlladiç: Serbët
bënë një luftë mbrojtëse
Në gjyqin e Ratko Mlladiç, dëshmitari i mbrojtjes Bosko
Kelecevic mohoi që Ushtria Serbe e Bosnjës të kishte
përndjekur jo serbët nga rajoni i Krajinës – dhe tha se ata u
larguan me dëshirë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Kelecevic, ish-shefi i shtabit të Trupave të Parë të Krajinës të Ushtrisë
serbe të Bosnjës, ditën e hënë u shpreh se njësitë e tij bënë vetëm “një
luftë mbrojtëse”.
Pasi u tregua një urdhër nga selia e Ushtrisë Serbe të Bosnjës, gjatë marrjes në pyetje, e cila urdhëronte të githa njësitë “të luftonin për ndarjen nga
myslimanëve dhe kroatëve dhe për krijimin e një shteti serb,” Kelecevic
u përgjigj se ky “ishte qëllimi i luftës në pikëpamjen e selisë kryesore të
ushtrisë”.
Ai vazhdoi të këmbëngulte se myslimanët dhe kroatët u larguan vullnetarisht nga zonat e kontrolluara nga serbët.
I pyetur nga prokurori Arthur Traldi nëse ai e dinte se 4,000 civilë myslimanë u dëbuan nga rajoni Prijedorit në veriperëndim të Bosnjës në vitin
1992, Kelecevic u përgjigj: “Nuk do të thosha që u dëbuan. Ata donin të
largoheshin dhe ne i lejuam ta bënin këtë gjë.”
Ai shtoi se Komiteti civil i Krizaës organizoi transportin e tyre jashtë zonës.
I pyetur nëse ai e dinte se, afërsisht rreth të njëjtës kohë, rreth 4,000
myslimanë u dëbuan gjithashtu nga Bosanski Novi, Kelecevic u përgjigj se
ai nuk e dinte.
Ai mohoi gjithashtu të ishte në dijeni që ata ishin ndaluar në Doboj, ku u
arrestuan burra myslimanë dhe më pas ata u arrestuan në Bosanski Novi.
Shkelja serbe i ashtuquajturit korridori Posavina në Bosnjën veriore, sipas
dëshmitarit, ishte një "lëvizje mbrojtëse” që synonte të lidhte territoret
serbe lindore dhe perëndimore në Bosnjë.
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Pasi iu tregua një urdhër nga gjenerali Mlladiç, i cili e quante atë një "operacion të madh ofensiv” Keleceiv u shpreh se ai operacion kishte “elemente mbrojtëse dhe sulmuese".
Kelecevic dëshmoi në gjyqin e ish-komandantit të Ushtrisë Serbe të Bosnjës i cili akuzohet për përndjekje të myslimanëve dhe kroatëve në nivel
gjenocidi në disa komuna në Krajinë.
Ai akuzohet gjithashtu për kryerje gjenocidi në qytetin lindor boshnjak
të Srebrenicës, për krime kundër qytetit të Sarajevës dhe pengmarrje të
paqeruajtësve të OKB-së.
Javën e kaluar, prokuroria përfundoi dëgjimin e provave që kishin lidhje
me varrin masiv në Tomasica, duke paraqitur prova mjeko-ligjore që tregonin se eshtrat e më shumë se 100 personave u gjetën atje në vitin 2013.
Pas prezantimit të provave në lidhje me Tomasican, mbrojtja e Mlladiçit
vazhdoi me dëshminë e një ish-polici serb të Bosnjës, Simo Tusevljak, i cili
tha se ushtria dhe forcat policore të Republikës Srpska nuk kishin lidhje
me formacionet paraushtarake serbe.
“Formacionet paraushtarake punuan në kundërshtim me ne dhe kryen
vepra kriminale. Deri në fund të vitit 1992, të gjitha forcat paraushtarake
u detyruan të largohen nga territori serb i Bosnjës dhe disa njerëz janë
ndjekur penalisht,” tha Tusevljakut.
Gjyqi vazhdon më 14 korrik.
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08 KORRIK 2015

Gjyqi i Mlladiç: Viktimat e
varreve masive ‘vdiqën gjatë
spastrimit etnik’
Një eksperte e prokurorisë së Gjykatës së Hagës tha se
viktimat e zhvarrosura nga varret masive në Tomasica
dhe Jakarina Kosa pranë Prijedorit ishin vrarë në sulmet e
listuara në aktakuzën kundër Ratko Mlladiç.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ekspertja demografike Ewa Tabeau tha në gjykatën e mbështetur nga
OKB-ja ditën e martë se nga 385 trupat e zhvarrosur nga varrezat masive
në Tomasica, një total prej 123 personash janë identifikuar si njerëz të
cilët u vranë në sulmet nga ana e Ushtrisë Serbe të Bosnjës në fshatrat
boshnjake që janë të listuar në aktakuzën kundër Mlladiçit si një fushatë
spastrimi etnik.
“Arrita të konfirmoja se 75 viktima të zhvarrosura ishin vrarë në fshatin
Biscani në korrik 1992 dhe 28 të tjerë ishin midis 150 njerëzve të vrarë në
kampin e paraburgimit në Keraterm,” tha Tabeau.
Ajo shtoi se nga 211 trupat e zhvarrosur në Jakarina Kosa, 61 ishin vrarë në
shtatë incidente të shënuara në aktakuzën kundër Mlladiçit.
Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës Ratko Mlladiç akuzohet për
persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve, gjë e cila arriti shkallën e gjenocidit në disa komuna, përfshirë Prijedorin, në vitin 1992.
Mlladiç akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995,
terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të
OKB-së.
Gjykata e mbështetur nga OKB-ja vendosi vitin e kaluar të lejojë prokurorinë, e cila tashmë kishte përfunduar së paraqituri provat e saj kundër
Mlladiçit, të thërrasë një sërë dëshmitarësh të dëshmojnë rreth varrit në
Tomasica, më i madh në Bosnje dhe Hercegovinë, i cili u zbulua në vitin
2013.
Tabeau gjithashtu konfirmoi dëshminë e mëparshme nga drejtori i mjekësisë ligjore të Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur Thomas

- 147 -

RATKO MLADIÇ
NGA FUSHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

Parsons, i cili tha se një total prej 604 njerëzish u zhvarrosën në varret
masive në Tomasica dhe Jakarina Kosa.
Gjatë seancës së marrjes në pyetje, avokati i Mlladiç Dragan Ivetic i tha
Tabeaut se emrat e 18 viktimave janë në një listë boshnjakësh që u mobilizuan në Forcat vendase të Mbrojtjes Territoriale në Kozarac afër Prijedorit.
Tabeau tha se ajo nuk mund të konfirmojë nëse këta ishin të njëjtët persona bazuar vetëm te emrat dhe shtoi se “edhe nëse disa persona ishin në
lista, kjo s’do të thotë se ata u vranë në luftime”.
Gjyqi vazhdon.
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01 KORRIK 2015

Gjyqi i Mlladiç: Viktimat e varrit
masiv ‘ishin civilë’
Një ekspert i prokurorisë tha në gjyqin e Ratko Mlladiç se
rreth 300 viktimat e gjetura në varrin masiv në Tomasica,
pranë Prijedorit, nuk kishin veshur uniforma dhe se shumë
prej tyre ishin qëlluar në kokë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Eksperti i patologjisë John Clark tha në gjyqin e ish-shefit ushtarak serb
të Bosnjes Mlladiç në Gjykatën e Hagës ditën e mërkurë se në Tomasica
u zhvarrosën 293 trupa, prej të cilëve 275 ishin të plotë, ndërsa të tjerët
ishin me pjesë.
Ai tha se të gjitha viktimat kishin veshur “rroba të përditshme" dhe “nuk
kishte uniforma apo çizme ushtarake”.
Prokuroria po përpiqet të vërtetojë se viktimat në Tomasica u vranë nga
forcat serbe të Bosnjës në vitin 1992, në një fushatë persekutimi të cilën
ajo pretendon se arriti shkallën e gjenocidit në Prijedor.
Mlladiç po gjykohet, si komandant i ushtrisë serbe të Bosnjes, për gjenocid
në Sreebrenicë, pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së dhe terorrizim të
popullsisë së Sarajevës.
Gjykata e mbështetur nga OKB-ja vendosi vitin e kaluar ta lejonte prokurorinë, e cila kishte përfunduar së paraqituri tashmë provat e saj kundër
Mlladiçit, të thërrasë një sërë dëshmitarësh të rinj për të dëshmuar për
Tomasican.
Sipas Clark, një numër i madh i viktimave në Tomasica ishte qëlluar me
armë. Ai tha se në 283 trupa u gjetën vrima plumbash - 97 për qind e trupave të zhvarrosur.
“Kishte një numër të madh plumbash të qëlluar në kokë, rreth 35 për qind,
gjë e cila më çoi drejt përfundimit se ishte shënjestruar pikërisht ajo pjesë
e trupit. Kjo do të thotë se plagët nuk janë të rastësishme,” tha Clark.
Gjatë seancës, avokati i Mlladiç, Branko Lukic, sugjeroi se Clark “nuk
mund ta përjashtgojë faktin se se disa prej viktimave vdiqën në luftime”.
“Kjo është e vërtetë. Nuk mund ta përjashtoj këtë,” u përgjigj dëshmitari.
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Lukic tha gjithashtu se veshjet me shumë shtresa që u gjetën në disa prej
trupave “ishin të pazakonta për në korrik (muajin kur ndodhënj vrasjet),
vetëm në rast se ata donin të flinin jashtë”.
“Kjo është e vërtetë për disa, por të tjerët kishin rroba të lehta. Shumica
prej tyre kishin veshur vetëm një këmishë ... Në disa raste kishin veshur
shumë rroba për në korrik që ishte, por ato ishin përjashtime,” u përgjigj
Clark.
Të martën, ekipi i mbrojtjes së Mlladiç gjithashtu u përpoq të kundërshtonte dëshminë ekspertit të balistikë Bruno Franjic në një përpjekje për të
distancuar Ushtrinë Serbe të Bosnjës nga varri masiv në Tomasica.
Franjic shqyrtoi plumbat, gëzhojat dhe pjesët e minicioneve të gjetura në
Tomasica dhe arriti në përfundimin se pjesa më e madhe ishin plumba nga
pushkë gjysmë-automatike Kallashnikovë, por tha se u gjetën gjithashtu
edhe gëzhoja M-48.
Gjatë marrjes në pyetjeve, avokati i Mlladiç, Dragan Ivetic tha se në vitin
1992, pushkët M-48 ishin në pronësi të civilëve.
“Nuk jam i sigurt dhe nuk dëshiroj të përgjigjem për këtë,” u përgjij Franjic.
Megjithatë, eksperti konfirmoi pretendimin e Ivetic se ai nuk mund të
thoshte me vendosmëri se gëzhojat i përkisnin forcave serbe të Bosnjës. Ai
shpjegoi se kjo nuk ishte detyra e tij dhe se palët e tjera në konflikt përdornin të njëjtat armë.
Gjyqi vazhdon ditën e enjte.
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26 QERSHOR 2015

Mbrojtja e Mlladiç: Viktimat
e varreve masive janë
‘identifikuar gabim’
Avokati mbrojtës i ish-komandantit të Ushtrisë Serbe të
Bosnjes tha se Komisioni Ndërkombëtar për Personat e
Zhdukur ka identifikuar gabim vimktima të zhvarrosura nga
varre masive.

Ratko Mlladiç nç sallën e gjyqito. Foto ICTY.

RAPORTI I DREJTËSISË
Avokati i Mlladiç, Branko Lukic tha në Gjykatën e Hagës ditën e enjte se
Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP) i ka identifikuar
gabimisht viktimat dhe është përpjekur ta mbulojë këtë duke paguar ryshfete.
Lukic citoi një deklaratë që pretendohet se i është dhënë nga Jasmin Odobasic, ish-zv/kryetarja e Komisionit të Federatës Boshnjake për Personat
e Zhdukur.
Ian Hanson, zv/drejtor i ICMP-së për mjekësinë ligjore u përgjigj se ai nuk
e njihte Odobasic, por pranoi se ai dinte raste gabimesh në identifikim të
cilat ICMP-ja ishte përpjekur t’i ndreqte.
Hanson e filloi dëshminë e tij në gjykatën e mbështetur nga OKB-ja të
mërkurën, kur ai tha se “371 grupe eshtrash njerëzore” u zhvarrosën nga
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një varr masiv në minierën Tomasica, afër Prijedorit, në vitin 2013. Ai tha
se disa ishin transferuar nga atje në një varr në Jakarina Kosa.
Prokurorët pretendojnë se forcat serbe të Bosnjes vranë boshnjakët, trupat
e të cilëve u varrosën në minierën Tomasica në pranverën e vitit 1992 gjatë
një fushate spastrimi etnik në këtë zonë.
Duke cituar deklaratën Odobasic, Lukic tha se gjatë një zhvarrosjeje në
Jakarina Kosa në vitin 2001, dy trupa u identifikuan si një person. Hanson
tha se ai nuk ishte në dijeni të deklaratave të Odobasic dhe se zhvarrosja në
vitin 2001 kishte ndodhur para se ai të fillonte punë në ICMP.
I pyetur nëse ICMP-ja kishte identifikuar gabimisht viktima dhe u kishte
dhënë trupa të gabuara familjeve të tyre, duke detyruar ri-zhvarrimet,
Hanson tha se “identifikimet e gabuara nuk ishin të pazakonta”.
Por ai tha se nuk dinte asgjë për pretendimet e Odobasic se ICMP-ja i
kishte dhënë ryshfete një oficeri policie në Bihac për “të fshehur identifikimet e gabuara”.
Mlladiç akuzohet për gjenocid në Srebrenicë dhe në disa komuna të tjera
në vitin 1992 – mes tyre edhe Prijedori.
Ai po gjykohet gjithashtgu për gjenocid në vitin 1995 në Srebrenicë, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjykata e mbështetur nga OKB-ja vendosi vitin e kaluar ta lejonte prokurorinë, e cila tashmë kishte përfunduar së paraqituri provat e saj kundër
Mlladiçit, të thërriste disa dëshmitarë të rinj për të dëshmuar për rastin e
Tomasicës.
Gjyqi vazhdon ditën e hënë.
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24 QERSHOR 2015

Në gjyqin e Mlladiçit paraqiten
dëshmi të reja për varrin masiv
Gjykatësit në Gjykatën e Hagës po marrin në pyetje
dëshmitarë të rinju në çështjen për krime lufte kundër
Ratko Mlladiçin pasi prokuroria u lejua të paraqiste prova
të gjetura në varrin më të madh masiv në Bosnje në vitin
2013.
RAPORTI I DREJTËSISË
Eksperti mjeko-ligjor Ian Hanson dëshmoi në gjyqin e ish-shefit ushtarak
serb të Bosnjes Mlladiç në Gjykatën e Hagës ditën e mërkurë se “371 grupe
eshtrash njerëzish” u zhvarrosën nga varri masiv në minierën Tomasica,
pranë Prijedorit.
Aty përfshihen trupa të plotë, pjesë trupash, si edhe eshtra të veçanta, tha
Hanson, i cili mbikqyri zhvarrosjen si zëvendës drejtor për mjekësinë ligjore të Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur.
Ai tha se gjatë zhvarrosjes, me eshtrat e njerëzve “nuk u gjetën uniforma
apo objekte të tjera ushtarake”.
Sipas aktakuzës, e cila e akuzon Mlladiçin për persekutimin e boshnjakëve
dhe kroatëve në gjithë Bosnje dhe Hercegovinën, Prijedori është një nga
komunat ku persekutimi arriti shkallën e gjenocidit.
Prokurorët pretendojnë se forcat serbe të Bosnjes vranë boshnjakë, trupat
e të cilëve u varrosën në minierën Tomasica në pranverën e vitit 1992 gjatë
një fushate spastrimi etnik në këtë zonë.
Gjatë marrjes në pyetje nga mbrojtja e Mlladiçit, Hanson tha se detyra e
tij nuk ishte të përcaktomnte rrethanat dhe kohën e vdekjes së viktimave.
Megjithatë, ai konfirmoi se kishte informacione nga Instituti për Personat
e Zhdukur për Bosnjën dhe Hercegovinën se “rreth 800 dhe 900 trupa
ishin sjellë në Tomasica në periudhën nga maji deri në gusht të vitit 1992”.
Sipas Institutit, viktimat nga zona e Brdas, pranë Prijedorit, të cilët u
vranë më 20 korrik 1992, si edhe 140 njerëz të vrarë në kampin e burgimit
në Keraterm më 24 korrik 1992, ishin ndër ata të varrosur në varrin masiv.
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Hanson tha se as ai dhe as ICMP-ja nuk e kishin verifikuar këtë informacion.
Gjykata e mbështetur nga OKB-ja vendosi vitin e kaluar të lejonte prokurorinë të rihapte provat e saj kundër Mlladiçit për të paraqitur prova për
Tomasican.
Gjykatësi Alphons Orie tha se aktualisht prova për Tomasican ishte “shumë
e përshtatshme për akuzat kundër Mlladiçit”.
Mlladiç po gjykohet gjithashtu për gjenocid në vitin 1995 në Srebrenicë,
terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të
OKB-së.
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22 MAJ 2015

Trupat serbe të Bosnjes ‘nuk
urdhëruan kurrë terrorizimin e
Sarajevës’
Një ish-oficer artilerie në Ushtrinë Serbe të Bosnjes tha në
gjyqin e Ratko Mlladiç se ai nuk mori kurrë nën shënjestër
civilët gjatë rrethimit të Sarajavës në vitet 1992-1995 dhe
nuk u urdhërua kurrë të terrorizonte popullsinë e qytetit.
RAPORTI I DREJTËSISË
Savo Simic, i cili ishte oficer artilerie në Brigadën e Parë të Sarajevës të
Ushtrisë Serbe të Bosnjës midis viteve 1992 dhe 1994, tha në Gjykatën e
Hagës ditën e enjte se forcat serbe rreth Sarajevë thjesht mbrojtën veten
dhe nuk i sulmuan me qëllim civilët.
Simic tha se roli i njësisë së tij ishte “mbrojtja e zonave serbe dhe mos
lejimi i daljes së Ushtrisë Boshnjake nga qyteti”.
“Nuk i ndihmonim dot viktimat civile, duke qenë se armiku i kishte ngritur bazat e tij ushatarke pranë ndërtesave të civilëve,” tha ai në gjykatën e
mbështetur nga OKB-ja.
Simic po dëshmonte në gjyqin e Ratko Mlladiç, ish-komandant i Ushtrisë
Serbe të Bosnjës, i cili është akuzuar për terrorizim të popullsisë civile të
Sarajevës me anë të një fushate të gjatë shkatërrimi dhe bombardimi. Ai
po gjykohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë dhe komuna të tjera,
persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve, si edhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Simic pohoi gjithashtu se ndërtesat e civilëve nuk u sulmuan pa shkak,
“por vetë mbazat ushtarake që kërcënonin anën serbe”.
Ai i qëndroi deklaratës së tij edhe kur prokurori Adam Weber i tregoi atij
një raport nga OKB-ja nga maji i vitit 1995, në të cilin thuhet se Ushtria Serbe e Bosnjes hodhi 1,000 granata në qendrën e qytetit të Sarajevës
vetëm brenda një dite.
“Me siguri kjo ka qenë përgjigja jonë kundrejt zjarrit nga qyteti,” u përgjigj Simic, duke shtuar se ai vetë ishte plagosur kur posti i tij ishte bombarduar nga forcat e Ushtrisë Boshnjake.
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Simic tha se ai mendonte se “shënjestrimi i ndërtesave të civilëve” ishte e
paligjshme, por “të qëlloje bazat e armikut, të cilat ishin pranë ndërtesave
të civilëve, nuk është e jashtëligjshme”.
Ai mohoi gjithashtu që zjarri nga ana e Ushtrisë Serbe të Bosnjes ishte selektiv. “Ne morëm nën shënjetsër vetëm pozicionet ushtarake”, përsëriti
ai.
Gjyqi vazhdon.
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20 MAJ 2015

‘Kampet e burgimit nuk
drejtoheshin’ nga Ushtria Serbe
e Bosnjes
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e Ratko Mlladiç
në Gjykatën e Hagës se komandanti i Ushtrisë Serbe të
Bosnjes nuk kishte kontroll mbi kampet e burgimit për
boshnjakët dhe kroatët në Prijedor në verën e vitit 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Savo Sokanovic, i cili kujdesej për “çështjet morale dhe fetare” në selinë
kryesore të Ushtrisë Serbe të Bosnjes gjatë kohës së luftës, tha në gjyqin
e Mlladiçit në Hagë ditën e martë se kampet e burgimit në Omarska, Keraterm dhe Trnopolje pranë Prijedorit ishin nën kontrollin e policisë dhe
jo të ushtrisë, kështu që Mlladiçi nuk ishte përgjegjës për asnjë krim të
kryer atje.
“Ato tri kampe drejtoheshin nga Ministria e Brendshme dhe Qendra e Sigurimit Publik (e policisë)”, tha Sokanovic, i cili i vizitoi kampet në gusht
të vitit 1992 me një grup gazetarësh të huaj.
Mlladiç akuzohet, si komandant i selisë kryesore të Ushtrisë Serbe të Bosnjes, për organizim të persekutimit të boshnjakëve dhe kroatëve, gjë e cila
arrtiti në shkallë gjenocidi në Prijedor dhe disa komuna të tjera në vitin
1992. Ai po gjykohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të
popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjatë seancës së marrjes në pyetje, prokurori Arthur Traldi pohoi se
Sokanovic e dinte që një numër i madh civilësh mbaheshin në kampe pa
baza ligjore.
“Nuk mund ta pretendoj këtë, duke qenë se burgjet dhe të burgosurit e
luftës nuk ishin në jurisdiksionin tonë,” u përgjigj Sokanovic.
Kur prokurori i tregoi atij një dokument nga Korpusi i Parë i Ushtrisë Serbe
të Bosnjes, i cili thoshte se “një numr i madh njerëzish ishin ndaluar pa
arsye”, Sokanovic u përgjigj: “Ai dokument ashtu thotë, por unë nuk e di
se kush i arrestoi ata. Ai thotë gjithashtu se situata u përkeqësua nga policia e Prijedorit dhe kryetari i tyre, Simo Drljaca.”
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Drljaca u akuzua për krime lufte nga Gjykata e Hagës, por u vra në vitin
1996 gjatë një përpjekjeje për ta arrestuar atë.
I pyetur nëse ai e dinte se në Keraterm ishin vrarë 150 të burgosur disa
ditë para se ai të vizitonte atë kamp, Sokanovic u përgjigj: “I nderuar, nuk
jam në dijeni të asaj që ndodhi, se dhjetë ditë para se të vinin Kryqi i Kuq
Ndërkombëtar dhe gazetarët, në Keraterm kishin ndodhur disa vrasje.”
Ai mohoi gjithashtu se ka parë dhomën ku dyshohet të kenë ndodhur vrasjet.
“Nuk pashë gjurmë gjaku në asnjë nga dhomat,” tha ai.
Gjyqi vazhdon.
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19 MAJ 2015

Ushtria Serbe e Bosnjes ‘i
trajtoi të burgosurit në mënyrë
njerëzore’
Një dëshmitar i mbrojtjes në gjyqin e Ratko Mlladiç tha se
gjatë luftës, selia kryesore e Ushtrisë Serbe të Bosnjes dha
urdhra që të burgosurit e luftës dhe civilët të trajtoheshin
në mënyrë njerëzore.
RAPORTI I DREJTËSISË
Savo Sokanovic, i cili ishte në krye të çështjeve morale dhe fetare në selinë
kryesre të Ushtrisë Serbe të Bosnjes gjatë kohës së luftës, tha në gjyqin
e Mlladiçit në gjykatën e Hagës ditën e hënë se u bënë përpjekje për të
parandaluar krime gjatë konfliktit të viteve 1992-1995, sidomos në kampet e burgimit.
“Edhe pse nuk ishte në juridiksionin tonë, paralajmëruam nevojën për të
respektuar të drejtat e të burgosurve dhe mundësimin e vizitave nga Kryqi
i Kuq,” tha dëshmitari në gjykatën e mbështetur nga OKB-ja.
I pyetur nëse selia kryesore, e cila ishte nën kontrollin e Mlladiçit, kishte
persekutuar jo serbët, Sokanovic u përgjigj: “Jo.”
Mlladiç akuzohet, si komandant i selisë kryesore të Ushtrisë Serbe të Bosnjes, për organizim të persekutimit të boshnjakëve dhe kroatëve, gjë e cila
arrtiti në shkallë gjenocidi në disa komuna. Ai po gjykohet gjithashtu për
gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
I pyetur se si iu përgjigj informacioneve për krime lufte selia kryesore,
Sokanovic tha se ai nxori “paralajmërime dhe udhëzime për sjelljen në të
ardhmen” dhe ia la institucioneve të tjera ndjekjen penale të individëve.
Ai tha se nuk mund të përmendte asnjë rast krimi lufte në të cilin selia
kryesore kishte ndërmarrë masa. “Nuk jap dot asnjë shembull. Kjo ishte
në juridiksionin e gjykatave dhe prokurorive,” tha ai.
Ai shtoi se selia kryesore “nuk bëri hetime”.
“Ne thjesht paralajmëruam për pasojat e të tilla akteve të mundshme
negatgive,” tha ai.
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Avokati i Malladiçit, Branko Lukic, citoi se një paralajmërim, i cili thoshte se “plaçkitja, djegia e shtëpive dhe hakmarrja kundër civilëve duhej
të ndalej”, sepse “nuk është e zakonshme për anëtarët e Ushtrisë Serbe të
Bosnjes”.
Gjyqi vazhdon.
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12 MAJ 2015

Ratko Mlladiç ‘nuk aprovoi
vrasjet në Srebrenicë’
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e Mlladiçit së
në korrik të vitit 1995, një oficer inteligjence nga Ushtria
Serbe e Bosnjë mori ushtarë për të vrarë boshnjakë nga
myslimanët e Srebrenicës pa urdhra nga komandanti i tij
ushtarak.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dragan Todorovic, një anëtar i Divizionit të Zbulimit të 10-të të Ushtrisë
Serbe të Bosnjës, tha në Gjykatën e Hagës ditën e hënë se Pecanac, zv/
komandanti i inteligjencës ushtarake dhe sigurisë në shtabin kryesor të
Ushtrisë Serbe të Bosnjës, erdhi në bazën e tij më 15 korrik 1995 dhe kërkoi
një grup ushtarësh për një detyrë.
Sipas dëshmitarit, Pecanac thoshte gjithmonë se ai ishte shefi i sigurisë së
Mlladiçit. Por kur kërkoi ushtarët, ai nuk kishte asnjë urdhër me shkrim
nga eprori i tij.
“Nuk kishte asnjë urdhër, nuk kishte asnjë urdhër nga gjenerali Mlladiç,”
tha Todorovic.
Ai tha se ai nuk pranoi t’i jepte ushtarë, por disa ushtarë shkuan gjithsesi
me Pecanacin, përfshirë Franc Kos dhe Drazen Erdemovic.
Todorovic tha se ai i dha ushtarëve armë dhe municione, por këmbënguli
se nuk e dinte cila ishte detyra e tyre.
Kos u dënua për ekzekutim të një grupi prej rreth 800 boshnjakësh nga
Srebrenica në fermën Branjevo pranë Zvornikut ditën e nesërme, më 16
korrik 1995. Ai u dënua me 35 vjet burg. Erdemovic u burgos për pesë vjet
pasi rrëfeu përfshirjen e tij në vrasjet në Branjevo.
Gjatë marrjes në oyetje, Todorovic tha se edhe pasi grupi u kthye nga detyra e tyre, ai nuk e dinte se për çfarë i kishin dërguar. Ai këmbënguli se e
mori vesh për vrasjet në fermën Branjevo nga dëshmia e Erdemovicit në
Gjykatën e Hagës.
Mlladiç, ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për gjenocid në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Ai po gjykohet gjithashtu për
gjenocid në vitin 1992, terrorizim të popullsisë së Sarajevës, dëbim të
boshnjakëve dhe kroatëve si edhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon.
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06 MAJ 2015

Selia kryesore e Ushtrisë
Serbe të Bosnjës ‘nuk urdhëroi
vrasjet në Srebrenicë’
Një zyrtar i kohës së luftës në selinë kryesore të Ushtrisë
Serbe të Bosnjës tha në gjyqin e Ratko Mlladiçit në Hagë
se nga selia kryesore nuk u dërgua asnjë lajm për të kryer
krime kundër boshnjakëve të Srebrenicës.
RAPORTI I DREJTËSISË
Duke dëshmuar në mbrojtje të Mlladiçit në Gjykatën e Hagës ditën e
mërkurë, operatori kryesor i komunikimeve në selinë qendrore të Ushtrisë
Serbe të Bosnjës, Tihomir Stevanovic, mohoi që shefi i tij ushtarak të ketë
urdhëruar masakrat e boshnjakëve nga Srebrenica në korrik të vitit 1995.
Stevanovic tha në gjykatë se Mlladiçi nuk ishte në selinë kryesore në Han
Pijesam nga 15 korriku 1995 dhe se ai nuk dha urdhra.
I pyetur nga avokati i Mlladiçit, Dragan Ivetic, nëse shërbimet e tij të komunikimit u përdorurën për të transmetuar ndonjë urdhër në lidhje me
ndonjë krim, Stevanovic u përgjigj: “Absolutisht jo.”
Mlladiç, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për organizim dhe ekzekutim të gjenocidit në Srebrenicë, ku u vranë afërsisht 7,000
burra dhe djem boshnjakë. Vrasjet ndodhën pas pushtimit të Srebrenicës,
një enklavë e mbrojtur nga OKB-ja, nga Ushtria Serbe e Boshnjes më 11
korrik 1995.
Mlladiç është akuzuar gjtihashtu për persekutimin e boshnjakëve dhe
kroatëve, gjë e cila dyshohet se arriti shkallë gjenocidi në disa komuna,
terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të
OKB-së.
Gjatë marrjes në pyetjeve, prokurori Peter McCloskey e pyeti Stevanovic nëse ai besonte se “mijëra bij dhe prindër nga Srebrenica u vranë pas
rënies së enklavës”.
“Nuk e di numrin e saktë, por di që disa u vranë,” u përgjigj Stevanovic.
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I pyetur nëse e pranonte se ishin vrarë me mijëra njerëz, dëshmitari u
përgjigj: “Kur thoni me mijëra, kjo mund të nënkuptojë edhe 20,000. Nuk
mund t’i përgjigjem kësaj pyetjeje.”
Stevanovic refuzoi të jepte shifrën e tij për numrin e viktimave të Srebrenicës, edhe kur iu kërkua të jepte një shifër të përafërt.
“Edukata që më ka dhënë familja nuk më lejon të merrem me çështje të
tilla. Nga respekti për viktimat e Srebrenicës dhe ato në anën tjetër, nuk
do të jap një shifër,” tha ai.
Stevanovic tha se më 13 dhe 14 korrik1995 ai ishte vetëm në shtëpinë e tij
në fshat pranë Zvornikut, por mohoi të ketë qenë në dijeni për mijëra të
burgosurit boshnjakë të ekzekutuar nga forcat serbe të Bosnjës ato ditë.
“Nuk e dija. Informacioni i parë që mora në lidhje me këtë ishte nga media
në entitetin e Federatës Boshnjake. Nuk e dija vërtet.” tha ai.
Kur e pyetën për mendimin e tij për Mlladiçin, Stevanovic u përgjigj: “Ai
është një ushtar shumë profesionist; i drejtë, por i ashpër. Ai është një
njeri që nuk e do dhe nuk i pëlqen humbja, por i respekton dhe mbron
shumë njerëzit e tij. Ai personalisht dhe familja e tij u bënë viktima të
këtyre pikpamjeve dhe një pune të tillë.”
Pasi iu kërkua të shpjegonte fjalin e fundit të përgjigjes së tij, dëshmitari
tha se gjatë luftës, Mlladiçi “humbi vajzën e tij, një doktoreshë, dhe se ai
vetë u sëmurë. Një tragjedi më e madhe se kjo është e pamundur.”
Vajza e Mlladiçit, Ana, vrau veten në vitin 1993 në Beograd.
Gjyqi vazhdon.
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05 MAJ 2015

Dëshmitari i Mlladiçit: Ushtria
serbe nuk i kishte nën kontroll
kampet
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e Ratko Mlladiç,
ish-komandanti ushtarak i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, se
kampet e paraburgimit në lindje të vendit, ku mbaheshin
boshnjakët, nuk ishin nën kontrollin e ushtrisë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Drasko Vujic, komandant i një prej brigadave të Ushtrisë Serbe të Bosnjës në Prijedor, dëshmoi në Gjykatën e Hagës ditën e hënë se forcat nën
kontrollin e Mlladiçit nuk kishin ndonjë autoritet mbi kampet famkeqe të
Omarskës dhe Keratermit në lindje të vendit.
Ai gjithashtu e përshkroi kampin në Trnopolje si “qendër kolektive” dhe
tha se boshnjakët shkuan atje me dëshirë, pa detyrim.
Vujic më tej dëshmoi se ai nuk ishte në dijeni të ndonjë krimi të kryer në
kampe në vitin 1992.
Megjithatë, ai tha se grupe të ndryshme paraushtarake “i kishin problem
serbët dhe myslimanët” në rajonin e Prijedorit.
Vujic i tha gjykatësve se shefi paraushtarak serb Zeljko Raznatoviç, i njohur ndryshe si Arkani, kishte lidhje të ngushta me shefin e policisë në
Prijedor Simo Srljaca, por se ai nuk e dinte se kush i ftoi ‘Tigrat’ e Raznatoviçit në Prijedor.
“Nuk e di se kush i urdhëroi, por s’e bëri ushtria,” tha ai.
Mlladiç, ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për
pjesëmarrje në persekutimin e myslimanëve dhe kroatëve, gjë e cila arriti
në shkallë gjenocidi në disa komunia – Prijedori një ndër to. Ai akuzohet
gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullsisë së Sarajevës
dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon.
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30 PRILL 2015

Dëshmitari i Mlladiç:
Boshnjakët u vunë nën
shënjestër pasi sulmuan serbët
Një ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës tha
në gjyqin e Ratko Mlladiç se njësitë e tij nuk i dëbuan
boshnjakët nga rajoni i Podrinjes në vitin 1992 dhe 1993,
duke këmbëngulur se ata kundërpërgjigjën vetëm pas
sulmeve të armikut.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ditën e mërkurë, në ditën e dytë të dëshmisë së tij në gjyqin për krime
lufte të Ratko Mlladiç në Gjykatën e Hagës, Svetozar Andric, ish-komandant i Brigadës së Biracit të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, mohoi dëbimin e
civilëve boshnjakë nga Podrinja në Bosnjën lindore.
Gjatë marrjes në pyetje, prokurori Alan Tieger citoi Direktivën e Ushtrisë
Serbe të Bosnjës nga 4 marsi i vitit 1993, në të cilën u urdhëruan “sulme të
vazhdueshme dhe vendimtare për të dëbuar armikun me popullsinë myslimane vendase”.
Andric u përgjigj se arsyeja e vetme e direktivës ishte “numri ekstrem i
krimeve kundër serbëve”.
“Brenda gjashtë muajsh në vitin 1992, u vranë 370 serbë dhe 33 fshatra u
grabitën dhe dogjën”, tha ai.
Ai tha se deri në mars të vitit 1993, 1322 serbë u vranë vetëm në zonat e
Skelanit dhe Bratunacit.
I pyetur nga prokurori nëse operacion i forcavë të tij në Podrinje në vitin
1993 kishte si qëllim bashkimin e serbëve në Bosnjë dhe Serbi, Andric u
përgjigj: “Aspak.”
“Lidershipi politik i rajonit të Biracit e kërkoi këtë operacion për shkak
të gjenocidit që ishte kryer kundër serbëve në Vlasenicë, Srebrenicë dhe
Zvornik. Ata i kërkuan Radovan Karaxhiçit ta bënte këtë dhe ai urdhëroi
ushtrinë,” tha Andric.
Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës Ratko Mlladiç po gjykohet
për persekutimin e myslimanëve dhe kroatëve në të gjithë vendin, gjë e
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cila dyshohet se arriti shkallë gjenocidi në disa komuna. Ai po gjykohet
gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullsisë së Sarajevës
dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Andric tha gjithashtu se Mlladiç i urdhëroi forcat e tij të mos hynin në
Srebrenicë në vitin 1993, edhe pse ajo pothuajse kishte rënë. Ai tha se “falë
Karaxhiçit dhe Mlladiçit, popullsia myslimane nuk vuajti”.
Ai sugjeroi se hakmarrja ishte shpjegimi i vetëm për vrasjet masive të
boshnjakëve nga Srebrenica në korrik të vitit 1995.
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29 PRILL 2015

Dëshmitari i Mlladiçit:
Boshnjakët ‘donin të
largoheshin’ nga Bosnja lindore
Ish-komandanti i brigadës së Biracit të Ushtrisë Serbe
të Bosnjës tha në gjyqin e Ratko Mlladiç se ai ndihmoi
në organizimin ‘e zhvendosjes së myslimanëve nga
Bosnja lindore’, por këmbënguli se ata dëshironin vetë të
largoheshin.
RAPORTI I DREJTËSISË
Duke dëshmuar në mbrojtje të ish-liderit ushtarak serb të Bosnjës Ratko
Mlladiç në Gjykatën e Hagës ditën e martë, ish-komandanti lokal Svetozar Andric tha se në fund të majit të vitit 1992 ai urdhëroi “zhvendosjen
e popullsisë civile myslimane” nga territori nën kontrollin e brigadës së
Biracit në Bosnjën lindore.
Por ai tha se u bë “në mënyrë të organizuar”, duke këmbëngulur se urdhëri ishte vetëm për ata boshnjakë “që dëshironin të largoheshin”.
Andric hodhi poshtë një propozim nga prokurori Alan Tieger se popullsia
boshnjake u persekutua si rezultat i një urdhri. Ai gjithashtu shpjegoi se
vendimi për t’i larguar boshnjakët nga zona që u prek nga luftimet, në fakt
u shpëtoi atyre jetën, pasi ata kishin nevojë për mbrojtje nga refugjatët
serbë.
“Ai urdhër shpëtoi me mijëra njerëz, kaq shumë nuk do të mund të kishin
shpëtuar,” tha Andric.
Ai tha se boshnjakët gjithashtu duheshin larguar nga zona për të shmangur paraushtarakët, të cilët ishin “një kërcënim për myslimanët dhe serbët”.
Gjatë seancës dëgjimore, Andric konfirmoi se ai urdhëroi ngritjen e një
kampi për qëndrimin e boshnjakëve në Vlasenicë, por këmbënguli se kjo u
bë në bazë të ligjeve humanitare.
Ai shpjegoi se kampi mbajti përkohësisht burra boshnjak nëse ata nuk
kishin marrë pjesë në luftime. Dëshmitari tha se pasi u kontrolluan, ata u
dërguan në territorin boshnjak.
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Andric tha se ai nuk ishte në dijeni të vrasjes së meshkujve boshnjakë në
kampin e paraburgimit në Shushicë në Vlasenicë në shtator të vitit 1992.
Ai fajësoi paraushtarakët për pjesën më të madhe të krimeve të kryera në
Bosnjën lindore në vitin 1992.
“Fajin e kanë paraushtarakët në rajonin e Biracit,” tha ai.
Megjithatë, ai shtoi se në atë kohë ai nuk e dinte për krimet e kryera nga
paraushtarakët si “Grerëzat e Verdha” në Zvornik.
Ai mohoi se Grerëzat e Verdha ishin nën komandën e Ushtrisë Serbe të
Bosnjës, edhe pse ai pranoi se ata luftuan përkrah tij në Kalesija.
Mlladiç po gjykohet për persekutimin e myslimanëve dhe kroatëve, që
thuhet se arriti shkallë gjenocidi në disa komuna, Zvorniku në rajonin e
Biracit ishte një prej tyre. Ai po gjykohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së dhe terrorizim të popullsisë së Sarajevës.
Gjyqi vazhdon.
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23 PRILL 2015

Komandanti serb: Mlladiç
nuk dha kurrë urdhra të
jashtëligjshme
Një komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjes tha në gjyqin
për krime lufte të ish-shefit ushtarak Ratko Mlladiç se i
pandehuri nuk i dha kurrë ndonjë urdhër të paligjshëm.
RAPORTI I DREJTËSISË
“Nuk kam marrë kurrë ndonjë urdhër të jashtëligjshëm nga gjenerali Mlladiç. Kurrë,” tha Grujo Boric, ish-komandant i Korpusit të Dytë të Krajinës në Ushtrinë Serbe të Bosnjës në Drvar, në perëndim të vendit, në
gjyqin e Mlladiçit në Gjykatën e Hagës ditën e mërkurë.
Boric tha gjithashtu në gjykatën e mbështetur nga OKB-ja se Korpusi i
Dytë i Krajinës nuk dëboi kurrë boshnjakë dhe kroatë nga zona që ishte
nën kontrollin e tij.
“Nuk mora kurrë ndonjë raport për këtë gjë. Kjo s’ka ndodhur kurrë. Po të
kishte ndodhur, do ta kisha ditur dhe do të kisha marrë masa për këtë,”
tha Boric.
Mlladiç, ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve, gjë e cila arriti në shkallë gjenocidit
në disa komuna. Mlladiç është gjithashtu në gjyq për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve
të OKB-së.
Boric dëshmoi se në pranverën e vitit 1992, kur Korpusi i Dytë i Ushtrisë
Serbe të Bosnjes u krijua, “shumica e myslimanëve ishin larguar” nga
territori i njësisë.
Fakti se boshnjakët u larguan dhe aty erdhën serbë nga rajone të tjera
“Nuk ishte një problem për ushtrinë”, tha dëshmitari.
"Kjo ishte një çështje për autoritetet komunale, ato lokale dhe ato prej nga
erdhën serbët. Ne nuk bëmë asgjë për këtë,” tha Boric.
Ai shpjegoi se policia ishte në krye të operacioneve brenda zonës së Drvarit,
ndërsa Ushtria Serbe e Bosnjes merrej vetëm me çështjet e vijës s ëfrontit.
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Boric gjithashtu tha se ai nuk ishte në dijeni që disa nga vartësite e tij trajtonin në mënyrë çnjerëzore të burgosur lufte.
“Nuk isha në dijeni të asnjë rasti të tillë. Ndoshta ka ndodhur. Nuk e di. Të
burgosurit ishin nën përkujdesin e organeve të sigurisë dhe nuk më kanë
thënë kurrë të ketë ndodhur diçka e tillë,” tha dëshmitari.
Gjyqi i Mlladiçit vazhdon.
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22 PRILL 2015

Dëshmitari i Mlladiçit: ‘Serbë të
panjohur’ vranë boshnjakët në
Sanski Most
Një ish-oficer i Ushtrisë Serbe të Bosnjes tha në gjyqin e
Ratko Mlladiç se krime kundër jo-serbëve u kryen në Sanski
Most në pranverën e vitit 1992, por mohoi që ushtarët e tij
të ishin të përfshirë në këtë gjë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitar i mbrojtjes Branko Basara, i cili ishte komandant i Brigadës
Sanska të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, dëshmoi në Gjykatën e Hagës ditën e
martë se vrasja e 16 burrave boshnjakë në një urë pranë fshatit Vrhpolje
në fund të majit të vitit 1992 u krye nga një grup i panjohur anëtarësh të
forcave serbe.
Basara tha në gjykatën e mbështetur nga OKB-ja se ushtarët e tij, të cilët
ishin gjithashtu të pranishëm, nuk mund t’i parandalonin vrasjet.
Basara tha se menjëherë pas kësaj ai shkoi në vendin e ngjarjes, por nuk
kishte kohë apo burime për të kryer një hetim.
Dëshmitari e mohoi sugjerimin e prokurorit se ai e njihte liderin e grupit
‘të panjohur’ të serbëve, Jadranko Palija. Një gjykatë boshnjake e dënoi
Palijan me 28 vjet burg për krime në Sanski Most.
Basara gjithashtu dëshmoi se në të njëjtën kohë kishte pasur vrasje masive
edhe në fshatin Hrustovë.
Prokurori citoi deklaratën e tij të mëparëshme kur ai tha se ndër viktimat
që u gjetën më pas në një varr masiv kishte luftëtarë boshnjakë “të veshur
me rroba civilësh” dhe e pyeti dëshmitarin nëse fëmijët dhe gratë që u
zhvarrosën nga i njëjti varr masiv ishin luftëtarë.
“Të gjithë e dinë që ata s’morën pjesë në luftime,” u përgjigj Basara.
Sipas aktakuzës kundër Mlladiçit, forcat sebre vranë 22 civilë të paarmatosur në një garazh në Hrustovë më 31 maj të vitit 1992.
Prokuroria citoi një urdhër të lëshuar nga Basara më 3 qershor 1992, në
të cilin ai ndalonte “gjenocidin” kundër grave, fëmijëve dhe njerëzve me
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aftësi të kufizuara. Ai tha se Basara përdori këto fjalë si rezultat i krimeve
në Vrhpolje dhe Hrustovë.
“Ushtarët e mi nuk e bënë këtë. Njeriu mund të mësojë nga gabimet e të
tjerëve,” u përgjigj Basara. Ai tha se “kishte frikë” se mund të ndodhnin
mizori të ngjashme .
Mlladiç po gjykohet për persekutim të myslimanëve dhe kroatëve, si edhe
gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe marrjen
peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Basara konfirmoi se brigada e tij ndërmori një operacion të paarmatosur
në Mahala dhe Hrustovë në fund të vitit 1992, por ai e mohoi pretendimin
e prokurorit se fshatrat ishin “sulmuar me granata”. Ai tha se njerëzve
iu dhanë tri orë kohë për t’u larguar nga fshati dhe se “ata që donin të
luftonin” qëndruan më pas në Mahala. Ai tha se granatat u përdorën për
të luftuar me forcat boshnjake.
Vitin e kaluar gjykatat shtetërore boshnjake paraqiti një padi kundër Basaras për disa nga krimet e kryera në zonën e Sanski Mostit.
Gjyqi i Mlladiçit vazhdon.
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08 PRILL 2015

Mbrojtja e Ratko Mlladiç vë
nën shënjestër dëshmitarin e
prokurorisë
Ekipi mbrojtës i Ratko Mlladiç vuri në dyshim dëshminë e
një dëshmitari kyç të prokurorisë së Gjykatës së Hagës, i
cili tha se ish-shefi ushtarak serb i Bosnjës bëri një gjest që
nënkuptonte se të burgosurit e Srebrenicës do të vriteshin.
RAPORTI I DREJTËSISË
Në përpjekjen e fundit nga ana e mbrojtjes për të hedhur poshtë dëshmitarin kyç të prokurorisë Momir Nikolic, ish-komandanti i policisë serbe
të Bosnjes Slavoljub Mladenovic dëshmoi ditën e martë se Nikolici dha
dëshmi të rreme në lidhje me incidentin.
Nikolic, një ish-oficer sigurimi me Brigadën e Bratunacit të Ushtrisë Serbë
të Bosnjes, i cili tashmë ndodhet në bug për krime në Srebrenicë, dëshmoi
në gjyqin e vitit 2013 se ai e takoi Mlladiçin pranë Srebrenicës më 13 korrik
të vitit 1995 dhe e pyeti se çfarë do të ndodhte me robërit boshnjakë.
Mlladiç bëri një gjest me dorë që nënkuptonte se ata do të vriteshin, tha
Nikolic në gjykatë.
Nikolic tha gjithashtu se një polic i quajtur Nenad Deronjiç mori pjesë në
takim.
Megjithatë, Mladjenovic tha në gjykatën e mbështetur nga OKB-ja ditën e
hënë se ai ishte supervizori i Deronjicit dhe se oficeri i policisë nuk mund
të ketë qenë me Mlladiçin dhe Nikolicin më 13 korrik 1995.
“Ju siguroj se Deronjici nuk është larguar nga Srebrenica më 12 dhe13 korrik,” tha Mladjenovic.
Mladjenovic tha se Deronjic po ruante një hotel në Srebrenicë dhe se të
gjithë oficerët e policisë ishin caktuar :të mos plaçkisnin më” dhe “ të
ngrinin një rajon policie”.
Mlladiç po gjykohet për gjenocid në Srebrenicë dhe persekutim të myslimanëve dhe kroatëve, gjë e cila arriti shkallën e gjenocidit në disa komuna
të tjera, si dhe terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe marrjen peng të
paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon.
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03 PRILL 2015

Mlladiçi ‘nuk i tha trupave të
masakronin boshnjakët’
Një ish-oficer i Ushtrisë Serbe të Bosnjës tha në gjyqin e
ish-komandantit të tij Ratko Mlladiç se i pandehuri kurrë
nuk bëri ndonjë shenjë që nënkuptonte se të gjithë të
burgosurit boshnjakë nga Srebrenica do të vriteshin në
korrik të vitit 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Pero Andric dëshmoi në Gjykatën e Hagës ditën
e enjte se më 13 korrik 1995, ai ishte shpura e Mlladiçit në rrugën nga
Bratunaci për në Vlasenica, dhe mohoi dëshminë kyçe të prokurorisë se
komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjes “i dha shenjë për të vrarë” një
vartësit të tij.
Dëshmitari i prokurorisë Momir Nikolic, një ish-oficer sigurimi në
Brigadën e Bratunacit të Ushtrisë Serbe të Bpsnjes, i cili është burgosur
tashmë për krime në Srebrenicë, dëshmoi në gjyq në vitin 2013 se ai ishte
takuar me të pandehurin pranë Srebrenicës më 13 korrik 1995 dhe e pyeti
atë se ç‘do të ndodhte me të burgosurit boshnjakë. Mlladiçi bëri një shenjë
me dorë duke nënkuptuat se ata do të vriteshin, tha Nikolic në gjyq.
Por Andric tha se ai nuk e ka parë Nikolicin atë ditë, ndërsa ai ishte me
Mlladiçin.
Sipas Andricit, Mlladiçi ndaloi pranë Konjevic Polje atë ditë dhe bisedoi me
një grup ushtarësh, por Nikolici s’ishte ndër ta.
Mlladiçpo gjykohet për gjenocid në Srebrenicë dhe disa komuna të tjera,
pjesa më e madhe e të cilave ishin në zonën e Krajinës boshnjake, si edhe
terrorizim të civilëve në Sarajevë dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKBsë.
Andric tha se se ai e pa Mlladiçin duke folur me një grup prej 300-400
robërish nga Srebrenica në fshatin Sandici pas rënies së Srebrenicës.
“Ai u tha atyre se ata, si popull, nuk ishin fajtorë për asgjë. Ai tha se duheshin fajësuar autoritetet dhe komandantët. I pyeti se ku dëshironin të
shkonin dhe kërkoi autobusë,” tha Andric.
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Më vonë, sipas dëshmitarit, Mlladiç bisedoi gjithashtu me një grup të burgosurish në Nova Kasaba dhe tha të njëjtën gjë. Andric shtoi se ai nuk
kishte parë ndonjë të burgosur të keqtrajtohej. Ai tha gjithashtu se Mlladiçi nuk dha ndonjë urdhër të paligjshëm.
Gjatë seancës së marrjes në pyetje, Andric pranoi se Mlladiçi i tha shpurës
së tij atë ditë të godisnin një të moshuar dhe një komandant policie, sepse
ata nuk shkuan në pyll të luftonin boshnjakët.
Gyqi vazhdon ditën e martë.
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02 PRILL 2015

Shesheli thirret të dëshmojë në
mbrojtje të Mlladiçit
Lideri i Partisë Radikale Serbe, Vojisllav Sheshej do të
thirret për të dëshmuar në gjyqin për krime lufte të ishshefit ushtarak serb të Bosnjës Ratko Mlladiç në Gjykatën e
Hagës.
RADOSA MILUTINOVIC
Avokati i Mlladiç, Branko Lukic, tha të mërkurën se mbrojtja ka paraqitur
një mocion ku thërret Sheshelin - i cili po gjykohet gjithashtu në Hagë –
që të merret në pyetje me anë një lidhjeje me video, duke qenë se është
përkohësisht në Serbi për shkak të sëmundjes së tij.
Por pasi dhoma e apelit e gjykatës së mbështetur nga OKB-ja e urdhëroi
Sheshelin të kthehet në njësinë e paraburgimit të Gjykatës së Hagës dy ditë
më parë, sepse ai ka shkelur kushtet e lirimit të tij, prokurori Alan Tieger
i kërkoi mbrojtjes të tërheqë mocionin.
Megjithatë, mbrojtja tha se nuk do ta tërhiqte kërkesën derisa Shesheli të
kthehej në paraburgim. Lideri i Partisë Radikale Serbe deri tani ka refuzuar
të kthehet vullnetarisht për vendimin e gjyqit të tij.
Ish-komandanti ushtarak i Ushtrisë Serbë të Bosnjës po gjykohet për
gjenocid në Srebrenicë dhe disa komuna të tjera, pjesa më e madhe e të
cilave ishin në zonën e Krajinës boshnjake, si edhe terrorizim të civilëve në
Sarajevë dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Në seancën dëgjimore të ditës së mërkurë, mbrojtja e Mlladiçit thirri
Nikola Erceg, një zyrtar të autoriteteve të Krajinës serbe të Bosnjës në vitin
1992, i cili tha se autoritetet në Banja Luka nuk “i përndoqën apo dëbuan
me dhunë jo serbët”.
Erceg sugjeroi se shumica e boshnjakëve dhe kroatëve u larhuan vullnetarisht nga Krajina boshnjake në vitin 1992. Ai deklaroi se prona e tyre i
ishte “dhënë përkohësisht” refugjatëve serbë.
I pyetur nëse ai ishte në dijeni “të dëbimit të dhunshëm” të boshnjakëve
dhe kroatëve, Erceg u përgjigj: “Po, por jo nga dokumentet zyrtare. Fqinjët
dëbuan fqinjët për kush e di se çfarë arsyesh.”
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Erceg gjithashtu mohoi pretendimet e prokurorisë se autoritetet lokale
serbe në Krajinë ishin diskriminues ndaj jo-serbëve.
Megjithatë, ai konfirmoi se qëllimi i autoriteteve të kohës së luftës ishin
ndarja e serbëve nga popujt e tjerë, lidhjen e territoreve serbe dhe heqjen
e lumit Drina si kufi mes të serbëve në Bosnjë dhe Serbi.
“Qëllimi i parë ishte të rrinim në Jugosllavi dhe bëmë gjithçka për ta realizuar këtë gjë. Kur kjo s’mund të bëhej më, atëherë vazhduam që aty,”
tha Erceg.
Ai shtoi se Ushtria Serbe e Bosnjes ishte i ngarkuar me zbatimin e këtyre
qëllimeve.
Gjyqi vazhdon.
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01 PRILL 2015

Dëshmitari i Mlladiçit:
Shërbimet sekrete boshnjake
‘vranë ushtarin e OKB-së’
Një ish-oficer i shërbimit të sigurimit të shtetit boshnjak
tha për gjyqin e krimeve të luftës ndaj Ratko Mlladiç se një
njësi sekrete paraushtarake vrau një paqeruajtës francez
të OKB-së në vitin 1995 vetëm për t’ia hedhur fajin serbëve.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i thirrur në gjyq Edin Garaplija, i cili ishte kreu i grupit të antiterrorizmit të sigurimit të shtetit, tha në gjyqin e Ratko Mlladiç në Hagë
ditën e martë se lideri i njësisë së tij paraushtarake Seve (‘Lark’), Nedzad
Herenda, i pranoi atij në vitin 1996 se ai dhe njerëzit e tij vranë paqeruajtësin e OKB-së dhe kryen edhe krime të tjera.
Sipas Garaplijas, Herenda i rrëfeu se ai qëlloi ushtarin francez nga ndërtesa e Këshillit Ekzekutiv Boshnjak në maj të vitit 1995, ndërsa ai po ngrinte
një barrikadë në rrugë para hotelit “Holiday Inn” në Sarajevë për të mbrojtur njerëzit nga sulmet e serbëve të Bosnjës.
“Herenda tha se e qëlloi që OKB-ja të fajësonte serbët,” tha dëshmitari në
gjykatën e mbështetur nga OKB-ja. Ai pretendoi se Herenda është paguar
2,000 marka gjermane për krimin.
Garaplija tha se në maj të vitit 1993, njësia Seve gjithashtu vrau të ashtuquajturit ‘Romeoja dhe Xhulieta e Sarajevës” - çifti 25-vjeçar Admira
Ismic, një boshnjake, dhe të dashurin e saj serb Bosko Brkic, ndërsa ata u
përpoqën të kalonin urën Vrbanja në qendër të qytetit në zonën Grbavicës
të pushtuar nga serbët.
“Herenda na tha se ai e qëlloi çiftin bashkë me një koleg, Draganin, nga
njësia Seve,” tha Garaplija.
Dëshmitari tha se “pala serbe u fajësua për vrasjen e çiftit, si edhe për
shumicën e operacioneve me snajper”.
Mlladic, ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për terrorizim të popullsisë së Sarajevës gjatë rrethimit të qytetit në vitet 1992-1995
me një fushatë bombardimesh dhe vrasjesh me snajper.
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Garaplija e quajti Seven një grup terrorist dhe e fajësoi atë për vrasjen e
ushtarëve të burgosur serbë dhe civilëve në Parkun e Madh të Sarajevës,
vrasjen e zyrtarit të lartë të Ushtrisë Boshnjake Sefer Halilovic dhe vrasjen
e civilëve serbë në Grbavica.
Ai tha gjithashtu se autoritetet e Bosnjes e arrestuan atë në vitin 1996 dhe
e akuzuan se ishte përpjekur të rrëmbente Herendas, si edhe për tentativë
vrasjeje dhe abuzimi, menjëherë pasi ai dokumentoi krimet e dyshuara të
njësisë Seve.
Sipas dëshmitarit, ai ishte pjesë e një “gjyqi spektakël” gjatë të cilit, “disa
struktura janë përpjekur të mbulojnë” krimet e njësisë Seve, por në fund
ai u lirua.
Ai tha se më vonë Herenda u zhduk dhe se nuk dihet vendndodhja e tij.
Mlladiç po gjykohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, persekutimin
e boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë vendin, gjë e cila arriti në shkallë
gjenocidi në disa komuna, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon.
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31 MARS 2015

Ratko Mlladiç ‘nuk urdhëroi
ekzekutimet në Srebrenicë’
Një ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjes tha në
Gjykatën e Hagës se as ai dhe as komandanti ushtarak
Ratko Mlladiç nuk urdhëruan skuadrën e tij të ekzekutonte
të burgosurit boshnjakë nga Srebrenica në korrik të vitit
1995.

Ratko Mlladiç në gjykatë.

RAPORTI I DREJTËSISË
Ish-komandanti i Skuadrës së 10-të të Zbulimit të Ushtrisë Serbe të Bosnjes, Milorad Pelemis, tha në gjyqin e krimeve të luftës të Ratko Mlladiçit
ditën e hënë se asnjëri nga ata nuk urdhëroi vrasjen e rreth 1,200 burrave
boshnjakë nga Srebrenica në fermën Branjevos pran Zvornikut më 16 korrik 1995.
Një anëtar i skuadrës së Pelemisit, Drazen Erdemovic, pranoi në vitin 1996
në Gjykatën e Hagës se ai kishte marrë pjesë në ekzekutime.
Por Pelemisi këmbënguli se Erdemovici ishte “me pushime” në atë kohë
dhe askush s’dha urdhër për të vrarë boshnjakët atë ditë.
“As shefi i inteligjencës i Shtabit të Ushtrisë Serbe të Bosnjes, Petar Salapura, i cili ishte epërori i skuadrës, nuk e ka bërë këtë gjë,” tha Pelemis në
një deklaratë me shkrim në gjykatën e mbështetur nga OKB-ja.
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Mlladic, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për gjenocid
kundër më shumë se 7,000 boshnjakëve nga Srebrenica në korrik të vitit
1995.
Pelemis tha se ai ishte në spital gjatë ekzekutimit masiv në fermën në
Branjevo, sepse ai ishte plagosur në një aksident me makinë më 12 korrik
1995.
Gjatë seancës së marrjes në pyetje, ai përsëri mohoi t’i ketë dhënë urdhër
ekzekutimi Erdemovicit.
“Nuk i kam dhënë kurrë ndonjë urdhër Erdemovicit,” tha Pelemis.
Ai argumentoi se Erdemovici “po merrte hak ndaj tij, sepse ai i kishte
marrë makinën dhe shtëpinë”.
“Si mund t’i kem urdhëruar, kur Erdemovici tha se ai e kishte marrë vesh
se do të ekzekutonte njerëz vetëm kur arriti në Branjevo?” pyeti Pelemisi.
Ai tha se në fillim s’e besoi rrëfimin e Erdemovicit për ekzekutimet në
Branjevo, por më vonë kuptoi se ishte e vërtetë, edhe pse “numri i viktimave është pak i lartë”. Sipas dëshmitarit, në çështje para gjykatës së
Sarajevës “ishte vërtetuar se ishin e shumta sihin vrarë 200 njerëz”.
Prokurori i paraqiti dëshmitarit prova ADN-je që tregonin se në fermën
në Branjevo ishin vrarë të paktën 800-900 persona. “Jo, nuk jam në dijeni të kësaj. Nuk e di saktësisht,” u përgjigj,” u përgjigj Pelemis. Por ai
sugjeroi se gjashtë nga ushtarët e tij nuk mund të kishin vrarë kaq shumë
të burgosur.
Mlladiç po gjykohet gjithashtu për persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë vendin, gjë e cila arriti në shkallë gjenocidi në disa komuna, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon.
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27 MARS 2015

Dëshmitari i Mlladiçit kujton
vrasjen e të burgosurve të
Srebrenicës
Një ish-polic ushtarak serb i Bosnjës tha në gjyqin e Ratko
Mlladiç në Hagë se ai kishte qenë dëshmitar i vrasjeve të të
burgosurve boshnjakë pas rënies së Srebrenicës në korrik
të vitit 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Nedjo Jovicic, një ish-anëtar i brigadës së policisë
speciale të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, tha në Gjykatën e Hagës ditën e enjte
se ai pa dy anëtarë të brigadës së tij të qëllonin me armë të burgosur që po
mbaheshin në një magazinë bujqësore në Kravicë, midis Bratunacit dhe
Srebrenicës, më 13 korrik 1995.
Kur prokurori sugjeroi nëse ajo që ai pa ishte një ekzekutim, dëshmitari
pohoi.
Jovicic tha se ata po qëllonin “drejt ndërtesës” ku ishin të burgosurit. Kur
u pyet nëse ai pa ndonjë duke hedhur granata dore në magazinë, ai tha se
s’kishte parë gjë.
Sipas aktakuzës e cila e akuzon Mlladiçin për genocid kundër 7,000 boshnjakëve nga Srebrenica, rreth 1,000 të burgosur u vranë në magazinën në
Kravicë më 13 korrik 1995.
Jovicic, i cili ishte shoferi i komandantit të brigadës speciale të policisë,
Ljubomir Borovcanin, konfirmoi se ai kaloi pranë depos në Kravicë me
makinë bashkë me Borovcanin dhe një gazetar nga Beogradi, Zoran Petrovic Pirocanac, më herët atë ditë, dhe pa një grumbull me kufoma në
oborrin pranë hyrjes.
Prokurori tregoi një video në gjykatë që Petrovic Pirocanac e kishte realizuar në atë kohë. Videoja për 20 deri në 30 trupa dhe forcat serbe që sillen
rrotull, ndërsa dëgjohen të shtënat e armëve.
Jovicic shpjegoi se Borovcanin ishte informuar nëpërmjet radios se “diçka
kishte ndodhur në Kravicë”, kështu që ata iu drejtuan magazinës.
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“Nuk e dinim çfarë kishte ndodhur. Në fillim nuk e pashë dhe pastaj Borovcanin tha: ‘Zot i madh! Çfarë është kjo?’ Ktheva kokën dhe pashë kufomat,” tha dëshmitari.
Pasi ndaluan më tej përgjatë rrugës, Jovicic tha se ata morën vesh se fillimisht të burgosurit kishin marrë armë nga rojat dhe kishin plagosur dy
vetë. Ata shoqëruan një të plagosur në qendrën shëndetësore në Bratunac,
atëherë Borovcanin urdhëroi Jovicicin të kthehej në Kravicë dhe të shikonte se çfarë po ndodhte.
Kur Jovicic u kthye atje, ai pa se vrasja e të burgosurve po vazhdonte ende,
tha ai.
Borovcanin u dënua me 17 vjet burg nga Gjykata e Hagës për ndihmë dhe
inkurajim të vrasjeve masive në Kravicë.
Mlladiç po gjykohet gjithashtu për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë vendin, gjë e cila arriti në shkallë gjenocidi në disa komuna, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon ditën e hënë.
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26 MARS 2015

Mlladiçi ‘kurrë nuk dha urdhra
të paligjshme për të vrarë
boshnjakët’
Një ish-oficer i Ushtrisë Serbe të Bosnjes tha në gjyqin e
Ratko Mlladiç se i pandehuri nuk i kishte dhënë kurrë atij
një urdhër që binte ndesh me ligjet e luftës apo t’i kishte
thënë atij të vriste të burgosurit boshnjakë nga Srebrenica.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ish-oficeri Milomir Savcic dëshmoi në Gjykatën e Hagës ditën e mërkurë
se ai nuk ishte në dijeni të ndonjë plani për të vrarë boshnjakë nga Srebrenica në korrik 1995 dhe se komandanti i tij Ratko Mlladiç nuk i dha
kurrë ndonjë urdhër të paligjshëm.
“Nuk mora kurrë ndonjë urdhër që binte në kundërshtim me rregullat e
luftës,” tha Savcic, një ish-komandant i një njësie brenda shtabit kryesor
të Ushtrisë Serbe të Bosnjes.
Në një deklaratë të shkruar, Savcic këmbënguli se një urdhër ushtarak mbi
si të silleshin me të burgosurit e luftës nga Srebrenica, i cili u lëshua më
13 korrik 1995 pasi enklava ra në duart e forcave serbe të Bosnjës, “nuk
kishte asnjë lidhje me planin për të vrarë të burgosur”.
Gjatë marrjes në pyetje nga prokurori Peter McCloskey, Savcic konfirmoi
se anëtarët e njësisë së tij ruajtën më shumë se 1,000 të burgosur nga Srebrenica më 13 korrik 1995 në fushën e futbollit në Nova Kasaba.
I pyetur nëse ai e dinte se ata të burgosur më pas u ekzekutuan më 16 korrik, dëshmitari u përgjigj: “Nuk e kam ditur këtë për shumë vite.”
Sacic sqaroi se ai më vonë mori vesh nga disa dëshmitarë se disa nga të
burgosurit ishin vrarë në Branjevo më 16 korrik.
Duke diskutuar pretendimin e Savcicit se ai nuk ka marrë kurrë një urdhër
të paligjshëm, McCloskey e pyeti atë se kush e urdhëroi vrasjen e komandantit të Ushtrisë Boshnjake Avdo Palic, i cili u arrestua nga forcat serbe
të Bosnjës në korrik 1995.
“Nuk e di,” u përgjigj Savcic.
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Prokurori sugjeroi se duhet të kishte qenë dikush mbi komandën civile apo
ushtarake, por dëshmitari u përgjigj: “Nuk pajtohem me ju. Këtë mund ta
ketë bërë ndonjë individ i papërgjegjshëm.”
Mlladiç, ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjes, akuzohet për gjenocid të m shumë se 7,000 boshnjakëve nga Srebrenica në korrik të vitit
1995, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë vendin, gjë e
cila arriti në shkallë gjenocidi në disa komuna, terrorizim të popullsisë së
Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon.
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25 MARS 2015

Oficeri i Mlladiçit mohon
largimin e trupave të
Srebrenicës
Një ish-oficer i Ushtrisë Serbe të Bosnjes tha në gjyqin e
Ratko Mlladiç se ai nuk ishte i përfshirë në përpjekjen për të
mbuluar masakrën e boshnjakëve nga Srebrenica në korrik
të vitit 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Vidoje Blagojevic, ish-komandant i Brigadës së Bratunacit të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, tha në Gjykatën e Hagës ditën e martë se ai nuk ishte në
dijeni të zhvendosjes së trupave të viktimave të Srebrenicës nga varret
masive në vjeshtën e vitit 1995, si pjesë e një plani për mbulimin e krimit.
“Nuk mund të dëshmoj për këtë, sepse nuk jam në dijeni,” tha Blagojevic,
i cili po dëshmonte në mbrojtje të Mlladiçit.
Prokurorja Margaret Hassan i paraqiti dëshmitarit dëshmi se kamionët që
mbanin “me qindra e qindra trupa” të të vdekurve të Srebrenicës kaluan
pranë komandës dhe apartamentit të tij në qendër të Bratunacit, ndërsa
Ushtria Serbe e Bosnjes përpiqej “të mbulonte provat” për vrasjet masive.
Mlladic, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjes, është në gjyq për
gjenocid kundër rreth 7000 boshnjakëve nga Srebrenica, pas rënies së enklavës së mbrojtur nga OKB-ja më 11 korrik 1995. Sipas padisë, forcat e tij
i zhvarrosën kufomat nga varret “e para” masive në vjeshtë dhe i transferuan ata në varre “të dyta” masive në përpjekje për të mbuluar krimin.
I pyetur nëse ish-oficer i sigurimit në Brigadën e Bratunacit e informoi atë
dhe oficerët e tjerë më 16 tetor 1995 se po kryente një operacion “mbulimi”, Blagojevic u përgjigj: “Të jem i sinqertë, nuk e mbaj mend.”
Në vitin 2007, Gjykata e Hagës e dënoi Blagojevicin me 15 vjet burg për
ndihmë dhe inkurajim të vrasjeve si edhe zhvendosjen e detyruar të boshnjakëve nga Srebrenica. Pasi kreu dy të tretën e dënimit të tij në Norvegji,
ai u lirua në vitin 2013.
Blagojevic gjithashtu mohoi i kishte udhëhequr njësitë e ushtrisë dhe policisë, të cilat po kërkonin burra boshnjakë në pyjet përreth Srebrenicës në
mes të korrikut 1995.
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“Këtë po e thoni se disa të burgosur të cilët më vonë u ekzekutuan u kapën
në atë operacion dhe ju e dini këtë,” tha prokurori.
“Jo, kjo s’është e vërtetë,” u përgjigj dëshmitari.
Mlladiç po gjykohet gjithashtu për persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë vendin, gjë e cila arriti shkallën e gjenocidit në disa komuna, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon.
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24 MARS 2015

Dëshmitari i Mlladiçit:
Asnjë urdhër për masakrat e
Srebrenicës
Një ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjes tha në
gjyqin e Ratko Mlladiç në Gjykatën e Hagës se ai nuk ka
marrë urdhër për vrasjet masive të boshnjakëve nga
Srebrenica në korrik të vitit 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ditën e hënë dëshmitari i mbrojtjes Vidoje Blagojevic, ish-komandant i
Brigadës së Bratunacit të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, tha në një deklaratë
me shkrim në gjykatën e mbështetur nga OKB-ja për krimet e luftës se ai
“kurrë nuk kishte marrë apo dhënë urdhër për veprime të paligjshme” në
zonën e Srebrenicës në korrik të vitit 1995.
Blagojevic tha se ai “nuk kishte dijeni të ndonjë plani për kryerjen e krimeve” apo ekzekutimin e të burgosurve boshnjakë.
Në vitin 2007, Gjykata e Hagës e dënoi Blagojevicin me 15 vjet burg për
ndihmë dhe inkurajim të vrasjeve si edhe zhvendosjen e detyruar të boshnjakëve nga Srebrenica. Pasi kreu dy të tretën e dënimit të tij në Norvegji,
ai u lirua në vitin 2013.
Blagojevic tha se dënimi i tij ishte i paligjshëm. Kur u pyet nga prokurori
nëse ai e pranonte përgjegjësinë për krimet për të cilat u dënua, ai u përgjigj: “Nuk e pranoj.”
I pyetur nëse ai ishte përgjegjës për fatin e boshnjakëve të burgosur në
zonën e kontrolluar nga brigada e tij, ai u përgjigj: “Nuk kisha të burgosur
t në zonën e mbrojtjes së brigadës së Bratunacit, dhe nëse do të kisha, do
të kisha qenë përgjegjës për ta.”
Mlladic, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjes, është në gjyq për
gjenocid kundër rreth 7000 boshnjakëve nga Srebrenica, pas rënies së enklavës së mbrojtur nga OKB-ja më 11 korrik 1995.
Blagojevic hodhi poshtë një deklaratë nga dëshmitari kyç i prokurorisë
Momir Nikolic, i cili tha se Blagojevici e informoi atë më 12 korrik 1995 se
të gjithë të burgosurit nga Srebrenica do të ekzekutoheshin. Blagojevic tha
se ai nuk e ka parë Nikolicin atë ditë.
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Në vitin 2003, Nikolici e deklaroi veten fajtor për pjesëmarrje në krimet e
Srebrenicës dhe u dënua me 20 vjet burg.
Mlladiç po gjykohet gjithashtu për persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë vendin, gjë e cila arriti shkallën e gjenocidit në disa komuna, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon.
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20 MARS 2015

Dëshmitari akuzohet për
rrëmbimin në Strpci
Prokurorët në gjyqin e Ratko Mlladiç në Hagë u përpoqën të
vërtetonin se dëshmitar i mbrojtjes Dragisa Masal urdhëroi
rrëmbimin e boshnjakëve në stacionin hekurudhor të
Strpcit në dimrin e vitit 1993, ndërsa Masal i mohoi akuzat.
RAPORTI I DREJTËSISË
Prokurori Adam Veber paraqiti Masalin, një ish-komandant Grupiti Taktik
të Visegradit të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, me urdhërin e tij nga 21 shkurti
1993, gjashtë ditë përpara rrëmbimit në Strpci.
Në atë urdhër duke iu referuar “udhëzimeve nga komandanti suprem i
Ushtrisë Serbe të Bosnjës”, Radovan Karaxhiçit, ish-togeri Masal i kërkoi
vartësve të brigadës së tij “ta informonin atë mbi boshnjakët e burgosur
nga Sanxhaku”.
“Nëse nuk i keni ju, organizohuni dhe ndërmerrni aksione për t’i kapuar
ata,” vazhdonte urdhëri i Masalit.
“E kam urdhëruar këtë gjë, por nuk urdhërova të kapeshin civilë, por
boshnjakë që shpesh shkonin drejt Gorazdes dhe Sarajevës përmes zonës
time të përgjegjësisë. Kjo s’kishte aspak lidhje me civilët,” tha dëshmitari.
Forcat serbe rrëmbyen 19 boshnjakë dhe një kroat nga treni i cili udhëtonte nga Beogradi drejt Barit më 27 shkurt 1993. Ata morën i çuan në zonën
e Visegradit, pastaj plaçkitën dhe i vranë.
Prokurori Veber citoi një dokument nga shërbimet e inteligjencës së Drina
Corps të Ushtrisë Serbe të Bosnjes nga dita pas rrëmbimit, i cili përmendte
Bojan Indjic dhe Milan Lukic, udhëheqësit e njësive paramilitare “Lugina
e Zezë” (Garavi sokak) dhe “Avengers” si autorët e kësaj gjëje.
Dokumenti gjithashtu thoshte se “Masali pretendon” se anëtarët e “Luginës së zezë” janë në të vërtetë “një skuadër ndërhyrje e Ushtrisë Serbe të
Bosnjës dhe se ata respektojnë dhe zbatojnë urdhrat”.
Masali, një gjeneral i dalë në pension, konfirmoi se ai ka thënë eprorit të
tij se “ka grupe me atë emër brenda skuadrës ndërhyrjes” dhe se ata respektojnë dhe zbatojnë urdhërat e komandës.
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"E di që Indijic ishte komandanti i skuadrës së ndërhyrjes. Është hera e
parë që dëgjoja se ai ishte komandant i atij grupi,” tha dëshmitari, duke
shtuar se kishte dëgjuar për Milan Lukic dhe se ai “e kishte takuar vetëm
dy herë”.
Gjykata e Hagës e dënoi Lukicin me burgim të përjetshëm për krimet
kundër boshnjakëve nga Visegradi, duke përfshirë edhe djegien e gjallë të
dhjetëra grave dhe fëmijëve.
Pavarësisht dokumentit serb nga fundi i janarit të vitit 1993, i cila thoshte
se “anëtarët e Ushtrisë Serbe të Bosnjës do të ndalojnë trenin dhe kapin
pasagjerët, me shumë gjasa në Strpci,” Masal mohoi se rrëmbimi ishte
planifikuar paraprakisht.
“Nuk kishte asnjë plan nga komanda ime dhe, me sa di unë, as nga komanda e brigadës. Asnjë nga komandantët e mi epërorë nuk më paralajmëroi.”
Boban Indjic u arrestua së fundmi nga autoritetet boshnjake, së bashku
me grupin e të dyshuarve për krime në Strpci. Komandanti i Brigadës së
Dytë të Podrinjes të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Luka Dragicevic, u arrestua
gjithashtu.
Dëshmitari Masal konfirmoi se skuadra e Indjicit ishte pjesë e brigadës
së Dragicevicit. Dragicevici ka dëshmuar tashmë si dëshmitar i mbrojtjes.
Masal gjithashtu mohoi se Ushtria Serbe e Bosnjes kishte refuzuar ndihmën humanitare për enklavat boshnjake në Bosnjën lindore, apo se ai
kishte urdhëruar sulm me artileri në tregun Gorazde. Dëshmitari pohoi se
Srebrenica dhe Zepa nuk ishin demilitarizuar kurrë, edhe pse ishte parashikuar në marrëveshjen që OKB-ja e përdori për të deklaruar një zonë të
sigurt.
Mlladiç po gjykohet për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në të
gjithë vendin, gjë e cila arriti shkallë gjanocidi në disa komuna. Ai është
akuzuar gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullsisë së
Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi i Mlladiçit vazhdon më 23 mars.
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19 MARS 2015

Të burgosurit e Srebrenicës u
vranë prej përpjekjes për t’u
arratisur
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e liderit ushtarak
serb të Bosnjës Ratko Mlladiç, se një masakër e të
burgosurve pranë Srebrenicës në korrik 1995 ndodhi sepse
ata u përpoqën të arratiseshin.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Dragoslav Trisic, një ish-oficer i ushtrisë serbe të
Bosnjës në Bratunac, tha në Gjykatën e Hagës të mërkurën se qëllimi filloi
në fshatin e afërt Kravica kur të burgosurit boshnjakë nga Srebrenica u
përpoqën t’ia mbathnin.
“Unë dëgjoja vetëm histori se kishte pasur një të shtënë në depon në Kravicë... se atje qe një incident, rojet ishin sulmuar dhe kishte pasur të shtëna
dhe njerëz të vdekur,” tha Trisic në gjykatën e mbështetur nga OKB në një
deklaratë të shkruar.
Ai tha se një boshnjak mori armën e një polici serb dhe e vrau atë dhe më
pas policët e tjerë filluan të qëllonin që të ndalohej arratia.
Forcat serbe të Bosnjës vranë rreth 1000 të burgosur boshnjakë në depon
në Kravicë më 13 korrik 1995.
Mlladiç, ish-komandant i ushtrisë serbe të Bosnjës, akuzohet për gjenocid
kundër rreth 7000 boshnjakëve nga Srebrenica, përfshirë ata që u vranë në
ekzekutimin masiv në Kravicë.
Gjatë marrjes në pyetje, Trisic konfirmoi se ish-oficeri i sigurisë së ushtrisë serbe të Bosnjës, Momir Nikoliç e informoi atë dhe të tjerë më 16 tetor
1995, se ai po bënte një operacion pastrimi.
Prokurorja Karolinë Edgerton e pyeti atë nëse me pastrim, Nikoliç nënkuptonte zhvarrosjen e mijëra trupave të boshnjakëve nga Srebrenica të
vrarë në Kravicë dhe gjetkë dhe rivarrosjen e tyre në zona të tjera.
Dëshmitari u përgjigj: “Më duket se Kapiteni Nikoliç e tha atë... E dëgjova
nga Kapiteni Nikolic në takim”.
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Sipas aktakuzës së Mlladiç, trupat u lëvizën në një zonë të paaksesueshme
në mënyrë që të mbulohej krimi.
Në 2003, Nikoliç u shpall fajtor për pjesëmarrjen në krimet e Srebrenicës
dhe u dënua me 20 vjet burg. Ai ka qenë një dëshmitar kyç i prokurorisë
kundër të tjerëve të akuzuar për gjenocid dhe krime të tjera kundër boshnjakëve nga Srebrenica.
Mlladiç është gjithashtu në gjyq për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve nëpër vend, që pretendohet se arriti shkallën e gjenocidit në disa
komuna, terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Gjyqi vazhdon më 19 mars.
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12 MARS 2015

Dëshmitari i Mlladiçit fajëson
‘kriminelët’ për vrasjet në
Sanski Most
Një dëshmitar i mbrojtje tha në gjyqin e Ratko Mlladiç
se ishin kriminelët jashtë zonës që kryen krimet kundër
boshnjakëve dhe kroatëve në vitin 1992 në Sanski Most, jo
Ushtria Serbe e Bosnjes.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari Tomislav Decic, ish-ushtar i Ushtrisë Serbe të Bosnjes, tha në
Gjykatën e Hagës ditën e mërkurë se vrasjet masive në fshatrar Hrustovo
dhe Vrhpolje në Sanski Most u kryen “nga njerëz jashtë Sanski Mostit”.
Ai shtoi se shtëpitë boshnjake në fshatin Mahala u plaçkitën nga “kriminelë që kishin veshur uniforma të Forcave Mbrojtëse Serbe”.
Ai u shoreh gjithashtu se krimet kundër boshnjakëve u kryen për të marrë
hak për krimet kundër serbëve në Luftën e Dytë Botërore.
Ish-komandanti serb i Bosnjes Ratko Mlladiç po gjykohet për persekutim
të myslimanëve dhe kroatëve, e cila arriti në shkallë gjenocidi në disa komuna, ndër to edhe Sanski Mosti.
Sipas padisë kundër Mlladiçit, forcat serbe vranë 22 civilë në një garazh
në Hrustovo në maj të vitit 1992 dhe disa civilë në Vrhpolje të njëjtën ditë.
Mlladiçi po gjykohet edhe për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Prokurori sugjeriu se Delic ishte i përfshirë në urdhërimin për vrasjen e
shtatë kroatëve në fshatin Skrljevita në nëntor 1992, duke thënë se vrasësi,
Danilusko Kajtez, e kishte akuzuar atë.
Por Delic e mohoi këtë: “Nuk është e vërtetë. Unë s’mund të jepja urdhra.
Kajtezi do të bënte gjithçka për të dalë nga burgu,” tha ai.
I pyetur nëse ai e përdori krimin për të dëbuar kroatët e tmrruar nga fshati
i tyre dhe nëse ka plaçkitur pronat e tyre, Delic tha se kjo s’ishte e vërtetë
dhe se ai në fakt i kishte mbrojtur kroatët nga Kajtezi.
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I pyetur nëse kroatët u larguan nga shtëpitë e tyre, ai u përgjigj: “Pothuajse të gjithë ata.”
Kajtezi u dënua me 12 vjet burg nga gjykata boshnajke për krimet në Sanski Most.
Gjyqi vazhdon.
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11 MARS 2015

Dëshmitari i Mlladiç: Qendra e
burgimit ishte një ‘strehë’
Një dëshmitar i mbrojtjes tha për gjyqin e krimeve të luftës
të Ratko Mlladiç në Hagë se qendra paraburgimi Trnopolje
pranë Prijedorit nuk ishte një kamp burgu në vitin 1992, por
një vendstrehim për boshnjakët.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ditën e martë Branko Beric, i cili ishte një intendent në Trnopolje, dëshmoi në gjykatën e mbështetur nga OKB-ja se ajo ishte thjesht një “qendër
mbledhje për myslimanët” ku atyre “u ofrohej ndihmë dhe strehë”.
Beric tha se “askush nuk u vra në qendër" dhe se nuk kishte tela me gjemba apo mitralozë aty pranë.
Sipas Beric, ndryshe nga Trnopolje, qendrat pranë Omarskas dhe Keratermit ishin kampe burgimi, ku myslimanët vinin “në kushte shumë të këqija”.
Videoja e boshnjakëve tepër të dobët që rrinin pas një teli pjesërisht me
gjemba në Trnopolje – e filmuar nga gazetarja Penny Marshall e televizionit “British ITN” në gusht të vitit 1992 – “mashtronte komunitetin
ndërkombëtar”, tha Beric.
Ai tha se i burgosurit më idobët “ndoshta” kishte kaluar më parë kohë në
Omarska. “Ai njeri, për fat të keq, para luftës kishte tuberkuloz. Fqinjët e
tij ma thanë këtë gjë. Fatkeqësisht, ai vdiq,” tha Beric.
“Është e trishtueshme që Marshalli mashtroi botën, sepse në Trnopolje
nuk kishte tel me gjemba ... Vetëm dy metra katrore tela me gjemba,”
shtoi ai.
Ai sqaroi megjithatë se ishte larguar tashmë nga Trnopolje ë kohën që
ishte filmuar raportimi i ITN-së. “Kur u bë ai filmim, unë nuk isha atje.
Por mund të përshkruaj vendin ku ata e inskenuan këtë,” tha ai.
Mladiç, ish-komandanti i ushtrisë serbe të Bosnjës, akuzohet për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve, gjë e cila arriti në shkallë gjenocidi në
disa komuna, ndër to edhe Prijedori. Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të
paqeruajtësve të OKB-së.
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Beric tha se boshnjakët i kishin thënë atij pasi lufta kishte mbaruar se
ishin ndjerë “si të ishin në një hotel” kur ata mbërritën në Trnopolje, pasi
kishin qenë në qendrat e burgimit në Omarska dhe Keraterm. Ai tha se ata
e përshkruan Trnopolje si një kamp me shumë “privilegje” në vende të
tjera pas largimit të tyre nga Bosnja.
Dëshmitari dëshmoi se ai këshilloi shumë të rinj muslimanë në Trnopolje
t’i hidhnin tej çizmet e tyre ushtarake – në mënyrë që ata të mos dërgoheshin në Keraterm dhe Omarska. “Nuk mund të lejoja që ata të rinj të
lëndoheshin për shkak të naivitetit të tyre”, tha Beric.
Gjatë seancës së marrjes në pyetjeve, prokurori i Hagës i tha Bericit se
kjo nënkuptonte se ai e dinte për krimet që po kryheshin në Omarska dhe
Keraterm.
“Nuk mund të them se ato ishin krime, di që ishin kampe dhe se kushtet
nuk ishin të mira,” u përgjigj Beric.
Ai shtoi se “asnjë në Prijedor nuk po e mohon këtë. Do të ishte e turpshme”.
Ai konfirmoi megjithatë se ka pasur kushtet e këqija higjienike në Trnopolje, sepse atje kishte shumë boshnjakë.
Gjyqi vazhdon.
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10 MARS 2015

Mlladiçi ‘i urdhëroi trupat
t’i mbronin të burgosurit e
Srebrenicës’
Një dëshmitar i mbrojtjes tha për Gjykatën e Hagës se ishudhëheqësi ushtarak serb i Bosnjes Ratko Mlladiç urdhëroi
njerëzit e tij të garantonin sigurinë e të burgosurve
boshnjakë nga Srebrenica në korrik të vitit 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ditën e hënë Bojan Subotic, një ish-polic ushtarak serb i Bosnjës, tha
në gjykatën e mbështetur nga OKB-ja se qindra ushtarë boshnjakë iu
dorëzuan atij më 13 korrik 1995 pranë Srebrenicës.
Subotic tha se disa prej tyre i thanë atij se komandantët e tyre “po i vrisnin
ata që donin të dorëzoheshin”. Ai dëshmoi se dy prej të arrestuarve e çuan
atë në një pyll aty pranë, ku ai pa një “skenë të tmerrshme të rreth 500
kufomave” luftëtarësh boshnjakë.
“Ata ishin në grupe me nga dy, dhjetë dhe 50 vetë. Plagët ishin të parregullta, si të ishin bërë nga mina dhe bomba, disa ishin vrarë me armë zjarri.
Vinte erë e keqe, ishte shumë nxehtë,” tha ai.
Ai kujtoi se kishte dëgjuar një të shtënë arme më herët atë ditë nga ajo
zonë dhe kishte pyetur veten se ç‘kishte ndodhur, duke qenëse atje nuk
kishte asnjë njësi serbe.
Më pas mbërriti dhe u dorëzua një grup prej rreth 200 ushtarësh boshnjakë, vazhdoi ai.
Ai i çoi boshnjakët e kapur në një stadium futbolli në Nova Kasaba dhe
pastaj mbërriti Mlladiçi.
“Mlladiçi u takua me të burgosurit, u tregoi atyre për luftën dhe u tha se
ata do të shkëmbeheshin. Ai na dha një urdhër të rreptë për të ruajtur të
burgosurit, të shkruanim emrat e tyre... Ai tha se do të vinin autobusë dhe
se ne duhet t’ia dorëzonim ata policisë civile në Bratunac,” kujton Subotic.
Ai tha se Mlladiç i tha atij: “Djalosh, unë dua që të gjithë ata të arrijnë në
Bratunac.”

- 198 -

RATKO MLADIÇ
NGA FU SHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

Dëshmitari tha se ai u dha të burgosurve 150 bukë, të cilën e mori nga
furrat e bukës serbe, për të cilën ai më pas u padit.
Sipas aktakuzës së Mlladiçit, boshnjakët e kapur nga Bratunaci u dërguan
në disa vende afër Zvornikut ku ata u vranë nga forcat serbe.
Mladiç, ish-komandanti i ushtrisë serbe të Bosnjës, akuzohet për gjenocid
kundër më shumë se 7,000 boshnjakëve nga Srebrenica në korrik 1995,
persekutimi i boshnjakëve dhe kroatëve – gjë e cila arriti në shkallë gjenocidi në disa komuna – terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon.

- 199 -

RATKO MLADIÇ
NGA FUSHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

06 MARS 2015

Ratko Mlladiç ‘nuk bëri
kurrë shenjë për të vrarë në
Srebrenicë’
Një ish-ushtar serb i Bosnjes tha në Gjykatën e Hagës se
Mlladiçi kurrë nuk bëri një gjest me dorë që nënkuptonte se
të gjithë të burgosurit nga Srebrenica duhet të vriteshin.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ish-ushtari Mladen Blagojevic dëshmoi të enjten në mbrojtje të Mlladiçi
duke u përpjekur të diskreditonte dëshminë e dëshmitarit kyç të prokurorisë së Gjykatës së Hagës Momir Nikolic, i cili tha se i pandehuri bëri
një gjest në korrik të vitit 1995 për të thënë se të burgosurit e Srebrenicës
duhet të vdisnin.
Nikolic, një ish-oficer sigurie në Brigadën e Bratunacit në Ushtrinë Serbe
të Bosnjes, i cili tashmë është burgosur për krime në Srebrenicë, dëshmoi më parë në gjyqin e Mlladiçit se ai u takua me të pandehurin pranë
Srebrenicës më 13 korrik të vitit 1995 dhe e pyeti se çfarë do t’u ndodhe
boshnjakëve të kapur robër. Mlladiçi bëri një gjest me dorë duke treguar se
ata do të vriteshin, tha Nikolic në gjykatë.
Por Blagojevic, i cili ishte shpura e Mlladiçit atë ditë në Srebrenicë, tha se
historia e Nikolicit ishte “krejtësisht të rreme dhe e pavërtetë”.
Blagojevic tha se ai ishte i sigurt se ai nuk e ka parë Nikolicin atë ditë dhe
se Nikolici nuk e ka parë Mlladiçin.
Sipas dëshmitarit, në një pikë kontrolli në Konjevic Polje, ku ka ndodhur
takimi i supozuar, Mlladiçi as që doli nga automjetit i tij, por “vetëm foli
me oficerët e policisë ndërsa kalonte”.
Blagojevic konfirmoi se Mlladiçi u foli qindra boshnjakëve të kapur atë
ditë në Sandici dhe Nova Kasaba. Ai tha se fjalët e Mlladiçit për ta ishin
“qetësuese”.
Gjatë seancës së pyetjeve, prokurori tha se një i burgosur u vra në Nova
Kasaba dhe Mlladiçi nuk kishte reaguar.
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“Jam i sigurt se nuk ka ndodhur ndërsa Mlladiçi ishte atje. Ai nuk do ta
lejonte këtë,” u përgjigj Blagojevic, i cili aktualisht është duke vuajtur një
dënim shtatë vjeçar për krime në Srebrenicë.
Mlladiç, ish-komandant i forcave serbe të Bosnjës, po gjykohet për gjenocid në korrik të vitit 1995, kur më shumë se 7,000 burra dhe djem myslimanë nga Srebrenica u vranë. Ai po gjykohet gjithashtu për persekutim të
boshnjakëve, gjenocid në disa komuna në vitin 1992, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Të mërkurën, ish-oficer i Ushtrisë Serbe të Bosnjes, Milovan Simic tha për
gjyqin e Mlladiçit se i pandehuri i tha atij se në verën e vitit 1995 2,000 të
burgosur boshnjakë ishin vrarë në Srebrenicë pa dijeninë e tij.
Simic përshkroi një takim me Mlladiçin, i cili dyshohet se u zhvillua në
gusht të vitit 1995 kur ish-shefi i Ushtrisë Serbe të Bosnjes tha: “Vëllezër,
diçka e tmerrshme ka ndodhur, diçka që nuk duhet të kishte ndodhur - pa
dijeninë time dhe pa një urdhër, janë vrarë 2000 njerëz.”
Gjyqi vazhdon të hënën.
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03 MARS 2015

Policia serbe e Bosnjës
fajësohet për sulmet në Doboj
Duke dëshmuar në mbrojtje të Ratko Mlladiç, një ish-oficer i
ushtrisë serbe të Bosnjës pranoi se joserbët u persekutuan
dhe u vranë në 1992 në Doboj, por ia hodhi fajin policisë
vendase dhe paraushtarakëve.
RAPORTI I DREJTËSISË
Milivoje Simic, komandanti i kohës së luftës i një njësie në Doboj, Simic,
dëshmoi në gjyqin e Mlladiç në Gjykatën e Hagës të martën se gjatë ‘operacioneve të pastrimit’ në qytetin në fjalë dhe zonën përreth, policia serbe
dhe paraushtarakët vodhën, arrestuan dhe vranë boshnjakë dhe kroatë.
“Të gjitha ç’ka ndodhën u kryen nga paraushtarakët dhe Qendra e Policisë... Ata vodhën kroatët, myslimanë dhe gjithashtu serbët; unë paralajmërova shefin e policisë,” tha dëshmitari pasi prokurori i Hagës i tregoi
atij një dokument që citonte se një njësi ushtarake në fshatin e Civcijas
vodhi 70 kg ar dhe 350,000 dojçmarka.
Duke dëshmuar rreth paraburgimit të civilëve nga Civcija, dëshmitari tha:
“Ajo u bë vetëm nga policia”.
Ish-shefi i ushtrisë serbe të Bosnjës, Mlladiç, akuzohet për persekutim të
myslimanëve dhe kroatëve, që arriti shkallën e gjenocidit në disa komuna
në 1992. Ai është gjithashtu në gjyq për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim
të popullatës së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të KB.
Milivoje dëshmoi që një njësi e drejtuar nga një burrë i quajtur Veljko Milankovic që ishte e njohur si Ujqit nga Vucijak u shpall fajtor për krimet por
ishte i pavarur nga Ushtria Serbe e Bosnjës.
Por pasi prokuroria i tregoi atij një urdhër ku Milankovic quhej ‘komandant i një batalioni’ të ushtrisë serbe të Bosnjës, ai tha se njësia tradhtare
ishte kryesisht e komanduar nga një person tjetër, Bosko Kelecevic.
“Kudo që ai shkonte me këtë grup, kishte probleme,” tha dëshmitari.
Gjyqi vazhdon.
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27 SHKURT 2015

Numri i boshnjakëve të vdekur
në luftë ‘është ekzagjeruar”,
thotë dëshmitari i Mlladiçit
Një zyrtar serb i Bosnjes i përfshirë në kërkimin e
personave të zhdukur, tha se qeveria e Sarajevës dhe
organizatat ndërkombëtare e kanë ekzagjeruar me numrin
e viktimave të luftës boshnjake në vende si Srebrenicë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ndërsa dëshmonte në mbrojtjen e Ratko Mlladiç në Gjykatën e Hagës të
enjten, zyrtari serb i Bosnjes Goran Krcmar fajësoi si autoritett e Sarajevës
dhe Komisionin Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur (ICMP) për ekzagjerim të numrit të boshnjakëve të vdekur.
Krcmar, i cili ka qenë i përfshirë në gjetjen e eshtrave të personave që janë
zhdukur gjatë luftës, pohoi se deri tani “nuk shtë publikuar asnjë listë me
myslimanë të zhdukur”. Pa këtë, tha ai se ishte “e pakuptimtë të përgatitej
një listë viktimash”.
Ai u shpreh se prokuroria boshnjake dhe “ICMP”-ja ishin të angazhuar në
një “manipulim të rrezikshëm dhe të përsosur” duke gjetur një pjesë të
trupit të një viktime tashmë të varrosur dhe duke pretenduar që ai ishte i
një personi të panjohur, duke rritur kështu numrin e të vdekurve.
Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjes Mlladiç akuzohet për gjenocid
për vrasjet e rreth 7000 boshnjakëve burra dhe djem nga Srebrenica. Ekspertët e prokurorisë kanë dëshmuar më parë se deri tani janë identifikuar
rreth 6, 500 viktima të Srebrenicës.
Mlladiçi po gjykohet gjithashtu për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve nga Bosnja dhe Hercegovina, terrorizim të popullatës në Sarajevë
dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Gjatë dëshmisë së Krcmarit, mbrojtja e Mlladiçit shfaqi video të luftëtarëve
muhaxhedinë që luftuan për Ushtrinë Boshnjake, e cila tregoi edhe koka të
prera të disa viktimave serbe.
Gjithashtu u tregua videoja e një vizite të ish-presidentit boshnjak Alija
Izetbegoviç në njësinë “El Mujahid” në Gostovici. Dëshmitari tha se në
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vjeshtë të vitit 1995, në Ozren, muhaxhedinët kapën 180 serbë, nga të cilët
vetëm tetë mbijetuan.
Gjykatësi Alphons Orie e paralajmëroi mbrojtjen se kjo nuk ishte e rëndësishme, duke qenë se prokurorët e Hagës nuk e mohojnë se të gjitha palët
në Bosnje dhe Hercegovinë kanë kryer krime gjatë luftës.
Krcmar do të vazhdojë të dëshmojë kur gjyqi i Mlladiçit të vazhdojë ditën
e hënë.
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25 SHKURT 2015

Ushtria Boshnjake ‘e la
Srebrenicën në mëshirë të
serbëve’
Një dëshmitar i mbrojtjes në gjyqin e krimeve të luftës së
Ratko Mlladiçit dëshmoi se trupat boshnjake u larguan nga
Srebrenica në korrik të vitit 1995 dhe e lanë popullsinë e
enklavës në mëshirën e forcave serbe të Bosnjës.
RAPORTI I DREJTËSISË
Miodrag Dragutinovic, ish-ndihmës komandant i brigadës së Zvornikut të
Ushtrisë Serbe të Bosnjes, tha për gjyqin e Mlladiçit të mërkurën se njësitë
e tij morën pjesë në sulmin në Srebrenicë në korrik 1995.
“Në një pikë, Divizioni i 28-të i Ushtrisë Boshnjake u largua nga qyteti dhe
e la popullin në mëshirë të forcave serbe të Bosnjës,” tha Dragutinovic.
Ai tha se qëllimi i sulmit në Srebrenicë nuk ishte të shënjestronin civilët
apo vetë enklavën, por Divizionin e 28-të. Njësitë e tij nuk hasën civilë, por
panë lëvizjet e tyre, shtoi ai.
Me dëshminë Dragutinovicit, mbrojtja kërkoi të sfidonte akuzat kundër
Mlladiçit se ushtarët e brigadës së Zvornikut morën pjesë në ekzekutimet
masive të boshnjakëve pas rënies së Srebrenicës.
Dragutinovic tha se njësia e tij mori pjesë në luftën me Korpusin e Dytë të
Ushtrisë Boshnjake më 15 dhe 16 korrik. “Nuk kisha parë luftime aq intensive në pesë vjet,” tha ai.
Ai tha se më në fund u arrit një marrëveshje për të krijuar një korridor për
t’i lejuar ushtarët boshnjakë të largoheshin.
Ai e përshkroi Srebrenicën si një “qytet të trishtueshëm” kur ai hyri në të
më 11 korrik 1995.
“Unë nuk pashë shkatërrim dhe nuk shikoja luftime në qytet. Nuk kishte
civilë,” tha ai.
Aktakuza e akuzon Mlladiçin për gjenocid për vrasjet e rreth 7000 boshnjakëve burra dhe djem nga Srebrenica në ditët që pasuan pushtimin e
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enklavës së mbrojtur nga OKB-ja prej forcave serbe të Bosnjës më 11 korrik
1995.
Ai po gjykohet gjithashtu për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve të
Bosnje-Hercegovinës, terrorizim të popullatës në Sarajevë dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Gjyqi vazhdon.
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18 SHKURT 2015

Dëshmitari i Mlladiç:
Srebrenica nuk ishte zonë e
çmilitarizuar
Një ish-oficer i ushtrisë serbe të Bosnjës than ë gjyqin e
Ratko Mlladiç se forcat boshnjake mbetën në Srebrenicë
edhe kur supozohej të ishte një zonë e çmilitarizuar.
RAPORTI I DREJTËSISË
Milenko Jevdjevic, një ish-komandant i batalioneve të ushtrisë serbe të
Bosnjës tha për Gjykatën e Hagës të mërkurën se Srebrenica dhe Zepa nuk
ishin të pastruara nga ushtarët dhe pajisjet ushtarake edhe pse kjo duhej
bërë pasi ata deklaruan zonat e mbrojtura nga OKB në 1993.
“Çmilitarizimi nuk u zbatua dhe pala myslimane vazhdoi aktivitetet ushtarake,” dëshmoi Jevdjevic.
Pasi Srebrenica dhe Zepa u deklaruan zona të sigurta, dëshmitari tha se
njësive të trupave Drina iu dha urdhër strikt të ndalonin veprimet meqë
zonat e sigurta do të çarmatoheshin dhe çmilitarizoheshin”.
Aktakuza e ngarkon Mlladiçin me gjenocid për vrasjet e 7000 boshnjakëve
burra dhe djem nga Srebrenica në ditët që pasuan pushtimin e enklavës së
mbrojtur nga OKB prej forcave serbe të Bosnjës në 11 korrik 1995.
Ai është gjithashtu në gjyq për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve të
Bosnje-Hercegovinës, terrorizim të popullatës në Sarajevë dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Jevdjevic tha se edhe pas 1993, Ushtria Boshnjake në Srebrenicë dhe Zapa
kishte një divizion me 12,000 deri 15,000 luftëtarë që qëndruan në llogore
me armë të drejtuara nga forcat serbe të Bosnjës.
“Nga ato enklava, grupe të caktuara të zbulimit erdhën në territoret serbe
dhe ishin kërcënim serioz për njësitë e trupave Drina dhe vranë ushtarë e
civilë,” tha ai.
I pyetur nga gjykatësit përse turqit u përmendën në urdhrat e trupave Drina, Jevdjevic tha se ‘kjo do të thotë anëtarë të ushtrisë Boshnjake”.
“Edhe sot nëse luan skuadra kombëtare turke, dikush në Sarajevë bën tifo
për ta,” këmbënguli ai.
Gjyqi vazhdon.
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17 SHKURT 2015

Dëshmitari i Mlladiçit
përshkruan vrasjet dhe
abuzimet në kampin e burgimit
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e Ratko Mlladiçit
në Hagë se boshnjakët u vranë pranë kampit të burgimit
serbo-boshnjak të Manjaca në vitin 1992, por fajësoi
policinë civile për krimet.
RAPORTI I DREJTËSISË
Radomir Radinkovic, një ish-oficer i inteligjencës në Ushtrinë Serbe të
Bosnjes në kampin e burgimit të Manjacas pranë qytetit të Banja Lukës,
dëshmoi të martën se 24 boshnjakë nga Sanski Mosti u mbytën për vdekje
në një kamion që policia serbe e përdorte për t’i transportuar ata në kamp.
Dëshmitari tha gjithashtu se një numër të burgosurish nga Prijedori u
vranë gjithashtu para kampit në verën e vitit 1992.
Radinkovic tha se disa nga 1,430 të burgosurit nga Prijedori, në gusht të
vitit 1992, u vranë ndërsa prisnin në 11 autobusë të pranoheshin në kamp.
“Nuk e dinim nëse ata u rrahën apo ekzekutuan,” tha Radinkovic, por më
vonë ai shtoi se i është thënë se “ata u nxorën nga autobusët dhe u vranë”.
“Nuk arrija t’i dëgjoja britmat e tyre, por policët ushtarakë e bënë dhe ata
na thanë... Policët ushtarakë i panë ata t’i merrnin dhe t’i vrisnin,” tha
Radinkovic.
Ish-shefi i ushtrisë serbe të Bosnjes Ratko Mlladiç po gjykohet në Gjykatën
Ndërkombëtare Penale për ish-Jugosllavinë për persekutimin e jo-serbëve
në komunën boshnjake të Krajinës, gjë e cila arriti në shkallë gjenocidi
gjatë luftës.
Ai po gjykohet gjithashtu për rolin e tij në organizimin e gjenocidit të Srebrenicës, terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Radinkovic filloi dëshminë e tij në gjykatë ditën e hënë, kur tha se të burgosueit boshnjakë dhe kroatë të mbajtur në kampin Manjaca në vitin 1992
u trajtuan sipas konventave ndërkombëtare dhe janë vizituar rregullisht
nga Kryqi i Kuq.
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Por ndërsa i përgjigjej pyetjeve të prokurores Caroline, Radinkovic konfirmoi gjithashtu se tetë të burgosur boshnjakë ishin rrahur për vdekje.
“Fatkeqësisht, kjo u bë nga policia,” tha dëshmitari, i cili këmbënguli se
policët ushtarakë nuk mund ta ndalonin dot krimin.
Kryegjyqtari Alfons Orie e pyeti se pse ai nuk e ndaloi policinë civile. “Nuk
ishte puna ime t’i thërrisja dhe t’u thosha të vepronin në mënyrë humane
dhe morale,” u përgjigj Radinkovic.
Ai përshkroi se si 24 boshnjakë nga Sanski Most u mbytën ndërsa transportoheshin në Manjaca me kamion.
“Ata u mbytën, sepse kamioni ishte i mbuluar. Ishte pothuajse i izoluar
hermetikisht dhe ata më të dobëtit u mbytën,” tha Radinkovic.
“Nuk i vrau njeri,” shtoi ai.
Ai tha se policët civilë donin t’i linin trupat në kamp, por menaxherët në
Manjaca i detyruan ata t’i merrnin përsëri mbrapsht në Sanski Most.
Radinkovic pranoi se të burgosurit në Manjaca ishin rrahur, por tha se kjo
ishte bërë nga policë të rregulltë ose policë ushtarakë, të cilët silleshin në
mënyrë të papërgjegjshme dhe u hoqën pikërisht për këtë arsye.
Gjyqi vazhdon.
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12 SHKURT 2015

Serbët i izoluan boshnjakët ‘për
sigurinë e tyre’
Një dëshmitar i mbrojtjes që dëshmoi në gjyqin për krime
lufte të Ratko Mlladiç në Gjykatën e Hagës tha se
myslimanët mbajtur në kampin e paraburgimit Trnopolje
pranë Prijedorit në verën e 1992 nuk u abuzuan.

Ratko Mlladiç në gjykatë në Hagë. Foto Beta.

RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Slavko Puhalic, që ishte një intendent në kampin
boshnjak të drejtuar nga serbët në Trnopolje, tha për gjykatën e OKB të
enjten se kishte si qëllim largimin e popullatës jo-serbe nga zona e luftimit... për mbrojtjen e tyre”.
Boshnjakët, kroatët dhe të tjerët qëndruan në Trnopolje ‘derisa u poqën
kushtet që ata të largohen’ tha Puhalic në një deklaratë në gjykatë.
“Ata mund të dilnin lirisht, pasi lajmëronin rojën dhe linin dokumentet...
Askush nuk u fut atje me forcë”, tha ai.
Sipas dëshmitarit, përveç atyre që ai i quajti disa ‘incidente’ njerëzit që
mbaheshin në Trnopolje nuk u abuzuan.
Sipas aktakuzës kundër ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Mlladiç,
forcat e tij kryen krime të rënda dhe të shkallës së gjerë kundër boshnjakve
dhe kroatëve të mbajtur në Trnopolje, Keraterm dhe Omarska të gjitha
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këto kampe në zonën Prijedor. Prijedori ishte një nga komunat ku perceptimi i civilëve jo-serbë arriti shkallën e gjenocidit në 1992, pretendon
aktakuza.
Pasi avokati mbrojtës Branko Lukic shfaqi video të Trnopoljes të xhiruar
prej një televizioni britanik lajmesh nga ITN, që tregonte burrat boshnjakë, disa prej tyre shumë të dobët, pas telave të hekurt, Puhalic tha se
imazhet ishin keqinformim dhe se ata brenda hekurave ishin në fakt reporterë, ndërsa të burgosurit ishin jashtë.
“Reporterët janë në një pjesë të mbyllur dhe njerëzit janë të lirë,” tha
dëshmitari.
Video raportuese e ITN, e kryer në gusht 1992, shkaktoi zemërim ndërkombëtar për autoritetet serbe të Bosnjës.
Gjatë marrjes në pyetje, prokurori pyeti dëshmitarin nëse pati investigime në Trnopolje për vrasjet dhe përdhunimet e të burgosurve dhe nëse ai
dinte të ishte hetuar ndonjë përgjegjës.
Puhalic tha se ai nuk e dinte, duke konfirmuar se kishte dëgjuar rreth disa
rasteve të vrasjeve dhe përdhunimeve duke thënë se ai kishte informuar
policinë ushtarake dhe oficerët e tjerë.
Ratko Mlladiç është në gjyq për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Gjyqi vazhdon të hënën.
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11 SHKURT 2015

Dëshmitari i Mlladiçit:
“Myslimanët tradhtarë’ u
përballën me dëbim
Një dëshmitar i mbrojtjes në gjyqin për krime lufte të Ratko
Mlladiçit në Hagë tha se autoritetet serbe në zonën Sanski
Most po planifikonin të dëbonin boshnjakët ‘ekstremë’ dhe
‘tradhtarë’ në pranverën e 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Nenad Davidovic, një dentist që ishte kreu i shërbimit mjekësor në brigadën Sanska të Ushtrisë Serbe të Bosnjës gjatë
luftës, tha se stafi serb i krizës në zonën Sanski Most donte që boshnjakët
‘tradhtarë’ dhe ‘ekstremë’ të dëboheshin, ndërsa ata që ishin besnikë të
mbroheshin.
Davidovic tha se njerëzit që votuan për një Bosnje të pavarur dhe kundër
qëndrimit brenda Jugosllavisë u konsideruan tradhtarë.
“Garanci sigurie u ofroheshin kryesisht vendasve, jo ekstremistëve... Ekstremistët ishin gati për betejë, tradhtarët ishin ato që nuk dëgjonin,’ tha
ai.
Ai konfirmoi se shkroi në shënimet e tij nga një takim i stafit të krizës se
‘kushdo që kundërshton autoritetet serbe duhet të dëbohet së bashku me
familjen’.
Megjithatë ai tha se nuk e dinte nëse plani u zbatua. “Ato ishin propozime
dhe vendime që u bënë në rrethin e brendshëm,” tha ai.
Sipas aktakuzës kundër ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, persekutimi i joserbëve në Sanski Most arriti shkallën e gjenocidit.
Gjykatësi e pyeti dëshmitarin nëse të mos rënët dakord me autoritetet ishin një e drejtë demokratike.
Davidovic u përgjigj: Ishte tashmë gjendje lufte dhe demokracia nuk diskutohej”.
Kur u pyet nëse joserbët u dëbuan, Davidovic tha se ai nuk kishte të tillë
informacion.

- 212 -

RATKO MLADIÇ
NGA FU SHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

Mlladiç akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë në 1995 dhe në
disa komuna të tjera në 1992, terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe
pengmarrje të paqeruajtësve të OKB. Gjyqi vazhdon.
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10 SHKURT 2015

Dëshmitari i Mlladiçit:
Boshnjakët hynë në qendrat e
paraburgimit ‘vullnetarisht’
Një dëshmitar i mbrojtje tha në gjyqin për krime lufte të
Ratko Mlladiçit në Hagë se boshnjakët e zonës së Prijedorit
në pranverën e vitit 1992 po kërkonin mbrojtje nga
paraushtarakët serbë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari Rade Jovric, ish-komandant i forcës së mbrojtjes territoriale
në Prijedor, tha në gjykatën e mbështetur nga OKB të martën se ai kishte
dëgjuar rreth abuzimeve në qendrat e paraburgimit ku mbaheshin boshnjakët, përfshirë vrasjet dhe përdhunimet,dhe se kushtet ku mbaheshin
ishin çnjerëzore, por këmbënguli se ata ishin atje me vullnet të lirë.
Gjatë dëshmisë, gjykatësi Alphons Orie e pyeti Jovric nëse ai mendonte se
të tilla abuzime ishin krime dhe ai iu përgjigj se ato ishin kundër të gjitha
rregullave ushtarake.
Orie më pas e pyeti përse boshnjakët qëndruan ‘vullnetarisht’ në kampet e
paraburgimit në Omarska, Keraterm dhe Trnopolje në Prijedor.
Javoric u përgjigj se ata që nuk donin të merrnin armët dhe të luftonin
shkuan atje vetë dhe ishin të lejuar të largoheshin, ndërsa ata që ishin
kapur me armë ose gjatë luftimit nuk mund të largoheshin.
Javoric said tha se ushtria nuk ishte përgjegjëse për krimet e kryera në
kampe dhe se ishte vetëm duke i ruajtur nga jashtë boshnjakët dhe kroatët
që ishin atje.
Sipas aktakuzës kundër ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Mlladiç,
persekutimi i boshnjakëve dhe kroatëve arriti shkallën e gjenocidit në komunën Prijedor dhe krime të rënda u kryen në kampet e burgimit. Mlladiç
akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë në 1995 dhe në disa komuna të tjera në 1992, terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe pengmarrje
të paqeruajtësve të OKB.
Javoric fajësoi paraushtarakët boshnjakë që vranë dy ushtarë në fshatin
Hambarine në maj 1992 për nxitjen e konfliktit në komunën Prijedor.
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Por kur prokurori e pyeti atë nëse forcat serbe sulmuan vendbanimin Kozarac të Prijedorit dhe fshatin Hambarine me artileri dhe vranë shumë
myslimanë, dëshmitari iu përgjigj: ‘fatkeqësisht, ajo ndodhi’.
Gjyqi vazhdon.
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06 SHKURT 2015

Dëshmitari i Malladiçit:
Myslimanët e Sanski Mostit
nuk ‘u dëbuan’
Vinko Nikolic, dëshmitar i mbrojtjes për Ratko Mlladiçin,
fajësoi myslimanët e Bosnjes për shpërthimin e luftës
në Sanksi Most në vitin 1992 dhe mohoi se forcat serbe
dëbuan nga zona.
RAPORTI I DREJTËSISË
Nikoliç tha se myslimanët boshnjakë në Sanski Most kishin refuzuar një
propozim për të ndarë etnikisht komunën dhe policinë dhe kishin zaptuar
me forcë forcë qeverinë komunale dhe rajonin policor.
Ish-anëtari i Komitetit të Krizave dhe Forcave Mbrojtëse Serbe pranoi se
maj të vitit 1992 forcat serbe të Bosnjes dëbuan myslimanët nga zona dhe
çarmatosën paraushtarakët myslimanë të Bosnjes.
Megjithatë, Nikoliç fajësoi “gjendje kaotike” dhe refugjatët serbë nga Kroacia për djegien dhe plaçkitjen e shtëpive, si edhe për vrasjet që ndodhën.
Në ditën e fundit të majit, forcat serbe kishin informuar popullatën jo-serbe se ata do të “bënin të mundur largimin e tyre, nëse do ta donin këtë
gjë”, tha ai.
“Shumica e myslimanëve i kishin evakuuar shumë më parë familjet e tyre,
ndoshta duke vepruar mbi udhëzimet e partisë së tyre,” tha ai, duke iu
referuar Partisë për Veprim Demokratik.
“As Komiteti i Krizës dhe as liderët politikë në Sanski Most donin të parandalonin vendimin e tyre. Vendimi u la në dorë të çdo individi,” tha Nikoliç.
Aktakuza kundër Mlladiçit, ish-komandant i Ushtrisë së Republikës Srpska, e përmend Sanski Mostin si një nga vendet ku persekutimi i myslimanëve të Bosnjës dhe kroatëve arriti në shkallë gjenocidi.
Mlladiç akuzohet gjithashtu për gjenocid në qytetin lindor boshnjak të
Srebrenicës, për terrorizim të popullsisë vendase në Sarajevë dhe për
pengmarrje të ushtarëve të UNPROFOR-it.
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Megjithatë, Nikoliç tha se forcat serbe i kishin mbrojtur qytetarët që i ishin
bindur ligjit dhe të tjerët i kishit dërguar në kampin e burgimi në Manjacës.
“As autoritetet, as policia dhe as ushtria nuk planifikuan, përkrahën dhe
urdhëruan largimin e përhershëm të myslimanëve,” tha Nikoliç.
Nikoliç tha se ai kishte dëgjuar më vonë për krimet e kryera kundër jo-serbëve në Sanski Most. Ai kishte dëgjuar gjithashtu se shumica e autorëve
ishin akuzuar për krime.
Nikoliç pohoi se 8,000 myslimanët qëndruan në Sanski Most deri në fund
të luftës në vitin 1995, për të cilët prokurori Amir Zec tha numri në fakt
ishte 950. “E kisha fjalën si për myslimanët ashtu edhe për kroatët", u
përgjigj Nikoliç.
Kur gjykatësit i kujtuan se ai kishte përmendur vetëm myslimanët në
deklaratën e tij me shkrim, Nikoliç tha: “I qëndroj ende asaj deklarate.”
Më pas prokurori Zec lexoi një dokument të lëshuar nga lidershipi i Partisë
Demokrate Serbe, i cili thoshte se ata “donin që Sanski Mosti të ishte qytet
serb” dhe se kjo ishte arritur me anë të dëbimeve në masë të jo-serbëve
nga zona.
Në përgjigje, Nikoliçi tha se ai “nuk ishte anëtar i PDS-së”.
“Komiteti i Krizës nuk ndiskutoi kurrë dëbimin masiv të myslimanëve,”
përsëriti Nikoliç. “Qëllimi ishte të ruanim jetët e njerëzve, edhe nëse kjo
nënkuptonte se njerëzit duheshin larguar nga Sanski Mosti,” shtoi ai.
Avokatët e Mlladiçit do të shqyrtojnë dëshmitarine radhë ditën e hënë më
9 shkurt.
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05 SHKURT 2015

Dëshmitari thotë se Mlladiçi e
nderoi Konventën e Gjenevës
Dëshmitari i mbrojtjes Vojin Ubiparip tha në gjyqin e Ratko
Mlladiç se Mlladiçi gjithmonë e ka respektuar Konventën
e Gjenevës dhe se myslimanët u larguan nga territori me
urdhër të Partisë për Veprim Demokratik dhe nuk ishin
forcat serbe i përndoqën ata që të largoheshin.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ubiparip, ish-komandant i batalionit të Ushtrisë Serbe të Bosnjës në malin
Vlasic, tha në gjykatë se myslimanët shpesh kalonin në territorin e kontrolluar nga Ushtria Serbe e Bosnjes dhe se “njerëz të shquar” në mesin
e tyre i kishin thënë atij se “kishin marrë një urdhër të largoheshin nga
territori serb i Bosnjës, përndryshe njerëzt e tyre të dashur do të shkatërroheshin”.
Ai tha se ata i kishin thënë se këtë urdhër e kishin marrë nga “baza e tyre”.
“Nuk e di se kush e dha urdhrin, nëse e ka dhënë ndonjë nga ushtria apo
nga ndonjë parti politike,” shtoi Ubiparip.
Pasi u kujtua se në deklaratën e tij me shkrim, të cilat llogariten si prova, ai kishte thënë se Partia myslimane për Veprim Demokratok kishte
urdhëruar ata që të largoheshin, dëshmitari u përgjigj se disa myslimanë
të lartë i kishin thënë atij se urdhri kishte ardhur nga baza e PVDsë në
Sarajevë.
“Ata shprehën keqardhje që duhej të iknin. Njerëzit, sipas asaj që di unë,
nuk donin të largoheshin,” dëshmoi Ubiparip.
Duke folur për disa takime me të pandehurin, Ubiparip tha se Mlladiçi i ka
thënë gjithmonë Ushtrisë Serbe të Bosnjës t’i respektojë ligjet dhe zakonet
e luftës si edhe konventat ndërkombëtare.
Sipas dëshmitarit, në maj të vitit 1993 Mlladiçi urdhëroi ushtarët e tij të
shpërndanin “një kujtesë për konventën e Gjenevës” dhe pas kësaj në
njësinë e tij nuk ndodhi asnjë krim lufte.
Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjes akuzohet për gjenocid në Srebrenicë, persekutimin e myslimanëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnjen
dhe Hercegovinën, i cili arriti përmasa gjenocidale në shtatë komuna, ter-
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rorizim të popullsisë së Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të
OKB-së.
Radomir Pasic, ish-kreu i Shtabit të Krizës në komunën Bosanski Novi,
gjithashtu dëshmoi në këtë seancë dëgjimore. Edhe ai gjithashtu tha se
popullata myslimane ishte larguar “me dëshirë” nga komuna.
“Na akuzojnë vazhdimisht se i kemi përndjekur, por ata njerëz deshën
vetë të largoheshin,” tha Pasic.
Gjyqi i Mlladiçit vazhdon të enjten.
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04 SHKURT 2015

Dëshmitari i Mlladiçit: Ushtria
Serbe ‘ndihmoi me mijëra
kroatë’
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e Ratko Mlladiçit në
Hagë se në vitin 1993 Ushtria Serbe e Bosnjes ndihmoi me
mijëra civilë kroatë dhe luftëtarë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Davor Kolenda, ish-zyrtar i Këshillit të Mbrojtjes Kroate nga Travniku,
dëshmoi se forcat serbe të Bosnjës, nën komandën e Mlladiçit, ndihmuan
mijëra luftëtarë dhe civilë kroatë në verën e vitit 1993, duke i lënë ata të
largohen territori nën kontrollin serb, gjatë konflikteve mes myslimanëve
boshnjakë dhe kroatëve.
Sipas Kolendas, UNPROFOR më parë nuk pranoi të mundësonte evakuimin,
por pas negociatave me Ushtrinë Serbe të Bosnjes, në të cilën ai mori pjesë
edhe vetë, kroatët dhe luftëtarët janë evakuuar nëpërmjet lumti Vlasic.
Kolenda tha se 800 ushtarë të Këshillit Kroat të Mbrojtjes ndodheshin në
atë kohë në kampin e burgimit të Ushtrisë Serbe të Bosnjes në Manjaca,
për “arsye humanitare”.
Kolenda tha se në Manjaca nuk ka pasur krime apo keqtrajtime të kroatëve.
Gjatë shqyrtimit, Kolenda konfirmoi se serbët e përdoron për propagandë
faktin se ata ndihmuan kroatët.
“Kishim nevojë për ndihmë për evakuimin dhe serbët e përdorën këtë për
qëllime propagandistike në mënyrë që t’i shpjegojnë botës se ata e respektojnë konventën ndërkombëtare,” tha Kolenda duke shtuar se “trajtimi
në Manjaca, krahasuar me kushtet që mbizotëronin në vitin 1993, ishte
korrekt”.
Kolenda konfirmoi se, nga ana tjetër, ai protestoi para administratës së
kampit, “për shkak të një dite keqtrajtimi”, të cilën ai e konsideronte se
ishte “kundër konventave ndërkombëtare”.
Ai përshkroi se ushtarët kroatë u morën nga hangartë, ndërkohë që jashtë
ishte shumë vapë, në mënyrë që “të përsëritnin të njëjtën deklaratë” para
kamerave të televizionit serb.

- 220 -

RATKO MLADIÇ
NGA FU SHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

“Deklarata që ne jemi të burgosur të Ushtrisë Serbe të Bosnjës dhe se Bosnja është serbe njësoj si Moska është ruse... Kjo ishte poshtëruese, sidpomos sepse ne nuk ishim të burgosur ushtarakë, por kërkuam ndihmë,”
kujton Kolenda.
Ish-komandanti ushtarak serb i Bosnjes Mlladiç akuzohet për genocid në
Srebrenicë, persekutimin e myslimanëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnje
dhe Hercegovinën, gjë e cila arriti në përmasa genocidi në shtatë komuna,
për terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe marrje peng të paqeruajtësve
të OKB-së.
Ditën e hënë, dëshmitari Slobodan Zupljanin dëshmoi se Ushtria Serbe
e Bosnjes nuk arriti të shmangte vrasjen e myslimanëve boshnjakë në
Kotor-Varos në vjeshtën e vitit 1992.
Kotor-Varosi është një nga shtatë komunat ku persekutimi i popullsisë
joserbe arriti shkallën e genocidit gjatë Luftës së Bosnjës.
Zupljanin, një ish-kapiten në Ushtrinë e Republikës Srpska, konfirmoi se
rreth 150 boshnjakë muslimanë, të cilët i ishin dorëzuar forcave serbe, u
vranë në fshatin Grabovicë më 4 nëntor 1992. Zupljanin tha ai informoi
eprorin e tij për vrasjet në Grabovicë .
“Nuk e di nëse e përmenda numrin, por di se shkrova se disa idiotë kishin
kryer një masakër... E quajta masakër,” shtoi ai.
Zupljanin tha ai bindi supervizorin e tij se anëtarët e brigadës së tij nuk
ishin të përfshirë në krim. Kur u pyet nga prokurorja Camille Bibles nëse
incidenti i Grabovicës ishte hetuar, ai u përgjigj se nuk e dinte.
Kur u pyet se kush i kishte kryer vrasjet në Grabovicë, Zupljanin tha
se oficerët që ishin të pranishëm në fushë, e kishin informuar atë se
“pjesëmarrësit në këtë incident të tmerrshëm ishin kryesisht civilë dhe se
njerëzit e tij nuk kishin qenë në gjendje t’i ndalonin ata.”
Bibles më pas e ballafaqoi atë me një deklaratë që kishte dhënë më vonë në
një gazetë, ku thoshte se viktimat e Grabovicës kishin marrë një “ndëshkim të merituar”. Në përgjigje, Zupljanin tha se ai ishte referuar “ekstremistëve, të cilët ishin një objektiv legjitim ushtarak”, dhe jo civilëve.
Gjykatësi Bakone Moloto më pas e pyeti se çfarë nënkuptonte “një ndëshkim i merituar”. “Kjo nënkupton likujdimin dhe kapjen,” u përgjigj Zupljanin.
Gjyqi i Mlladiçit vazhdon ditën e mërkurë.
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23 JANAR 2015

Dëshmitari i Mlladiçit:
Boshnjakët nuk u larguan për
shkak të persekutimit
Një ish-oficer i Ushtrisë Serbe të Bosnjes nga Kljuci tha në
gjyqin për krime lufte të Ratko Mlladiç se më shumë se
gjysma e boshnjakëve të qytetit u larguan në vitin 1992, por
serbët s’kishin faj për këtë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Velimir Kevac tha në gjyqin e Mlladiçit në Gjykatën
e Hagës ditën e premte se boshnjakët nuk u larguan nga Kljuci se u persekutuan nga forcat serbe, por “sepse ata kishin frikë”.
“Ishte luftë dhe të gjithë kishin frikë dhe donin të çonin familjet e tyre
aty ku mendonin se do të ishin më të sigurta,” tha në gjykatë ish-oficeri i
Ushtrisë Serbe të Bosnjes.
gjatë marrjes në pyetje, Kevac pranoi se forcat serbe kishin kryer krime
kundër boshnjakëve, përfshirë edhe vrasje masive dhe djegie shtëpish.
Por ai mohoi se qëllimi i këtyre veprimeve ishte të largonin popullsinë
jo-serbe nga Kljuci.
Sipas prokurorisë, nga 17,000 myslimanët që jetonin në Kljuc para luftës,
vetëm 1,000 mbetën pas saj.
Ish-komandanti ushtarak serbo-boshnjak Mlladiç është në gjyq për genocid në disa komuna në vitin 1992, përfshirë këtu Kljucin. Ai është akuzuar
gjithashtu për genocid në Srebrenicë në vitin 1995, persekutimi të boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë vendin, si dhe terrorizim të popullsisë së
Sarajevës dhe marrje peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon ditën e hënë.
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22 JANAR 2015

Dëshmitari i Mlladiçi:
‘Myslimanët’ shkaktuan
konfliktin në Kljuc
Një ish-oficer i Ushtrisë Serbe të Bosnjes nga Kljuci tha
për gjyqin për krime lufte të Ratko Mlladiç në Hagë se
“myslimanët vendas” ishin fajtorë për fillimin e konfliktit në
këtë zonë në vitin 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ish-oficeri Velimir Kevac tha gjyqin e Mlladiçit në Gjykatën e Hagës ditën
e enjte se njësitë boshnjake në Kljuc i zunë pritë një karvani Ushtrisë Popullore Jugosllave, e cila po tërhiqej nga Kroacia më 27 maj 1992, duke ndezur kështu konfliktin në komunën perëndimore boshnjake.
Kevac tha se “muslimanët dhe serbët filluan të largoheshin nga Kljuç” pas
kësja, ndërsa Ushtria Popullore Jugosllave çarmatosi fshatrat boshnjake.
Ai dëshmoi se zyrtari komunal boshnjak Omer Filipovic nuk iu nënhstrua
kërkesës së Ushtrisë Popullore Jugosllave për çarmatim, por ndryshoi
qëndrimin e tij “pas shumë paralajmërimeve”.
He testified that Bosniak municipal official Omer Filipovic did not submit
to the Yugoslav Peoples Army’s demand for disarmament, but changed his
stance “after many ëarnings”.
Sipas aktakuzës dhe dëshmive të dëshmitarëve të tjerë, Filipovic u vra më
vonë në një kamp burgu të drejtuar nga forcat serbe të Bosnjes në Manjaca.
Ish-komandanti ushtarak serbo-boshnjak Mlladiç është në gjyq për genocid në disa komuna në vitin 1992, përfshirë këtu Kljucin. Ai është akuzuar
gjithashtu për genocid në Srebrenicë në vitin 1995, persekutimi të boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë vendin, si dhe terrorizim të popullsisë së
Sarajevës dhe marrje peng të paqeruajtësve të OKB-së.
I pyetur nga prokurori për viktimat civile të sulmit e fshatit Kljuc të Pudin
Han nga forcat serbe të Bosnjes dhe Ushtria Popullore më 28 Maj të vitit
1992, dëshmitari u përgjigj se ai “nuk ka dëgjuar” për këtë dhe se “nuk
ishte në zonë” në atë kohë.
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I pyetur për një sulm nga ana e forcave serbe të Bosnjës në fshatin Velagici më 1 qershor 1992, kur sipas padisë, 77 burra u vranë në shkollën
vendase, Kevac tha se kishte dëgjuar se “policia ushtarake kishte kryer një
hetim dhe se keqbërësit ishin arrestuar dhe transferuar në burgun e Banja
Lukës”.
Prokurori tha se ka pasur arrestime në masë të jo-serbëve gjatë operacioneve në zonën e Kljucit, por Kevac tha se “nuk ishte praktikë e përhapur”
dhe se ishin ndaluar vetëm njerëzit e armatosur.
Gjyqi vazhdon ditën e premte.
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19 JANAR 2015

Dëshmitarja e Mlladiçit:
Ekstremistët janë fajtorë për
konfliktin e Prijedori
Një dëshmitare e mbrojtjes tha në gjyqin e Ratko Mlladiç, i
cili ka rifilluar pas pushimit të festave të Gjykatës së Hagës,
se “ekstremistët myslimanë” ishin fajtorë për fillimin e
konfliktit në Prijedor në vitin 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Zdravka Karlica, presidentja e Shoqatës së Familjeve të Viktimave, Persona
të Zhdukur, Arrestuarve dhe Njerëzve të Vrarë nga Prijedori, tha për gjyqin
e ish-shefit ushtarak serb boshnjak për krime lufte ditën e hënë se burri i
saj Zorani është vrarë nga “ekstremistët myslimanë” në verën e vitit 1992.
Karlica tha se burri i saj ka marrë pjesë në negociatat për çarmatimin e
“njësive paraushtarake” kryesisht në fshatin boshnjak të Kozaracit në maj
të vitit 1992.
“Krahu i moderuar i Partisë së Veprimit Demokratik, SDA, ra dakord për
çarmatimin, por jo për pjesën ekstreme dhe aty shpërtheu konflikti,” tha
ajo.
Gjatë marrjes në pyetje, Karlica konfirmoi se ajo e dinte për “rivendosjen”
e boshnjakëve dhe kroatëve nga Prijedori, por tha gjithashtu tha se “një
numër i madh prej tyre u larguan para luftës”.
Mlladiçi akuzohet për genocid në Srebrenicë, persekutim të boshnjakëve
dhe kroatëve në të gjithë vendin, gjë e cila arriti përmasa genocidi në
shtatë komuna të tjera, si edhe terrorizim të popullsisë së Sarajevës dhe
marrje peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Sipas aktakuzës kundër Mlladiçit, forcat serbe të Bosnjes vranë, arrestuan
në mënyrë të paligjshme, torturuan, keqtrajtuan dhe dëbuan mijëra boshnjakë dhe civilëve kroatë në fshatrat e komunës së Prijedorit.
Karlica tha në gjykatë se ajo kishte marrë vesh nga familjet e viktimave
gjashtë apo shtatë vjet më parë se “256 gra dhe 10 vajza janë vrarë” në
zonë, i cili ishte “një lajm tronditës” për të.
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Para dëshmisë së saj, pati një konferencë të shkurtër, gjatë të cilit kryetari
i trupit gjykues Alphons Orie tha se mbrojtja e Mlladiçit do të zgjasë gjithë
vitin dhe do të vazhdojë edhe në vitin 2016.
Orie tha se mbrojtja e Mlladiçit deri tani kishte marrë në pyetje një të
tretën e e 300 dëshmitarëve të saj dhe se kishte shpenzuar “më pak se një
të tretën” e kohës i ishte caktuar.
Orie tha se do të dëshmojë gjithashtu edhe gruaja e Mlladiçit.
Sipas avokatit mbrojtës Branko Lukic, Bosiljka Mlladicç do të dëshmojë
për qëndrimin e tij në Beograd nga 14 korriku deri më 17 korrik 1995, kur
forcat nën komandën e tij ekzekutuan rreth 7,000 të burgosur boshnjakë
në Srebrenicë, sipas aktakuzës.
Avokati i mbrojtjes Lukic tha se mbrojtja do të vërtetojë me dëshmitë e
Bosiljka Mlladiç dhe dëshmtitarëve të tjerë se Mlladiçi nuk mund të ketë
komanduar trupat serbe të Bosnjes gjatë masakrave ndërsa a ishte në Beograd.
Gjyqi vazhdon ditën e martë.
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19 DHJETOR 2014

Mlladiç ‘i tha trupave serbe të
silleshin si kalorës’
Një dëshmitar i mbrojtjes në gjyqin për krime lufte të
Ratko Mlladiç tha se ish-gjenerali ushtarak serb i Bosnjës
urdhëroi njerëzit e tij t’u bënin keq të burgosurve boshnjakë
nga Srebrenica.
RAPORTI I DREJTËSISË
Milovan Milutinovic, një ish-zëdhënës i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Serbe të Bosnjës tha në Gjykatën e Hagës ditën e enjte se Mlladiçi “si
oficer dhe njeri, s’mund të jepte kurrë urdhra që binin në kundërshti me
Konventën e Gjenevës”.
Ai dëshmoi se pas rënies së Srebrenicës në korrik 1995, Mlladiç tha i dha
një urdhër vartësit të tij, komandantit të Korpusit Drina të Ushtrisë Serbe
të Bosnjës, Radislac Krstic, se trupat e tij duhej “të silleshin si kalorës”
dhe se “asnjë s’duhej të lëndohej”.
Mlladiç ishte takuar me një nga përfaqësuesit e boshnjakëve vendas pranë
Bratunac dy ditë pas rënies së Srebrenicës dhe i siguroi ata se mund të
vendosnin vetë nëse donin të largoheshin apo rrinin, për aq kohë sa nuk
kishin kryer krime lufte, vazhdoi dëshmitari.
“Gjenerali Mlladiç tha gjithashtu se të gjithë myslimanët që dyshoheshin
për krime lufte do të mbaheshin,” tha Mlladiç, duke u shprehur se të dyshuarit më pas iu dorëzuan Kryqi të Kuq.
I pyetur nga gjykatësi nëse ai e dinte se boshnjakët e ndaluar ishin ekzekutuar menjëherë pas kësaj, dëshmitari u përgjigj: “Këtë po e dëgjoj për
herë të parë.”
“Edhe pse isha shefi i shërbimit informativ të Shtabit të Përgjithshëm,
nuk dija gjë për krimet që ndodhën në Srebrenicë deri të paktën dhjetë ditë
pasi ndodhën,” tha ai.
Mlladiç akuzohet për genocid për masakrimin e më shumë se 7,000 myslimanëve burra e djem ditët pasi Ushtria Serbe e Bosnjës më 11 korrik 1995
kapi enklavën e Srebrenicës të mbrojtur nga OKB-ja.
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Prokurori citoi artikuj nga shtypi perëndimor për masakrat që iu publikuan në mes të korrikut 1995, duke sugjeruar se Milutinovici ia kishte
kaluar ato informacione komandantit të tyre.
“Sigurisht që po. mendoj se ia thamë këtë gjë gjeneralit Mlladiç, por s’e
dinim sa i lartë ishte niveli i këtyre ekzekutimeve ose le të themi krimeve
që ndodhën në ato zona,” tha Milutinovic.
Ai tha gjithashtu se “nuk e dinte” kush ishte përgjegjës për vrasjet.
Milutinovic dëshmoi gjithashtu se forcat e Mlladiçit nuk ishin përgjegjëse
për një sërë masakrash në Sarajevë, të cilat ai tha se ishin kryer nga forcat
boshnjake për të fajësuar më pas serbët.
Ai tha se trupat boshnjake ishin përgjegjëse për një sulm fatal në një
radhë buke në rrugën Vasa Miskin në maj 1992 dhe shpërthimet në tregun
Markale në shkurt të vitit 1994 dhe gusht 1995, ku u vranë një numër i
madh civilësh.
Milutinovic gjithashtu pohoi se pas shpërthimit të dytë në tregun Markale
më 28 gusht 1995, ku u vranë 43 vetë, hetuesit rus zbuluan se “disa nga
viktimat kishin vdekur më parë dhe trupat e tyre ishin shkëmbyer”, duke
treguar se shkalla e kasaphanës u falsifikua nga autoritetet boshnjake.
Mlladiç akuzohet për terrorizim të popullit të Sarajevës me anë të fushatave të gjata të sulmeve me bomba dhe snajperë. Ai akuzohet gjithashtu
për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve nga vendi, gjë e cila arriti në
nivele genocidi në shtatë komuna, si edhe për pengmarrje të paqeruajtësve
të OKB-së.
Gjyqi do të vazhdojë më 19 janar, pas pushimeve sezonale të Gjykatës së
Hagës.
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18 DHJETOR 2014

Dëshmitari i Mlladiç kujton
‘urrejtjen e vërtetë të serbëve’
Një dëshmitar i mbrojtjes në gjyqin e Ratko Mlladiç për
krime lufte tha se forcat serbe nuk persekutuan boshnjakët
dhe kroatët në zonën Sanski Most, por iu përgjigjën një
kërcënimi të vërtetë me armë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Boro Tadic, një ish-zyrtar vendas nga komuna veri-perëndimore e Sanski
Most, tha në gjyqin e Mlladiçit në Gjykatën e Hagës ditën e mërkurë se
përndjekja e jo serbëve nuk ishte politikë e serbëve të Bosnjes.
“Partia Demokratike Serbe dhe Republika Srpska nuk kishin ndonjë politikë për largimin e myslimanëve dhe kroatëve,” tha Tadic në një deklaratë
me shkrim në Gjykatën e Hagës.
Sipas aktakuzës kundër ish-komandantit të Ushtrisë Serbe të Bosnjes Mlladiç, Sanski Most është një nga shtatë komunat në Bosnje dhe Hercegovinë në të cilën persekutimi i popullsisë boshnjake dhe kroate arriti në
nivele genocidi në vitin 1992.
Tadic tha se konflikti i armatosur në Sanski Most u shkarkua nga boshnjakët që refuzuan të çarmatoseshin dhe sulmuan Policinë dhe Ushtrinë e
Popullore Jugosllave. Ai tha se ky ishte pjesë e një plani të organizuar nga
Perëndimi për të shkatërruar Jugosllavinë.
Edhe pse ai mohoi të ishte anëtar i Partisë Demokratike Serbe, Tadic konfirmoi në seancë se ai kishte dhënë kontributin e tij në buletinin e partisë.
Prokurori më pas citoi një sërë përshkrimesh përçmuese të myslimanëve
dhe kroatëve nga buletini, i cili thoshte se ata donin të vrisnin, përdhunonin dhe “t’u nxirrnin sytë” serbëve.
“Ku thua të vërtetën, ajo nuk është propagandë. E bën që njerëzit të bëhen
të ndërgjegjshëm,” u përgjigj dëshmitari.
I pyetur nëse ai mendonte se myslimanët “nuk janë njerëz” dhe se kroatët
“kanë gen për të vrarë ata që janë më të mirë dhe më të fortë se vetja”, siç
thuhej në buletinin e partisë, Tadic u përgjigj se ai nuk ishte dakord dhe se
këto fjalë ishin “të ashpëra”, edhe pse këmbënguli se buletini artikulonte
një rrezik të vërtetë.
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Tadic konfirmoi se në vitin 1992 ai u tha vendasve në fshatrat boshnjake
përreth Sanski Most se boshnjakët ishin “serbë të islamizuar” që kishin
“urrejtje të vërtetë” për serbët e tjerë.
Dëshmitari pranoi se 18 xhami ishin shkatërruar në Sanski Most dhe tha se
ai i pa rrënojat, por mohoi të dinte përgjegjësit për këtë. Ai shtoi se “ishte
mundësi” që autoritetet vendase të kishin vendosur t’i zhvendosnin varrezat e xhamive në shkurt të vitit 1993.
Mlladiç po gjykohet gjithashtu për genocid në Srebrenicë, terrorizim të
popullit të Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të Kombeve të
Bashkuara.
Gjyqi vazhdon.
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Trupat e OKB-së ‘u kapën për të
ndaluar sulmet e NATO-s’
Një gazetar serbo-boshnjak tha në gjyqin e Ratko Mlladiç
se ai i kishte filmuar paqeruajtësit e OKB-së të marrë
peng për një raport televiziv mbi përpjekjet për të ndaluar
sulmet e mëtejshme ajrore të NATOS mbi Ushtrinë Serbe të
Bosnjës në vitin 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ditën e martë, Snjezan Lalovic, një gazetar televiziv nga fortesa e Pales në
periudhën e luftës serbo-boshnjake, tha në gjyqin e Mlladiçit në Gjykatën
e Hagës se ai filmoi trupat e OKB-së që po përdoreshin si mburoja njerëzore në maj të vitit 1995 pasi u përcaktuan si “njerëz të panjohur me uniforma” ndërsa mbaheshin rob atje.
Ai tha se trupat e OKB-së ishin të lidhur në një stacion radari në rrëzë të
malit Jahorina në përpjekje për të mos lejuar avionët e NATO-s të bombardonin ndërtesën.
Lalovic dëshmoi se njerëzit me uniforma të cilët e dërguan atë në stacionin
e radarit në Jahorina nuk e përmendën Mlladiçin, por tha se ai duhet t’i
filmonte trupat e OKB-së për një raport televiziv “sepse ekzistonte rreziku
që ndërtesa mund të sulmohej”.
Ai tha gjithashtu se të burgosurit nuk ishin keqtrajtuar dhe mohoi të ketë
punuar nën urdhrat e policisë dhe Ushtrisë Serbe të Bosnjes.
Gjatë seancës, prokurori i paraqiti dëshmitarit një deklaratë nga Mlladiçi
ku kërcënon komandantin e UNPROFOR-it Rupert Smith se “do t’i shikonte në televizor vrasjet e anëtarëve të UNPROFOR-it, nëse vazhdonte të
bombardonte”.
Duke iu përgjigjur sugjerimit se Mlladiçi po kërcënonte të vriste personelin e OKB-së, Lalovic tha: “Unë isha me ata dhe mund të isha vrarë edhe
unë.”
Ai e përshkroi filmimin e pengjeve si “një hile për t’u treguar se ata janë
këtu” dhe jo si një kërcënim të vërtetë vdekjeje.
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“Ne ishim të ekspozuar ndaj bombardimeve të aleancës më të madhe ushtarake dhe këto raporte televizive supozohej të ndalonin bombardimin e
Republikës Srpska nga NATO-ja”, tha ai.
Mlladiçi po gjykohet gjithashtu për genocid në Srebrenicë, persekutimin
e myslimanëve dhe kroatëve nga Bosnja dhe Hercegovina, gjë e cila arriti
në nivele genocidi në shtatë komuna të tjera, si edhe terrorizim të popullit
të Sarajevës.
Gjyqi vazhdon.
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Mlladiçi nxirret nga salla e
gjyqit se duartroket
Ratko Mlladiç u nxor përkohësisht nga gjyqi i tij për krime
lufte në Gjykatën e Hagës se duartrokiti kur një dëshmitar
tha se ai do të mbahej mend në histori si një njeri pozitiv.
RAPORTI I DREJTËSISË
Kryegjyqtari urdhëroi largimin e Mlladiçit nga salla e gjyqit ditën e hënë
pasi ai duartrokiti dëshminë e dëshmitarit të mbrojtjes Vojo Kupresanin,
një ish-zyrtar i Partisë Demokratike Serbe në Bosnje, i cili lavdëroi kurajën
dhe lidershipin e tij gjatë luftës së viteve 1992-1995.
“Është e vërtetë që ky gjeneral i ulur këtu, Mlladiç u ngrit për të mbrojtur serbët në çastin kur të gjithë gjeneralët e tjerë ushtarakë jugosllavë ia
mbathën,” dëshmoi Kupresanin.
“Po të mos ishte për këtë gjeneralin këtu, nuk do të kishte asnjë gjurmë serbësh në Bosnje dhe Hercegovinë. Prandaj serbët i janë mirënjohës
gjeneralit Mlladiç dhe do të flasin përgjithmonë për të. Ai do të hyjë në
historinë serbe si një njeri pozitiv,” tha ai, pas së cilës Mlladiçi filloi të
duartrokiste.
Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës Mlladic, akuzohet për genocid në Srrebrenicë, persekutim të myslimanëve dhe kroatëve nga Bosnja
dhe Hercegovina, e cila arriti në nivele genocidi në shtatë komuna, duke
terrorizuar popullsinë e Sarajevës dhe marrë peng paqeruajtës të OKB-së.
Kupresanin, i cili ka qenë zyrtar i lartë në Partinë Demokratike Serbe në
Bosanska Krajina, konfirmoi se forcat serbe vranë 68 jo serbë në fshatin
Brisevo pranë Prijedorit në korrik të vitit 1992.
“E vërteta është se ata nuk u ndëshkuan për këtë,” tha dëshmitari, por
këmbënguli se krimi, i cili është i renditur në aktakuzën e Mlladiçit, nuk
ndodhi gjatë operacionit të Ushtrisë Serbe të Bosnjës.
Kupresanin tha se shkaku i luftës ishte shpallja e pavarësisë së Bosnjës
nga Jugosllavia.
Ai tha se shpallja e pavarësisë në tetori të vitit 1991, e cila u miratua në
mes të një bojkoti të parlamentit të Sarajevës nga ana e deputetëve serbë,
të cilët e kundërshtonin pavarësinë, ishte “jokushtetuese” dhe “poshtëroi
popullin serb”.
Gjyqi vazhdon.
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Serbët ‘donin të ndalonin
krijimin e një shteti islamik
boshnjak’
Qëllimi i serbëve të Bosnjës nuk ishte të shkatërronin
vendin, por të mos lejonin boshnjakët të krijonin një shtet
islamik, tha një ish-oficer serb në gjyqin e Ratko Mlladiç.
RAPORTI I DREJTËSISË
Vojo Kupresanin, një ish-oficer i Partisë Demokrate Serbe, tha në gjyqin
e Mlladiçit në Gjykatën e Hagës ditën e enjte se serbët e Bosnjes donin të
parandalonin që lideri boshnjak Alija Izetbegoviç të krijonte një republikë
myslimane.
Kupresanin, një prej liderëve serb në Bosanska Krajina, fillimisht tha në
gjykatën e OKB-së se ai nuk i ka treguar parlamentit të Republikës Srpska
se “qëllimi ynë i qartë ishte të shkatërronim shtetin e Alijas”.
Prokurori i tregoi atij një transkript të seancës parlamentare, duke i sugjeruar se ai nënkuptonte se donte të shkatërronte “Bosnje dhe Hercegovinën
e pavarur dhe të bashkuar”.
Por dëshmitari u përgjigj: “Kur flas për ‘shtetin e Alijas’, e kam fjalën
për një shtet islamik, të bazuar në deklaratën islamike të Izetbegoviçit.
Nuk e kam fjalën për Bosnjen dhe Hercegovinën e bashkuar. Ne donim të
shkatërronim konceptin e një shteti islamik.”
Mlladiç, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjes, akuzohet ndër të tjera
për persekutim të myslimanëve dhe kroatëve nga Bosnja dhe Hercegovina.
Qëllimi i atij persekutimi, sipas aktakuzës, ishte krijimi i një shteti serb
në vend.
Por Kupresanin tha se qëllimi i serbëve, në fillim të luftës, ishte që Bosnja
dhe Hercegovina të qëndronin brena Jugosllavisë. Ai rikujtoi se pjesa më
e madhe e serbëve të Bosnjes në fund të vitit 1991 votuan që të mbeteshin
pjesë e Jugosllavisë.
“Nuk mendoj se ky ishte një hap drejt shpërbërjes së Bosnje dhe Hercegovinës, por dëshira demokratike e popullit... Ne donim të rrinim në Bosnje
dhe Hercegovinë nëse Bosnja dhe Hercegovina mbeteshin brenda Jugosllavisë. Kushtetuta na e garantoi këtë,” tha Kupresanin.
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I pyetur nga kryetari i trupit gjykues, Alphons Orie, nëse ai e mbronte
“krijimin e një shteti të pavarur serb”, Kupresanin u përgjigj: “Në atë
kohë, jo.”
Prokurori citoi nga seanca e regjistruar parlamentare e shkurtit të vitit
1992, gjatë të cilës Kupresanin i quajti myslimanët dhe kroatët “armiqtë
tanë natyrorë” dhe tha se serbët s’duhet të kishin të bënin me ata.
“Nuk e mbaj mend këtë. Këto janë fjalë të ashpra,” u përgjigj dëshmitari.
Mlladiç po gjykohet gjithashtu për genocid në Srebrenicë, terrorizim të
popullsisë në Sarajecë dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon ditën e hënë.
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Problemet shëndetësore
të të pandehurve në Hagë
“kërcënojnë” gjyqet e tyre
Presidenti i Gjykatës së Hagës lajmëroi se vendimet e
shumëpritura të gjyqeve të luftës për Ratko Mlladiç, Goran
Hadzic dhe Vojisllav Sheshel po vonohen për shkak të
shëndetit të tyre të dobët.
MILKA DOMANOVIC
Theodor Meron, presidenti i Gjykatës Ndërkombëtare të Krimeve për
ish-Jugosllavinë (ICTY), tha në raportin e tij të fundit vjetor në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ditën e mërkurë se gjykata po
përballej me sfida të mëdha për shkak të problemeve shëndetësore të të
pandehurve.
Meron tha se vendimi gjyqësor i komandantit ushtarak të Ushtrisë Serbe të
Bosnjes Ratko Mlladiç, i cili më parë pritej të jepej në korrik të vitit 2016,
tani mund të pritet “në mars të vitit 2017 ose edhe më vonë”.
Gjyqi i liderit serb të Kroacisë Goran Hadzic aktualisht po shtyhet për
shkak të gjendjes së tij shëndetësore, ndërsa lideri i Partisë Radikale serb
Vojisllav Sheshel është liruar përkohësisht për t’u kuruar nga kanceri,
shtoi Meron.
“Problemet shëndetësore janë një shqetësim i pashmangshëm dhe ngrenë
pyetje humanitare. Edhe pse gjykata përpiqet të sigurojë kujdesin e duhur
mjekësor, zhvillimet në lidhje me shëndetin e të burgosurve ndonjëherë
dalin jashtë kontrollit dhe, siç jam i sigurt që edhe Këshilli i Sigurimit e
kupton, kjo mund të shkaktojë vonesa në punën e gjykatës,” shpjegoi ai.
Ndërkohë kryeprokurori i ICTY-së, Serge Brammertz, tha në Këshillin e
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se Shesheli është tallur me Gjykatën
e Hagës dhe ka ofenduar viktimat pas lirimit të tij për arsye shëndetësore
muajin e kaluar dhe duhet rikthyer në paraburgim.
Shesheli: Nuk po them asgjë të re
I pandehuri serb për krime lufte Vojislav Sheshel e injoroi thirrjen e bërë
nga kryeprokurori i Gjykatës së Hagës Serge Brammertz për t’u kthyer në
paraburgim për shkak të deklaratave të ashpra nacionaliste që ai ka bërë
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pasi është liruar, duke u shprehur se kishte thënë pikërisht të njëjtën gjë
në gjykatë.
“Brammertz duhet ta dijë se nuk thashë ndonjë gjë të re në skenën politike
serbe në krahasim me ato që kam përsëritur vazhdimisht në sallën e gjyqit
në Gjykatën e Hagës,” tha Shesheli në një konferencë për shtyp ditën e
enjte në Beograd.
Ai tha se gjykata e OKB-së nuk i vuri atij kushte mbi atë që duhet të thoshte në publik kur ai u lirua për tu kuruar nga kanceri muajin e kaluar.
“Nuk më vunë kushte. Më liruan nga Scheveningen (qendra e burgimit
në Gjykatën e Hagës), më nxorën brutalisht që atje. Nuk kisha të drejtë të
apeloja kundër atij vendimi,” tha ai.
Shesheli u betua përsëri se nuk do të pranojë të shkojë në gjyq për të përfunduar gjyqin e tij, duke sfiduar ish-aleatët e tij të Partisë Radikale Serbe,
të cilat tani janë në qeveri, Presidentin Tomislav Nikoliç dhe kryeministrin
Aleksandër Vuçiç, ta arrestojnë atë.
“Nuk do të shkoj me dëshirën time,” këmbënguli ai.
Brammertz tha se ai e kuptonte zemërimin e viktimave për mospasjen
ende të një vendimi edhe pas 11 viteve gjyq për Sheshelin.
“Zyra e prokurorit kupton dhe ndan të njëjtin zhgënjim që vendimi i gjyqit
nuk është marrë ende, kur dëshmitari i fundit dëshmoi në korrik të vitit
2010 dhe gjyqi u mbyllë në mars të vitit 2012,” tha Brammertz.
Ai i tha Këshillit të Sigurimit se prokuroria kërkoi që lideri nacionalist serb
të kthehej në burg, pasi Shesheli tha se nuk do të pranonte të kthehej në
gjykatë për të përfunduar gjyqin e tij.
Polemika e shkaktuar nga retorika e ashpër e Sheshelit pasi ai u kthye
në Beograd “duhet të na inkurajojë të dyfishojmë përpjekjet tona për të
siguruar dhënie llogarie për shkelje të rënda të të drejtës humanitare
ndërkombëtare dhe të qëndrojmë të vendosur kundër të gjitha formave të
revizionizmit,” shtoi Brammertz.
Vendimi i tij ishte planifikuar të jepej vitin e kaluar, por u shty pasi një nga
gjykatësit në gjyqin e tij u hoq pas akuzave për njëanshmëri. Gjykatësi i ri
pritet të vijojë punën së paku deri në fund të qershorit të vitit 2015 për të
familjarizuar veten me detajet e çështjes, duke shkaktuar edhe një vonesë
tjetër në këtë gjyq maratonë.
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Duke folur për ndjekjet penale për krime lufte në gjykatat lokale në vendet e ish-Jugosllavisë, Brammertz tha se “është e nevojshme të bëhen
përmirësime të mëtejshme”.
Por ai tha gjithashtu se arrestimi i fundit i 15 personave të dyshuar për
rrëmbimin e 20 pasagjerëve nga një tren në qytetit boshnjak Strpci në
vitin 1993 dhe më pas vrasja e tyre, ishte një operacion i përbashkëte nga
autoritetet serbe dhe boshnjake dhe kjo kishte dhënë një shembull të mirë.
“Ky është një zhvillim shumë pozitiv që tregon se sa shumë mund të arrihet përmes bashkëpunimit efikas,” tha ai.
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11 DHJETOR 2014

Dëshmitari i Mlladiç: Forcat
serbe ‘ndihmuan boshnjakët
besnikë’
Një ish-oficer serbo-boshnjak tha në gjyqin e Ratko Mlladiç
se boshnjakët besnikë të autoriteteve serbe në Rogatica
“u zhvendosën” në vitin 1992 për shkak të kërcënimeve të
marra nga ana e tyre.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Milovan Lelek, një ndihmës shef i stafit në Brigadën
e Rogaticës të Ushtrisë Serbe të Bosnjes, tha ditën e mërkurë në gjyqin për
krime lufte të Mlladiç se boshnjakët nuk u dëbuan nga zona e Rogaticës
në vitin 1992.
“Ata dolën të gjithë vullnetarë të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Askush
nuk i detyroi ta bënin,” dëshmoi Lelek.
Ai tha se boshnjakët nga fshatrat “besnikë” ndaj autoriteteve serbe
kërkuan të zhvendoseshin për shkak të kërcënimeve që morën nga ana e
boshnjakëve sepse “ata jetonin pranë serbëve”.
Boshnjakët nga “fshtrat besnikë” u akomoduan përkohësisht në çerdhe
dhe shkolla vendase. Prej aty, ata ishin transferuar “sipas dëshirave të
tyre” në Sarajevë ose territore të tjera nën kontrollin e Ushtrisë së Bosnjes,
tha ai.
Mlladiç akuzohet për pjesëmarrje në persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve nga 14 komuna nën kontrollin e forcave serbe, përfshirë edhe Rogaticën.
Prokurori sugjeroi se autoritetet serbe “abuzuan me shkëmbimin e të burgosurve” për të spastruar etnikisht Rogaticën duke larguar në të njëjtën
kohë civilët boshnjakë.
“Kjo nuk është e vërtetë,” u përgjigj Lekek.
Ai tha gjithashtu se nuk e dinte për abuzimin e të burgosurve në çerdhe.
Mlladiç po gjykohet gjithashtu për genocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera, terrorizim të popullsisë në Sarajecë dhe pengmarrje të
paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon.
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10 DHJETOR 2014

Dëshmitari i Mlladiç: Nuk ka
pasur abuzime në kampin në
Manjaca
Një ish-ushtar i Ushtrisë Serbe të Bosnjës tha në gjyqin për
krime lufte të Ratko Mlladiç se boshnjakët nuk u lanë të
vdisnin urie dhe nuk u rrahën në burgun ushtarak në
Manjaca në vitin 1992.

ICTY ndërtesë. Foto Flickr ICTY.

RAPORTI I DREJTËSISË
Bosko Amidzic, i cili në kohën e luftës ishte komandanti i furnizimit
me ushqime në Korpusin e Parë në Krajina, tha në gjyqin e Mlladiçit në
Gjykatën e Hagës ditën e martë se kampi i të burgosurve në Manjaca kishte
më pak ushqime se sa ishte e nevojshme, por u shpreh se kjo ishte “si kudo
tjetër” dhe se të burgosurit hanin të njëjtin ushqim si rojat e tyre.
Ai tha se ndihma në kamp kishte ardhur nga fondacioni mysliman “Merhamet” dhe organizata katolike “Caritas”. Por ai i mohoi i mohoi deklaratat e bëra nga përfaqësuesit e këtyre organizatave të cilët kishin vizituat
kampet, se të burgosurit në Manjaca ishin torturuar.
“Këto raporte nuk reflektonin gjendjen aktuale. Ne pamë të njëjtën gjë,
por folëm ndryshe. Ata theksuan trajtimin çnjerëzor, ngacmimin dhe torturën,” tha Amidzic.
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Ai mohoi gjithashtu edhe pretendimin nga një dëshmitar i mëparshëm
i prokurorisë se përfaqësues të fondacionit “Merhamet” morën rreth 40
trupa boshnjakësh të vdekur nga kampi në Manjaca që t’i varrosnin.
Mlladiç, ish komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, po gjykohet për genocid në Srebrenicë dhe komuna të tjera, persekutimin e myslimanëve dhe
kroatëve,terrorizimin e popullit të Sarajevës dhe pengmarrjen e paqeruajtësve të OKB-së.
Gjatë seancës dëgjimore, prokuroria e Hagës citoi një raport nga Komiteti
Ndërkombëtar i Kryqi të Kuq i cili thoshte se të burgosurit në Manjaca
kishin “shenja të dukshme dhune”.
Dëshmitari në fillim tha se “smund të thoshte se nuk i kishte parë shenjat”, por këmbënguli se ato nuk ishin bërë së fundmi. Më pas ai e ndryshoi
deklaratën dhe u shpreh se “nuk i kishte parë këto”.
Prokurori pastaj tha se përfaqësues të fondacionit “Merhamet” kishin
lajmëruar komandantin e Korpusit të Parë të Ushtrisë Serbe të Bosnjës
në Krajina, Momir Talic, se ata ishin “qytetarë paqësor që ishin lënë të
vdisnin urie dhe ishin keqtrajtuar” në kamp dhe se një e treta e tyre ishin
lënduar.
“Kjo nuk është e vërtetë,” u përgjigj Amidzic, duke thënë se kjo ankesë i
referohej “kampeve të tjera të drejtuara nga policia civile”.
Amidzic tha gjithashtu se ai “nuk e dinte” për vrasjet e boshnjakëve në
kamp.
“Nuk isha në dijeni të vrasjes së ndonjë të burgosuri në Manjaca”, tha ai.
Amidzic e përshkroi Mlladiçin si “një ushtar të vërtetë”, i cili “kërkon
rregull, punë dhe disiplinë dhe të gjitha këto sipas parimit të shembullit
personal”, si edhe si një njeri “shumë të vendosur dhe me shumë parime”.
“Ai s’më ka zhgënjyer kurrë,” tha ai.
Gjyqi vazhdon.
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09 DHJETOR 2014

Dëshmitari i Mlladiç: Nuk
kishte plan të pushtonte
Sarajevën
Një ish ushtarak serbo-boshnjak tha në gjyqin për krime
lufte të Ratko Mlladiçit se komandanti ushtarak nuk kishte
ndërmend të pushonte kryeqytetin gjatë rrethimit të viteve
1992-1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes me emrin në kod GRM-101, një ish anëtar i forcave
serbe të Bosnjës, tha ditën e hënë se ai ishte i pranishëm kur Mlladiçi tha
në vitin 1993 se ideja e pushtimit të Sarajevës ishte e papranueshme, sepse
do të shkakonte viktima të shumta në të dyja anët.
Dëshmitari tha se në vend të kësaj, Mlladiçi donte “që palët në luftë të
binin dakord për një paqe të drejtë”.
Mlladiç akuzohet për terrorizim të popullit të Sarajevës me sulme të vazhdueshme me artileri dhe snajperë, genocid në Srebrenicë, përndjekje të
myslimanëve dhe kroatëve nga vendi, si edhe pengmarrje të paqeruajtësve
të OKB-së.
GRM-10 shpjegoi komandën e artilerisë serbe të Bosnjes për të hapur zjarr
mbi lagjen Pofalici të Sarajevës në maj të vitit 1992 si një operacion kundër
“formacioneve ushtarake dhe paraushtarake” boshnjake, të cilit i kishin
përzënë serbët nga Pofalici “duke i sulmuar, djegur dhe plaçkitur shtëpitë
e tyre”.
Në një regjistrim zanor që u vendos në sallën e gjyqit, mund të dëgjohej
Mlladiçi duke urdhëruar një nënoficer të sulmonte me artileri Velusicin
dhe Pofalicin, sepse “atje s’ka popullsi të madhe serbe”.
Mlladiç thoshte në regjistrimin zanor, i cili është bërë gjatë mbrëmjes së
28 dhe 29 majit të vitit 1992, se qëllimi i sulmeve ishte të mos lejonin
banorët e Sarajevës të flinin dhe “t’ua hiqnin mendjen fare”.
Mbrojtja e Mlladiçit e ka kontestuar vërtetësinë e regjistrimit zanor, duke
pretenduar se ai është një montazh i bërë nga ana boshnjake.
Gjyqi vazhdon.
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05 DHJETOR 2014

Dëshmitari i Mlladiç: Trupat
serbe të pafajshme për
masakrën
Një ish oficer i Ushtrisë Serbe të Bosnjës tha në gjyqin e
Ratko Mlladiçit se ishin serbët vendas dhe jo ushtarët,
ata që masakruan boshnjakët dhe kroatët në fshatin e
Grabovicës në vitin 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Vojislav Krsiç, një ish oficer në Brigadën e
Këmbësorisë së Ushtrisë Serbe të Bosnjës, dëshmoi në Gjyaktën e Hagës
ditën e enjte se serbët vendas ishin përgjegjës për vrasjet masive në
Grabovicë.
Rreth 150 burra që mbaheshin të mbyllur në një shkollë në fshat thuhet
se janë vrarë në nëntor të vitit 1992, një krim i listuar në padinë kundër
Mlladiç.
Krsiç tha se një oficer sigurimi e lajmëroi atë për krimin, duke thënë: “Ka
një problem. Banorët e Grabovicës i kanë katranosur gjërat.”
Dëshmitari tha se ai s’ishte në fshat në kohën që janë kryer krimet, por
kur ai ishte atje, të arrestuarit nuk kishin lidhje me të dhe se “s’pati asnjë
aksion kundër dinjitetit të tyre”.
Gjatë seancës së marrjes në pyetje, prokurorja Camile Bibles citoi një
urdhër nga Ushtria Serbe e Bosnjë për “të spastruar” territorin përreth
Kotor-Varosit. Dëshmitari u përgjigj se në atë urdhër nuk përfshihej popullsia civile.
Krsiç dha një përgjigje të ngjashme kur prokurorja e pyeti për një urdhër
të forcave serbe për të sulmuar zonën e Stari Gradit në Kotor-Varos. Ai
tha se urdhri nënkuptonte se forcat armike, jo shtëpitë civile, duhet të
sulmoheshin.
Prokurorja argumentoi se burrat e kapur dhe vrarë në fshatin e Grabovicës
ishin përgjegjësi e Brigadës së Ushtrisë Serbe të Bosnjës në Kotor-Varos.
“Epo, në një farë mënyre, po,” u përgjigj Krsiç.

- 243 -

RATKO MLADIÇ
NGA FUSHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

Ish komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Mlladiç, po gjykohet për
përndjekjen e boshnjakëve dhe kroatëve nga komunat nën kontrollin serb,
një prej të cilave ishte edhe Kotor-Varosi. Ai akuzohet gjithashtu për genocid në Srebrenicë dhe disa komuna të tjera, për terrorizim të popullsisë
vendase dhe marrja peng e paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vazhdon ditën e hënë.
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04 DHJETOR 2014

Dëshmitari i Mlladiç: Nuk ka
pasur spastrime etnike në
Kotor-Varos
Një ish-oficer i Ushtrisë Serbe të Bosnjes tha në gjyqin e
Ratko Mlladiç se ai s’ka marrë kurrë urdhër për të kryer
spastrime etnike të jo-serbëve në zonën Kotor-Varos.
RAPORTI I DREJTËSISË
Vojislav Krsiç, një ish-oficer në Brigadën e Këmbësorisë së Ushtrisë Serbe
të Bosnjes, dëshmoi në mbrojtje të Mlladiçit të mërkurën duke thënë se
në zonën veri-perëndimore boshnjake nuk ka pasur asnjë spastrim etnik
dhe se brigada e tij nuk ka qëlluar kurrë kundër ndonjë civili gjatë kohës
së luftës.
Në deklaratën e shkruar të Krsiç, të cilën avokati mbrojtës Branko Lukiç
e lexoi në sallën e gjyqit, ai gjithashtu pohoi se “personeli i ushtrisë nuk
ishte i përfshirë” në vrasjen e një sërë boshnjakësh në fshatin e Grabovicës
në nëntor të vitit 1992, një krim ky i listuar në aktakuzën kundër Mlladiçit.
Ish-komandanti ushtarak i serbëve të Bosnjes Mlladiç po gjykohet për
persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve nga komunat nën kontrollin
serb, një prej të cilave ishte edhe Kotor-Varosi. Ai akuzohet gjithashtu për
genocid në Srebrenicë dhe disa komuna të tjera, terrorizim të popullsisë
dhe marrje peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Milorad Sajiç, komandant i Mbrojtjes Territoriale të udhëhequr nga serbët
në Banja Luka, gjithashtu tha në seancën dëgjimore ditën e mërkurë se
spastrimi etnik nuk ishte një objektiv strategjik i serbëve të Bosnjes.
Sajiç tha në gjyq se ai “nuk e dinte se kishte pasur largime me dhunë” të
boshnjakëve dhe kroatëve kur ai ishte në Banja Luka.
Gjyqi vazhdon.
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02 DHJETOR 2014

Ratko Mlladiç nxirret nga salla
e gjyqit
Ish komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës Mlladiç u nxor
nga salla e gjyqit në Gjykatën e Hagës sepse foli me zë
shumë të lartë pasi debatoi me kryegjyqtarin në gjyqin e tij
për krime lufte.
RAPORTI I DREJTËSISË
Mlladiçit iu kërkua të largohej nga salla e gjyqit ditën e hënë, pas një debati me gjykatësin Alfons Orie ku ai bërtiti emrin e prokurorit Amir Zec, kjo
pasi i ishte ndaluar edhe më parë të fliste me zë shumë të lartë në sallën
e gjyqit.
Ish komandanti më pas e akuzoi Orienë se nuk e linte të fliste dhe se “luante rolin e prokurorit dhe gjykatësit”, dhe u urdhërua të largohej nga
salla e gjyqit.
“Kam të drejtë... Orie, ti thjesht po sillesh si gjykatës,” tha Mlladiç, duke
sugjeruar gjithashtu se gjykatësi ishte i njëanshëm në favor të palës
akuzuese.
Mlladiç u nxor nga salla gjatë dëshmisë së dëshmitarit të mbrojtjes Simo
Bilbija, ish krye doktor në stafin e spitalit të Ushtrisë Serbe të Bosnjes .
Bilbija, i cili me urdhër të Mlladiçit mori pjesë në evakuimin e të plagosurve pas luftimit në Srebrenicë në prill të vitit 1993, e përshkroi ish gjeneralin si një “oficer trim dhe të nderuar”.
Gjatë seancës, prokurori Zec i tha Bilbijës se forcat ofensive serbe në vitin
1993 kishin shkatërruar me mijëra boshnjakë në enklavën e Srebrenicës,
ku shumë njerëzve u duhej të jetonin rrugëve pa pasur edhe gjërat minimale më të nevojshme.
Bilbija konfirmoi se ai e dinte për “operacionet luftarake” rreth Srebrenicës dhe se ai kishte dëgjuar për një numër të madh refugjatësh. Një doktor
vendas i kishte treguar atij se “me raste” kishte mungesë uji dhe pajisje
mjekësore, por Bilbija tha se qendra shëndetësore në Srebrenicë, të cilën ai
vetë e kishte vizituar, “ngjante si çdo qendër tjetër në anën serbe”.
Prokurori Zec i tregoi atij filmimet e një gazetari për bombardimet e Srebrenicës gjatë evakuimit të të plagosurve, kur dy ushtarë kanadezë u pla-
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gosën dhe një djalë i vogël vdiq. Bilbija u përgjigj se filmimet nuk tregonin
ditën kur ai ishte në Srebrenicë.
Dëshmitari konfirmoi se ai i dërgoi një letër mbështetjeje Mlladiçit në
shtator të vitit 1996, për “telashet” që ai po kalonte, por mohoi se i referohej akuzës për krime lufte.
I pyetur nga prokurori nëse i ka ende “të njëjtën ndjenjë dashurie dhe
mbështetjeje për gjeneralin Mlladiç“, Bilbija u përgjigj: “Jam i ulur këtu
pikërisht për këtë arsye.”
Ish truproja e Mlladiçit Zarko Cvijic gjithashtu dëshmoi ditën e hënë, duke
e quajtur ish shefin e tij “një oficer dhe njeri të ndershëm”, i cili nuk
përfitoi ndonjë gjë nga lufta.
Gjyqi vazhdon.
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28 NËNTOR 2014

Mlladic ‘një Njohës i Rregullave
Ushtarake’, thotë dëshmitari
Një ish oficer i Ushtrisë Serbe të Bosnjes tha në gjyqin e
Ratko Mlladiç në Gjykatën e Hagës se gjenerali ishte një
njeri i disiplinuar, i cili kërkonte rregull midis trupave të tij.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes GRM-130 tha në Gjykatën e Hagës ditën e enjte se
Mlladiç ishte një komandant i ashpër, por një “oficer i vërtetë”.
Dëshmitari GRM-130 i përshkroi mbledhjet me Madiçin si “të pakëndshme
dhe edukuese”, sepse gjenerali ishte “një njohës i madh i rregulloreve
ushtarake” dhe se “ai këmbëngulte se komandantët dhe liderët duhet t’i
njohin ato mirë”.
Mlladiç “s’i duronte dot ushtarët e parruar” dhe këmbëngulte që t’i kishin
të përgatitura mirë armët dhe pajisjet e tyre, u shpreh dëshmitari.
“Ai këmbëngulte për rregull dhe punë”, tha GRM-130.
Dëshmitari mbërriti në Bosnje si oficer i Ushtrisë Popullore Jugosllave në
fund të vitit 1991 me njësinë e tij dhe më vonë iu bashkua Stafit të Gjeneralit të Ushtrisë Serbe të Bosnjes në Crna Rijeka, pranë Han Pijesak, ku
komandonte Mlladiçi.
Ai e njohu Mlladiçin në vitin 1993 dhe tha se ai kishte pasur një impakt të
fuqishëm në moralin e trupave të tij.
“Pamja dhe mënyra e tij e të folurit me ushtarët ishte si një transfuzion
për një njeri të sëmurë”, dëshmoi ai.
Mlladic, ish komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjes, po gjykohet për genocid në Srebrenicë, persekutimin e myslimanëve dhe kroatëve nga Bosnja
dhe Hercegovina, gjë e cila arriti shkallën e genocidit në shtatë bashki,
duke terrorizuar popullin e Sarajevës dhe duke marrë peng paqeruajtës të
Kombeve të Bashkuara.
Gjyqi vazhdon ditën e hënë.
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27 NËNTOR 2014

Dëshmitari i Mlladiç:
Ekstremistët myslimanë
e shkaktuan konfliktin në
Prijedor
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e krimeve të
luftës të ish-komandantit serb të Bosnjës Ratko Mlladiç
se militantët myslimanë filluan luftimet në Prijedor në
pranverën 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Bosko Mandic, një ish-anëtar i Stafit Serb të Krizës në Prijedor, dëshmoi
në gjyqin e Mlladiç në Gjykatën e Hagës të mërkurën se konflikti në Prijedor u filluan nga një mysliman i armatosur që sulmoi një pikë kontrolli
të policisë dhe nga rekrutët e Ushtrisë Popullore Jugosllave pranë fshatit
Hembarine më 22 maj, 1992, pas të cilit forcat serbe sulmuan fshatin.
Dëshmitari tha gjithashtu se forcat paraushtarake myslimane sulmuan
Prijedorin tetë ditë më vonë.
Sipas dëshmitarit, autoritetet serbe, me ndihmën e organizatave ndërkombëtare, ndihmuan civilet joserbë të largoheshin nëse ‘nuk kishin thyer ligjin apo përdorur armë’.
Mlladiç është në gjyq për gjenocid në Srebrenicë dhe disa komuna të tjera,
një prej të cilave është edhe Prijedori. Ai akuzohet gjithashtu për persekutim të myslimanëve dhe kroatëve, terrorizim të popullatës së Sarajevës
dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Dëshmitari Mandic konfirmoi se fshatrat joserbe u bombarduan dhe
shumë vendas përfunduan në qendrat e paraburgimit aty pranë në Trnopolje, Omarska dhe Keraterm.
Prokurori tha se rreth 7000 myslimanë dhe kroatë u izoluan në kampe
pranë Prijedorit.
“Nuk e din numrin, mbase ishin... disa mijëra,” iu përgjigj dëshmitari.
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Mandic pretendoi se në Trnopolje, joserbët kishin ‘lëvizjen e lirisë’, ndërsa
në Omarska dhe Karaterm, njerëzit që kishin marrë pjesë në luftime ishin
paraburgosur dhe marrë në pyetje.
Por kur prokurori sugjeroi se të gjithë të paraburgosurit ishin civilë që nuk
kishin të bënin me luftimet, dëshmitari u përgjigj se ishte e mundur dhe
se ai nuk e dinte në të vërtetë kush kishte burgosur.
I pyetur nëse ai e dinte rreth krimeve të luftës të kryera ndaj të burgosurve
në kampet pranë Prijedorit, Mandic u përgjigj: “Kam dëgjuar se joserbët
në Omarska dhe Karaterm ishin torturuar, se pati edhe vrasje gjithashtu,
por nuk kam parë asgjë.”
Ai shtoi se kishte dëgjuar rreth vrasjeve të 150 të burgosurve myslimanë në
Karaterm më 25 korrik 1992.
“Jam dakord që ishte një masakër,” tha dëshmitari.
Gjyqi vazhdon.
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25 NËNTOR 2014

Dëshmitari i Mlladiçit: Nuk
ndodhën krime në kampin burg
të Susicas
Një dëshmitar i mbrojtjes i tha gjyqit për krime lufte të
Mlladiçit se ai nuk pa luftëtarë serbë duke abuzuar me të
burgosurit boshnjakë në kampin e burgimit të Susicës në
zonën e Vlasenicës më 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Momir Deuric, i cili punoi si magazinier në kampin e Susicës, tha në gjyqin e ish shefit ushtarak të serbëve të Bosnjës në
Gjykatën e Hagës të hënën se ai nuk kishte dijeni për krimet e renditura
në aktakuzë.
Kur prokurori i prezantoi atij provat mbi krimet e kryera, përfshirë rrahje
dhe vdekje, zhdukjen e pengjeve dhe dhunën seksuale, Deuric iu përgjigj:
“Nuk kam parë as dëgjuar gjë për këto.”
Sipas dëshmitarit, Susica qe një qendër pritjeje ku myslimanët e zonës
– të burgosur lufte por edhe civilë – mbaheshin para se të liroheshin në
shkëmbimet e të burgosurve.
“Disa prej tyre erdhën vullnetarisht... ata qenë më të sigurtë atje se sa në
shtëpitë e tyre, kështu thanë,” dëshmoi Deuric, duke konfirmuar se kishte
gra, fëmijë dhe të moshuar mes të burgosurve.
Dëshmitari deklaroi se të burgosurit u ushqyen rregullisht, me të njëjtin
ushqim si rojet serbe dhe punëtorët dhe mohoi që ata qenë “të rraskapitur dhe të dobësuar,” siç raportuan vëshguesit ndërkombëtarë që vizituan
kampin.
“Kishte atje, nuk e di mirë, disa prej tyre që qenë normalisht të dobët, të
cilët qenë sakaq të dobët kur erdhën,” tha dëshmitari.
Ai këmbënguli se dëshmitarët punuan vullnetarisht dhe jo nën detyrim.
Kur prokurori sugjeroi se të burgosurit qenë më së shumti civilë të pafajshëm, Deuric u përgjigj: “Nuk e di këtë... kishte anëtar të ushtrisë me
veshje civilësh – por nëse dikush qe ushtar apo civil, unë nuk e di këtë.”
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Kreu i sigurisë në Susica, Dragan Nikolic, u dënua me 20 vjet burg në
Gjykatën e Hagës pasi pranoi se qe fajtor për përndjekjen, vrasjen, torturën dhe abuzimet seksuale në kamp.
Mlladiçi, ish komandant i Ushtrisë së Serbëve të Bosnjës, është në gjyq
për persekutimin e myslimanëve dhe kroatëve nëpër të githë Bosnjën dhe
Hercegovinën, për të cilat akuzohet se arritën në shkallën e gjenocidit në
Vlasenica dhe në gjashtë komuna të tjera në vitin 1992.
Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë më 1995, terrorizimin
e popullsisë së Sarajevës dhe marrjen peng të paqëruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vijon.
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21 NËNTOR 2014

Dëshmitari i Mlladiçit thotë
se myslimanët ikën nga Kljuc
“vullnetarisht”
Një dëshmitar i mbrojtjes për ish komandantin ushtarak të
serbëve të Bosnjës Ratko Mladic pretendoi se civilët serbë
dhe autoritetet ushtarake nuk patën kurrë për synim të
përzinin myslimanët dhe kroatët nga Kljuc më 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ish polici rezervist Nikola Vracar i tha gjykatës së Hagës të enjten se
“largimi i popullsisë – myslimanë apo serbë – u shkaktua nga frika dhe
[qe] vullnetare.
“Nuk qe policia e komunës apo qeveria qendrore [serbe] që i lëvizi njerëzit
me forcë, ndodhi vullnetarisht... njerëzit thjeshtë ikën. Njerëzit ndoqën ushtritë, myslimanët ndoqën të tyren, serbët të tyren dhe kroatët
gjithashtu,” tha Vracar.
Ai akuzoi si përgjegjës për fillimin e konfliktit në Kljuc myslimanët, për
shkak se, siç dëshmoi ai, ata sulmuan forcën policore vendëse dhe Ushtrinë Popullore Jugosllave, JNA.
Megjithëse konfirmoi se ai pati dëgjuar për vrasjet masive të myslimanëve
në fshatrat Velagici dhe Biljani, dëshmitari tha se ai pati dëgjuar se ekzekutorët qenë “anëtarë të forcave paraushtarake”.
Mlladiç, ish komandant i Selisë Qëndrore të Ushtrisë së Serbëve të Bosnjës,
akuzohet për gjenocid në Srebrenicë dhe shumë komuna të tjera – një prej
të cilave është Kljuc – shpërnguljen e myslimanëve dhe kroatëve, terrorizimin e qytetarëve të Sarajevës dhe rrëmbimin si pengje të paqëruajtësve
të OKB-së.
Gjatë seancës së pyetjeve dhe përgjigjeve, prokurorja Caroline Edgerton i
tha dëshmitarit se ekzekutorët e “së paku 77 vrasjeve në shkollën e fshatit
Velagici”, qenë serbë të Bosnjës dhe se kjo qe konfirmuar në një raport që
i qe dërguar Komandantit të Njësisë së Parë të Krajinës disa ditë më vonë.
“Nuk e dija. Isha me leje i sëmurë. Nuk njoh shumë njerëz... fajtorët duhet
të dënohen. Ajo ndodhi, të gjithë e dinë,” u përgjigj Vracar.
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Dëshmitari konfirmoi gjithashtu se 144 myslimanë u vranë në fshatin Biljani në maj 1992. Ai tha se ndërsa qe në gadishmëri në stacionin e policisë
të Biljanit disa ditë më herët, ai pati “dëgjuar disa klithma” ndërsa ata po
torturoheshin gjatë marrjes në pyetje.
Prokurorja Edgerton tha se përzënia e jo-serbëve qe politika zyrtare e autoriteteve ushtarake dhe civile të Republikës Srpska dhe i tregoi një dokument për shtatë komuna të Krajinës ku lexohet: “Të gjitha komunat ranë
dakord se myslimanët dhe kroatët duhet të ikin”.
“Unë nuk i pashë ato vendime. Pashë të tjerat në të cilat thuhej se njerëzit
nuk duhej të përziheshin,” tha dëshmitari.
Vracar konfirmoi se më 27 maj 1992, Forcat e Mbrojtjes Territoriale të Serbisë sulmuan myslimanët dhe kroatët në vendbanimet e tyre, duke bombarduar dhe duke arrestuar banorët.
Pyetur nëse disa prej tyre u vranë, dëshmitari tha: “Disa incidente
ndodhën. Kishte banda batakçinjsh që dogjën, grabitën dhe vranë. Qe e
vështirë të ruhej rendi.”
Gjyqi vijon të hënën.
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20 NËNTOR 2014

Dëshmitari mohon që Mlladiç
urdhëroi gjenocid
Duke dëshmuar në mbrojtje të ish-komandantit të Ushtrisë
Serbe të Bosnjes, Ratko Mlladiç, Rajko Sarenac tha se
gjithçka ai dinte për personalitetin e të akuzuarit, është në
kontrast të thellë me krimet për të cilat ai akuzohet.
RAPORTI I DREJTËSISË
Në përmbledhje të deklaratës së shkruar të dëshmitarit në gjyq, avokati
mbrojtës i Mlladic, Miodrag Stojanovic tha se Sarenac “ka pasur kontakte
të shumëfishta dhe takime me gjeneralin Mladic, në bazë të të cilave ai
garanton se familja dhe edukimi ushtarak, vlerat dhe këmbëngulja e tij
janë në kontrast të thellë me krimet e gjenocidit, për të cilat ai akuzohet”.
Sarenac, ish-zëvendës komandanti i Brigadës së Rojeve në stafin kryesor
të Forcave Serbe të Bosnjes tha se Mlladiç kishte lejuar mijëra civilë kroatë nga qyteti i Vares të tërhiqeshin përmes territorit që kontrollohej nga
forcat serbe të Bosnjës në 1993.
Ai shpjegoi gjithashtu se si Mlladic garantoi sigurinë e myslimanëve të
zonës tek shefi i Policisë në Trnovo në të njëjtën verë.
Mlladic, ish-komandanti i Shtabit të Ushtrisë Serbe të Bosnjes akuzohet
për gjenocid në Srebrenicë dhe në disa komuna të tjera, persekutimin e
myslimanëve dhe kroatëve dhe terrorizim të popullatës në Sarajevo. Ai
akuzohet gjithashtu për pengmarrjen e anëtarëve të UNPROFOR.
Përgjatë marrjes në pyetje, Prokuroria e përballi Sarenac me pretendimin
se përgjatë betejave në Bosnjen lindore në 1993, forcat Serbe, ku përfshihej
edhe Brigada e tij, detyruan popullsinë myslimane të shpërngulej.
“Ne nuk ishim në luftë me civilët, por me luftëtarët… Nëse dikush e ka
marrë në këtë mënyrë, atëherë është problemi i tij”,-u përgjigj Sarenac,
duke shtuar më tej se ai “nuk mbante mend që situata të tilla të kishin
ndodhur”.
Më tej, Prokuroria citoi urdhrin e Mlladic për “pastrimin e Podrinjes”,
“thyerjen e grupeve myslimane” dhe “lejimin e popullsisë myslimane të
zhvendosej”. Sarenac pranoi se “ky ishte një urdhër”.
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Sa i përket sugjerimit të Prokurorisë se serbët e Bosnjes kishin si qëllim
të siguroheshin se lumi Drina “të mos binte në kufi me Serbinë”, Sarenac
kundërshtoi. “Unë isha i përfshirë në përgatitjen e misioneve luftarake
dhe nuk e di se cilat ishin objektivat strategjike”.
I pyetur nëse ai ishte përfshirë në propagandën anti-myslimane përgjatë
ofensivës serbe në Bosnjen Lindore, dëshmitari tha se edhe nëse do të
dëshironte ta bënte një gjë të tillë, kishte mungesë të mjeteve teknike.
I pyetur nëse Mlladic kishte urdhëruar arrestimin e anëtarëve të UNPROFOR, pasi aeroplanët e NATO-s sulmuan pozicionet e serbëve, Sarenac tha
se: “një situatë e tillë ndodhi”, por se ai “nuk mbante mend” një urdhër të
tillë specifik në Prill 1994, siç deklaroi Prokurori.
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19 NËNTOR 2014

Dëshmitari i Mlladiç fajëson
Arkanin për vrasjet në Sanski
Most
Në dëshminë e dhënë në gjyqin e Ratko Mlladiç, dëshmitari
i mbrojtjes Dusko Corokalo fajësoi ushtarët serbë që
“humbën kontrollin” dhe njerëzit e Zeljko Raznatoviçit
i njohur si Arkani për krimet kundër myslimanëve dhe
kroatëve në Sanski Most.
RAPORTI I DREJTËSISË
Corokalo, një ish-oficer sigurie me një brigadë vendase të Republikës Srpska Army, VRS, tha se myslimanët vendas shkaktuan konflikte në Sanski
Most në maj 1992, duke refuzuar të dorëzonin armët te serbët.
Ai fajësoi gjithashtu një ngjarje në fshatin Hrstovo në të cilën një numër
joserbësh u vranë, megjithëse ai nuk e dinte se sa, “një numër personash
që dolën jashtë kontrollit”.
Dëshmitari tha se forcat paraushtarake të udhëhequra nga Zeljko Daznatovic “Arkani” ishin përgjegjëse për të gjithë të keqen që preku rreth 1000
myslimanë dhe kroatë nga fshati Aganovic në vjeshtën e vitit 1995, duke
pranuar se këta njerëz nuk kishin shkaktuar telashe te autoritetet serbe
gjatë luftës.
Corokalo tha se burrat e Arkanit abuzuan me serbët po ashtu, i rruajtën
kokat në rast se largoheshin nga fusha e luftës duke ikur prej sulmeve të
myslimanëve dhe kroatëve. Ata rruajtën edhe kokën e drejtorit të hotelit
në Sanski Most në të cilin qëndronin, sepse “byreku ishte i ftohtë”, tha
dëshmitari.
Mlladiç, ish-komandant i Shtabit Qendror të VRS, është nën akuzë për
persekutim të myslimanëve dhe kroatëve gjatë gjithë BiH, që arriti
shkallën e gjenocidit në gjashtë komuna, përfshirë Sanski Most.
Mlladiç akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të vendasve në Sarajeve dhe pengmarrje të anëtarëve të UNPROFOR.
Gjatë marrjes në pyetje prokurorët thanë se nuk ishte gjetur ndonjë sasi
domethënëse armësh në shtëpitë e myslimanëve dhe kroatëve në Sanski
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Most, duke cituar një dokument të policisë serbë. Corokalo nuk ra dakord
dhe pyeti se çfarë do të thotë një sasi domethënëse.
I pyetur nëse ai dinte që më 31 maj 1992 forcat serbe vranë 22 civilë të
paarmatosur në një garazh në Hrustovo, dëshmitari tha se ai nuk kishte
informacion për këtë, ndonëse ai kishte marrë në pyetje banorët vendas të
arrestuar në fshat.
Prokurori më pas e pyeti atë nëse ai kishte informacion se, në të njëjtën
ditë, disa myslimanë dhe kroatë u vranë në një urë në Vrhpoljen fqinje.
Corokalo tha se ai kishte dëgjuar rreth vrasjeve në qytet në ato ditë.
Duke iu përgjigjur sugjerimit të prokurorit se anëtarët e VRS ishin fajtorë
të krimit, ai tha: “Nuk e di se cilat njësi e bënë këtë. Nuk e mbështes këtë.”
Dëshmitari konfirmoi se joserbët ishin paraburgosur në disa vende të
ndryshme në Sanski Most dhe se ishin transferuar më vonë në një kamp
paraburgimi në Manjaca.
Sipas akuzave, krimet kundër të paraburgosurve u kryen në pallatin vendas të sportit, fabrikën “Krinks” dhe “Betonjerka”.
Corokalo tha se nuk kishte arsye për të kryer krime kundër myslimanëve
dhe kroatëve që banonin në Sanski Most nga forcat paraushtarake të
Raznatovic.
Megjithatë, ai tha se joserbët ishin larguar nga qyteti përpara mbërritjes së
burrave të Arkanit në 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 19 nëntor.
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18 NËNTOR 2014

Dëshmitari i Mlladiçit mohon
që myslimanët dhe kroatët u
larguan nga Srbaci
Dëshmitari i mbrojtjes Milos Milincic i tha gjyqit të Ratko
Mlladiç në Hagë se ai mendonte se shumica e myslimanëve
dhe kroatëve qëndruan në Srbac gjatë kohës së luftës.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ish presidenti i komunës së Srbacit, Milos Milincic, të hënën tha se vetëm
“rreth 60 joserbë” nga 897 të tillë që jetonin para luftës u larguan nga
komuna – dhe u larguan “për arsye ekonomike”.
Gjithsesi, ai e ndryshoi këtë deklaratë gjatë seancës së pyetjeve dhe përgjigjeve, pasi prokurorët e Hagës i treguan atij të dhëna nga shërbimi i sigurisë shtetërore të Republika Srpska në Banja Luka, të cilat treguan se
më shumë se dy të tretat e myslimanëve dhe kroatëve u larguan nga kjo
komunë gjatë luftës së viteve 1992-5.
Sipas këtyre të dhënave, nga 9400 myslimanët më 1991, vetëm 300 prej
tyre qëndruan në Srbac katër vjet më vonë. Kishte 145 kroatë para konfliktit dhe vetëm 50 pas konfliktit.
Milincic pranoi se të dhënat qenë të sakta, por theksoi se ai “nuk kishte
dijeni” mbi çështje të tilla gjatë luftës.
“Mendoja se shumica e njerëzve nuk u largua në Srbac. E dija që njerëzit
po iknin, por nuk isha i detyruar të njihesha me këto të dhëna he nuk i dija
ato,” tha Milincic.
Ish shefi ushtarak i serbëve të Bosnjës Mlladiç është akuzuar për persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në zonat nën kontrollin e Serbisë, për
gjenocid në Srebrenicë dhe shumë komuna të tjera si dhe për terrorizimin
e popullsisë së Sarajevës apo marrjen pengje të paqëruajtësve të OKB-së.
Milincic shpjegoi se “rreth 60 njerëz” i patën njoftuar atij largimin dhe se
ai kishte ndërhyrë për t’i lejuar ata të shkojnë në Kroaci. Ai më vonë tha se
mund të jetë më e saktë të flitet për rreth “60 familje, jo individë”.
Milincic tha gjithashtu se më shumë se 40 myslimanë në Srbac luftuan për
Ushtrinë e Serbëve të Bosnjës, nga të cilët, 22 u plagosën.
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Dëshmitari tha se Mlladiçi pati mbështetur qëndrimin e tij që brigada e
Srbacit në Ushtrinë e Serbëve të Bosnjës nuk duhej të përzjehej në luftime
në komunën fqinje të Davorit në Kroaci më 1992, edhe pse Srbaci u bombardua nga komuna kroate.
“Mlladiç qeshi, ai qe me humor të mirë dhe ai tha: ke të drejtë, lëri ata
teveqelë, mos i ço në luftime të drejtpërdrejta me kroatët,” tregoi Milincic
se i ka thënë ai.
Gjyqi i Mlladiçit vijon më 18 nëntor.
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12 NËNTOR 2014

Dëshmitari i Mlladiçit: Ushtria
e Serbëve të Bosnjës qe MultiEtnike
Një dëshmitar në gjyqin për krime lufte kundër Ratko
Mlladiç tha se disa bosnjakë dhe kroatë u bashkuan
vullnetarisht në forcat e armatosura të serbëve të Bosnjës
në qytezën e Prijedorit më 1992.
DENIS DZIDIC
Dëshmitari i mbrojtjes Cedo Sipovac, një ish zyrtar i Sekretariatit të Mbrojtjes Kombëtare në Projedor, tha në gjyqin e Mlladiçit në gjykatën e Hagës
të martën se “të gjithë serbët, boshnjakët dhe kroatët” morën ftesë për
mobilizim në fillim të konfliktit të Prijedor më 1992 dhe se njerëzit nga të
gjitha grupet etnike iu përgjigjën ftesës.
“Është e njohur për mua se Bataljoni Ljubija [e ushtrisë së serbëve të
Bosnjës] u mobilizua nga një zonë multietnike. Për aq sa di, as kroatët e
boshnjakët dhe as serbët nuk patën asnjë kundërshti kur i dhanë detyra të
ndryshme. Që një grup homogjen,” tha Sipovac.
Gjithsesi, ai tha se kishte probleme me mobilizimin në disa fshatra boshnjake dhe kroate në zonën e Projedorit para se konflikti të shpërthente.
“Njerëzit që dorëzuan në dorë ftesat u përballën me probleme, për shkak
se udhëheqësit politikë të myslimanëve dhe kroatëve thanë instruksione
për njerëzit që të mos përgjigjeshin. Thirrje të tilla u reflektuan në terren, kështu që korrierët u përballën me probleme. Në një rast, një korrier
boshnjak u vra në Sanski Most. Ndalimet dhe kërcënimet ndodhën në Prijedor,” tha Sipovac.
Gjatë seancës së pyetjeve dhe përgjigjeve, prokurorët pyetën Sipovac nëse
ai e dinte se çfarë i ndodhi njerëzve që qenë ndaluar në kampin famëkeq
Omarska më 1992. Sipovac u përgjigj duke thënë se, sipas gjetjeve të tij,
Omarska qe “një qendër hetimore, jo një kamp paraburgimi”.
Ai tha gjithashtu se nuk e dinte se “forcat mbrojtëse” morën pjesë në
vrasjen dhe përndjekjen e popullatës jo-serbe në zonën e Prijedorit.
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“Unë po pretendoj se nuk e di se kush e bëri. Unë nuk jam një lloj personi
që hetoj mbi gjërat. Për rrjedhojë unë nuk di asgjë për to. Unë nuk dii asgjë
për atë edhe tani. Unë nuk kam arsye për të gënjyer,” tha Sipovac.
Ish udhëheqësi ushtarak i serbëve të Bosnjës Mlladiç është akuzuar për
gjenocid në shumë komuna, përfshirë Prijedorin, më 1992, si dhe gjenocid në Srebrenicë, persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në zonat nën
kontrollin e Serbisë, terrorizimin e popullatës së Sarajevës dhe rrëmbimin
si pengje të paqëruajtësve të OKB-së.
Gjyqi vijon.
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05 NËNTOR 2014

Dëshmitari i Mlladiç: Serbët “u
poshtëruan” nga boshnjakët
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e Ratko Mlladiç se
serbët e Bosnjës krijuan qeverinë e tyre dhe policinë para
luftës për shkak se ata po mposhteshin me vota dhe po
pengoheshin nga boshnjakët.
DENIS DZIDIC
Nedjo Vlaski, një ish zyrtar i sigurisë shtetërore në ministrinë e brendshme
të Bosnjës, tha në gjyqin e Mlladiçit në gjykatën e Hagës të martën se vendimi i Presidentit të Serbëve të Bosnjës Radovan Karaxhiç për të krijuar
struktura të ndara serbe politike dhe policore qe pasojë e “realitetit shoqëror të asaj kohe”.
“Poshtërimet e vazhdueshme dhe injorimi i stafit serb e më pas dhunimi i
procedurave në të gjitha institucionet qenë në përmasa të tilla sa reagimi i
vetëm i mundshëm qe të veprohej në atë mënyrë,” tha ai.
Vlaski i tha gjykatës së mbështetur nga OKB se vonë në vitin 1991 dhe në
fillim të vitit 1992 pati një “nevojë të dëshpëruar për të mbrojtur personelin serb dhe interesat e tyre”.
Ai tha se pa “përgatitje politike dhe mediatike për luftë kundër serbëve”
para se konflikti të shpërthente.
Ish udhëheqësi ushtarak i serbëve të Bosnjës Ratko Mlladiç është në gjyq
për gjenocid në Srebrenicë dhe shumë komuna të tjera, për terrorizimin
e popullsisë së Sarajevës dhe për rrëmbimin si pengje të paqeruajtësve të
OKB-së.
Ai akuzohet gjithashtu për persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve nga
15 komuna që gjendeshin nën kontrollin serb, njëra prej të cilave është
Trnovo.
Gjatë seancës së pyetjeve dhe përgjigjeve, Vlaski tha se ai pati marrë pjesë
në takimit e Stafit të Krizave në Trnovo në prill dhe maj 1992 si “një vëzhgues dhe i ftuar që merrej me çështjet e sigurisë”.
Ai tha se gjatë kësaj periudhe, “qeveria e përbashkët me myslimanët në
Trnovo nuk qe e mundshme” për shkak se ata “po bënin gjithçka për të
penguar veprimet e qeverisë së Serbisë në polici dhe struktura të tjera”.
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Pyetur nga prokuroria nëse ai e dinte se Stafi i Krizës i Serbëve përgatiti
sulmin mbi fshatrat myslimanë në Trnovo në maj 1992, Vlaski tha se ai
nuk e dinte.
“Kjo nuk ka gjasa sepse komuna e Ternovos ka përbërje të tillë demografike sa popullata e saj qe vetë, 30 për qind serbe dhe zgjidhja paqësore
e konfliktit na leverdiste,” tha ai.
Gjyqi vijon.
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04 NËNTOR 2014

Dëshmitari i Mlladicit: Policia
nuk mund të ndalte vrasjet në
Vllasenicë
Një ish shef i policisë serbe tha para gjyqit të Ratko Mlladic
se ai raportoi “incidentet” në kampin e përqendrimit të
Susicës në Vlasenica, ku vlerësohet se 150 të burgosur
boshnjakë u vranë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Mane Djuric, ish shefi i policisë në Stacionin e Sigurisë Publike në qytezën
Vllasenicë në Bosnjën lindore, tha në gjyqin e udhëheqësit ushtarak të serbëve të Bosnjës Mlladic në Hagë të hënën se qendra e mbajtjes në Susicë
kishte “karakter humanitar” kur ajo u ndërtua, por u kthye në një kamp
përqendrimi në maj 1992.
I pyetur nëse ai dëgjoi për vrasjet dhe rrahjet në kampin Susica, Djuric tha
se ai mësoi se ka patur “incidente” dhe informoi oficerët e sigurisë.
Sipas aktpadisë kundër Mlladiçit, Vllasenica qe një nga gjashtë komunat
në Bosnjë ku persekutimi i boshnjakëve dhe kroatëve mori përmasat e
gjenocidit.
Në kampin Susica, thotë padia, 150 të burgosur u vranë nga maji deri në
shtator 1992. Komandanti i Susicës, Dragan Nikolic është dënuar me 20
vjet burg nga Gjykata e Hagës në vitin 2004 pasi pranoi vrasjet dhe torturat e të ndaluarve boshnjakë.
Mlladiç është gjithashtu në gjyq për gjenocid në Srebrenicë, terrorizimin e
popullsisë së Sarajevës dhe rrëmbimin e paqeruajtësve të OKB-së.
Duke dëshmuar mbi dhunën në Stacionin e Sigurisë Publike në Vllasenicë,
Djuric tha se “njerëzit po thonin se kishte incidente,” por se ai nuk ka
parë asnjë abuzim. Gjithsesi, ai këmbënguli se kishte marrë masa për të
parandaluar çdo incident.
“Unë këmbëngula që të mos ndodhin. I thashë oficerit të policisë në hyrje
se ai duhet të regjistrojë çdokënd që hyn,” tha ai.
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Pyetur mbi masakrën e boshnjakëve në fshatin Drum në Vllasenicë në qershor 1992, Djuric tha se qe e vështirë që të gjendeshin ata që kryen krimet,
por se në opinionin e tij ata qenë ushtarë ose paraushtarakë.
“Kur ata nuk u përzunë [nga udhëheqësia ushtarake e serbëve të Bosnjës]
qe e zakonshme që njësitë paraushtarake të përzjeheshin në aksione ushtarake të planifikuara, të cilat u kryen në bashkëpunim me policinë dhe ata
kryen krime,” tha dëshmitari.
Ai konfirmoi se xhamia e Vllasenicës u shkatërrua në gusht 1992 dhe që
policia qe informuar nga Ushtria e Serbëve të Bosnjës shumë orë më herët.
Kur ata zbuluan se xhamia qe pushtuar, tha ai, policia ndërmori veprime
për të njoftuar dhe hequr njerëzit që jetonin pranë saj.
Gjykatësi në detyrë Alphons Orie pyeti se pse policia nuk e ndaloi këtë
veprim kriminal, por dëshmitari u përgjigj se ata qenë përqendruar në
mbrojtjen e njerëzve. Ai tha gjithashtu se ata qenë treguar të kujdesshëm
të mos përzjeheshin në ndonjë konflikt me ushtrinë mbi juridiksionin.
Gjyqi vijon.
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31 TETOR 2014

Dëshmitari i Mlladiçit: Spitali
i drejtuar nga serbët ndihmoi
boshnjakët
Një mjek dëshmoi në mbrojtje të Ratko Mlladiç në Gjykatën
e Hagës duke thënë se spitali i drejtuar nga serbët në
qytezën e Focas nuk i refuzoi boshnjakët që kishin nevojë
për mjekim gjatë kohës së luftës.
RAPORTI I DREJTËSISË
Veljko Maric, ish drejtori i spitalit në Foca, tha para gjyqit të Mlladiç për
krime lufte në Hagë se ai mjekoi çdokënd përgjatë luftës, pavarësisht etnisë së tyre.
“Nga prilli në dhjetor 1992, spitali mjekoi rreth 1,900 pacientë, nga të
cilët, rreth 300 qenë myslimanë,” tha Maric.
Ai shtoi se në prill 1992, ai personalisht kreu ndërhyrje kirurgjikale mbi 48
pacientë, 37 myslimanë dhe 11 serbë.
Ish shefi ushtarak i serbëve të Bosnjës, Mlladiç, është në gjyq për persekutimin e bosnjakëve dhe kroatëve të komunave që qenë gjatë kontrollit
të serbëve gjatë luftës, njëra prej të cilave është Foca. Ai është gjithashtu i
akuzuar për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullatës së Sarajevës
dhe marrjen peng të paqëruajtësve të OKB-së.
Dëshmitari i tha gjykatës së mbështetur nga OKB se spitali i Focës ofroi
strehim të përkohshëm edhe për një numër fëmijësh boshnjakë të cilët
nuk qenë të sëmurë.
Prokurori tregoi prova se prindërit dhe të afërmit e tjerë të këtyre fëmijëve
qenë vrarë në Foca.
Dëshmitari iu përgjigj se ai nuk mund të thoshte asgjë mbi arsyet e strehimit të fëmijëve në spital.
“Unë jam kirurg. Unë isha në dhomën e ndërhyrjeve kirurgjikale. Të gjithë
ata që kërkuan ndihmë u pranuan,” tha ai.
“Spitali kreu edhe një rol shtesë humanitar për të cilin nuk kishte detyrime,” shtoi ai.
Gjyqi vijon të hënën.
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30 TETOR 2014

Dëshmitari i Mlladiç: Vdekjet
nga Uria Ishin Propagandë
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e ish-shefit të
ushtrisë serbe të Bosnjës Ratko Mlladiç se boshnjakët
gënjyen rreth vdekjeve nga uria gjatë luftës si një manovër
për të fituar mbështetjen e ndërkombëtarëve.
DENIS DZIDIC
Slavko Kralj, një ish-oficer i ushtrisë serbe të Bosnjës që punonte me
forcën e mbrojtjes së OKB-së në Bosnjë tha në gjyqin e krimeve të luftës
së Mlladiç në Gjykatën e Hagës të mërkurën se Mlladiç kishte autoritetin
të ndalonte çdo vargan të ndihmës humanitare që hynte në territorin e
serbëve të Bosnjës gjatë luftës, por ai vepronte kështu vetëm për arsye të
mira.
Kralj dëshmoi se ushtria serbe e Bosnjës nuk i ndalonte kurrë varganët e
ndihmës pa arsye, por vetëm pasi merrte informacion se në to gjendeshin
sende të ndaluara. Të martën ai pretendoi se varganët e ndihmës transportonin edhe ushqime dhe armatime për ushtrisë e Bosnjës.
I pyetur nga prokurori Peter McCloskey nëse Mlladiç ishte ai që merrte
vendimin nëse karvanët duhet të kalonin apo jo, dëshmitari u përgjigj se
kjo ishte e vërtetë, por shtoi se ish-shefi i ushtrisë serbe të Bosnjës e bënte
këtë vetëm kur kishte arsye.
Kralj gjithashtu dëshmoi se Mlladiç nuk ishte gjithnjë në dije të të gjithë
informacionit për varganët e ndihmës meqënëse ai kishte edhe detyra të
tjera.
Prokurori McCloskey i tregoi dëshmitarit një foto nga viti 1995, duke thënë
se tregonte se boshnjakët nga Srebrenica po kërkonin nëpër plehra për
ushqim dhe citoi Mlladiç që tha se enklava u sulmua vetëm pasi u ndaluan
ndihmat humanitare për muaj.
Kralj tha se ai po e shihte foton dhe po e dëgjonte deklaratën e Mlladiç për
herë të parë.
“Nuk di asgjë për foton, mund të jetë false,” tha ai.
“Nuk e kam parë kurrë këtë deklaratë, nuk e edhe nëse Mlladiç ka pasur
ndonjë mendim të përgjithshëm për varganët,” shtoi ai.
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I pyetur nëse ai besonte se ndokush u la të vdiste nga uria gjatë luftës,
dëshmitari tha se kjo ishte thjesht propagandë.
“Jam shumë skeptik nëse ndokush ka vdekur. Besoj se kjo është propaganda standarde e anës kundërshtare, që donte ndërhyrjen e komunitetit
ndërkombëtar. Unë nuk besoj se ndokush ka vdekur nga uria gjatë luftës,”
tha ai.
Sipas Kralj, pasi forcat e NATO-s bombarduan pozicionet serbe në 1995,
ushtria serbe e Bosnjës i konsideroi ata “armiq”.
Ai tha se ata kishin informacion operacional se disa anëtarë të paqeruajtësve të UNPROFOR ishin “të pajisur me mjete që do t’i udhëqinin aeroplanët e NATOS në vendet shënjestër.”
Mlladiç është në gjyq për gjenocid në Srebrenicë në 1995 dhe në disa komuna të tjera në 1992, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve nga zonat
nën kontrollin e forcave serbe dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Ai akuzohet gjithashtu për terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe kufizim të ndihmave humanitare për të krijuar kushte të ashpra.
Gjyqi vazhdon.
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29 TETOR 2014

Dëshmitari i Mlladiç: Varganët
Humanitar Ndihmuan Forcat
Boshnjake
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e Ratko Mlladiç se
varganët humanitare transportuan armatime dhe ushqim
për ushtrinë e Bosnjës gjatë luftës dhe disa vëzhgues
ushtarakë ndërkombëtarë zbuluan pozicionet serbe.

Mladic Foto Flickr ICTY.

DENIS DZIDIC
Slavko Kralj, një ish-oficer i ushtrisë serbe të Bosnjës që punonte me
forcën e mbrojtjes së OKB-së në Bosnjë tha në gjyqin e krimeve të luftës
së Mlladiç në Gjykatën e Hagës të martën se gjatë luftës ai kishte marrë
raportime rreth aktiviteteve të kontrabandës dhe atyre të zbulimit të pozicioneve ushtarake, që bënë që forcat serbe të vinin kontrolle më të ashpra
mbi varganët e ndihmës humanitare.
“Procedura konsistonte në ekzaminimin e varganëve dhe nëse përcaktohej
se kishte diçka që nuk shkonte, se diçka ishte kontrabandë apo jo në listë,
më pas bëhej një vlerësim. Nëse kishte armatime ose gjëra serioze, atëherë
ndalohej i gjithë vargani,” tha Kralj.
Ai tha në gjykatën e OKB-së se kishte marrë gjithashtu informacion rreth
varganëve që shpërndanin armë dhe municione te trupat e ushtrisë së
Bosnjës.
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“Në një rast, kur një vargan erdhi nga Zagrebi, ne organizuam një kontroll
më të detajuar, gjë që ata nuk e lejonin dhe pas konsultimit midis liderit të
varganit dhe superiorit të tij, ramë dakord që vargani të kthehej në Zagreb.
Më vonë mësuam se i njëjti vargan kaloi në Bihac dhe transportoi një sasi
armatimesh dhe municionesh të fshehura në mjet,” tha ai.
Sipas Kralj, ushtria serbe e Bosnjës gjithashtu kishte informacion se batalioni holandez i UNPROFOR i dha disa prej furnizimeve të vet ushqimore
dhe karburant njësive të divizionit 28 të ushtrisë së Bosnjës që ndodhej në
Srebrenicë.
Mlladiç është në gjyq për gjenocid në Srebrenicë në 1995 dhe në disa komuna të tjera në 1992, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve nga zonat
nën kontrollin e forcave serbe dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Ai akuzohet gjithashtu për terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe kufizim të ndihmave humanitare për të krijuar kushte të ashpra.
Gjatë marrjes në pyetje, Kralj tha se pavarësisht ndihmës që forcat e OKB i
dhanë trupave boshnjake, selia e ushtrisë serbe të Bosnjës nuk i konsideroi
kurrë ata armiq të vetët.
Gjyqi vazhdon.
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Në Gjyqin e Mlladiç do Sillen
Prova të Reja nga Varri Masiv
Prokurorët e Gjykatës së Hagës kanë marrë leje të
paraqesin prova të reja mjekoligjore të gjetura në
Tomasicë, varrin masiv më të madh të Bosnjës, në çështjen
e krimeve të luftës kundër Ratko Mlladiç.
DENIS DZIDIC
Trupi gjykues i Tribunalit të Hagës pranoi të enjten një kërkesë të zyrës së
prokurorit për të rihapur paraqitjen e provave që të sillen materiale mjekoligjore të gjetura në Tomasicë, një varr masiv pranë Prijedorit i zbuluar
një vit më parë ku gjenden trupat e mijëra viktimave të luftës që besohet
të jenë vrarë nga forcat Serbe të Bosnjës.
Në vendim, gjykatësi kryesues Alphons Orie tha se provat mjekoligjore
ishin “materialisht të rëndësishme për akuzat kundër Mlladiç, sepse ato
qartësonin natyrën e organizuar dhe masive të vrasjeve në Prijedor dhe
rolin e VRS-së”.
Varri masiv i Tomasicës u zbulua në shtator 2013 dhe trupat e 435 burrave,
grave dhe fëmijëve u zhvarrosën prej atje.
Prokurorët e Hagës e përfunduan dëgjimin e provave në çështjen e Mlladiç
në dhjetor të vitit të shkuar.
Teksa urdhëroi që prokurorët mund të prezantonin prova të reja nga Tomasica, gjykatësi argumentoi se “ri-hapja e zgjat gjyqin, por vonesa nuk
do të jetë e tepruar” dhe mbrojtja do të marrë kohën e duhur për t’u përgjigjur.
Zyra e prokurorit tha se do të thërriste gjashtë ekspertë dhe shtatë dëshmitarë dhe do prezantonte 43 prova materiale nga varri masiv i Tomasicës.
Ish-komandanti Ratko Mlladiç është në gjyq për gjenocid në Prijedor dhe
në disa komuna të tjera, po ashtu edhe në Srebrenicë, persekutim të joserbëve, terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Në fillim të këtij viti, prokurorët e Hagës tentuan gjithashtu të rihapin
seancën dëgjimore të provave në çështjen e ish-liderit politik serb të Bosnjës, Radovan Karaxhixh që të prezantonin prova nga Tomasica, por iu
mohua kërkesa sepse gjyqi ishte drejt përfundimit.
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Dëshmitari i Mlladiç:
Myslimanët Planifikuan një
‘Kasaphanë’ në Vlasenicë
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e krimeve të luftës
të Ratko Mlladiç se ai pa ditarin e një zyrtari të komunës
boshnjake që përmbante informacion rreth përgatitjeve të
një sulmi në Vlasenicë në 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Tomislav Savkic, ish-kryetari serb i asamblesë së komunës Vlasenicë,
dëshmoi në mbrojtje të Mlladiç në Gjykatën e Hagës të mërkurën se ditari i
një zyrtari boshnjak vendas i quajtur Izet Redzicnga prilli 1992, përmbante
një listë serbësh nga zona me fjalët: “Kullotë për t’u therur”.
Savkic tha për gjykatën e mbështetur nga OKB se ditari shpjegonte qartësisht se çfarë po përgatitnin ata.
Ai shpjegoi se në të shkruhej që selitë kontrollonin çdo operacion, përmendi një induktor elektrik dhe paralajmëroi se “fëmijët myslimanë duhet
të largoheshin nga shkolla e mesme” në Vlasenicë.
Ai tha se induktorët përdoreshin në shpërthime shkatërrimtare.
Savkic dëshmoi se zyrtarët serbë dhe boshnjakë në komunë e respektonin
njëri-tjetrin. Por, vazhdoi ai, “Redzic ndihej i kërcënuar dhe në një farë
mënyre kishte armatosur bashkëpunëtorët e tij, 21 prej tyre”.
Gjatë marrjes së pyetje, Savkic tha se ditari i Redzic ishte publikuar në një
gazetë vendase të quajtur Birch Voice dhe se ai mësoi rreth përmbajtjes së
tij nga të tjerë.
Sipas disa vendimeve të Tribunalit të Hagës, forcat serbe të Bosnjës morën
nën kontroll Vlasenicën në prill 1992. Si rezultat i sulmeve dhe bombardimeve nga forcat serbe, shumë myslimanë dhe jo-serbë të tjerë u larguan nga zona dhe ata që mbetën u dëbuan ose arrestuan.
Ish-shefi i ushtrisë serbe të Bosnjës, Mlladiç, akuzohet për persekutim
të boshnjakëve dhe kroatëve nga komuna të ndryshme nën kontrollin e
forcave të tij, përfshirë Vlasenicën. Ai është gjithashtu në burg për terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKBsë.
Gjyqi do të vazhdojë.
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Dëshmitari i Mlladiç:
Myslimanët e Filluan Konfliktin
në Foca
Boshnjakët e refuzuan një marrëveshje paqeje që mund të
kishte shmangur luftimin në qytetin e Focas në vitin 1992
dhe i filluan operacionet ushtarake të parët, tha në gjyqin
e krimeve të luftës së Ratko Mlladiç një ish-zyrtar serb i
Bosnjës.
DENIS DZIDIC
Duke dëshmuar në mbrojtje të Mlladiç në Tribunalin e Hagës të martën,
presidenti i këshillit ekzekutiv të kohës së luftës në komunën Foca, Radojica Mladjenovic, tha se përfaqësuesit politikë të boshnjakëve në qytet nuk
ranë dakord për një marrëveshje në prill 1992, që do i jepte paqe zonës.
“Ana myslimane filloi e para operacionet në qytet dhe përfaqësuesit e tyre
nuk deshën të shprehnin nëse e pranonin apo jo marrëveshjen, dhe më pas
filluan aksione të intensifikuara ushtarake,” tha Mladjenovic.
Ai akuzoi gjithashtu myslimanët për sulm me armë mbi një kishë në Foca.
Sipas dëshmitarëve, myslimanët e zonës Foca u larguan prej aty me
dëshirë, së bashku me liderët e tyre, pasi kuptuan se ushtria e tyre do të
mundej.
Gjatë dëshmisë, Mladjenovic tha se ai kishte dëgjuar në maj dhe qershor
1992 se myslimanët ishin burgosur në një ndërtesë vendase, KPZ Foca.
“Mendoj se janë mbajtur atje kundër dëshirës. Besoj se u bë një hetim në
ato muaj për të pyetur nëse ata kishin armë dhe nëse ishin të lidhur me
biznese që kishin armë,” dëshmoi Mladjenovic.
Ai tha se nuk kishte hyrë kurrë brenda KPZ Foca, por kishte dëgjuar më
vonë në raporte për abuzimet atje.
“E vetmja gjë që nuk mund të kuptoja në ato deklarata ishte informacioni
se njerëz ishin rrahur me shkopa bejsbolli, sepse nuk ka të tillë në Foca,”
tha ai.
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Mlladiçi është në gjyq për përndjekjen dhe përzënien e bosnjakëve dhe
kroatëve nga 15 komuna të kontrolluara nga forcat e serbëve të Bosnjës
gjatë luftës, përfshirë Focan.
Gjyqi vazhdon.
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Dëshmitari i Mlladiçit: Të
burgosurit boshnjakë u vranë
në Rogatica
Një dëshmitar për mbrojtjen pranoi në gjyqin kundër Ratko
Mlladiç se disa nga të burgosurit e forcave serbe të Bosnjës
në kampon Rasadnik në Rogatica u vranë në vitin 1992 nga
‘ekstremistët’.
DENIS DZIDIC
Mile Ujic, president i bordit ekzekutiv të komunës Rogatica në vitet 1990,
tha në gjyqin për krime lufte kundër Mlladiçit në Gjykatën e Hagës të
hënën se ai qe i vetëdijshëm për një “incident” kur një grup të burgosurish
boshnjakë nga kampo Rasadnik u vranë.
Duke iu përgjigjur pyetjeve nga prokuroria, Ujic tha se që nga fillimi pati
thashetheme se vrasjet qenë kryer nga shefi i një njësie serbësh me emrin
Dragoje Paunovic; ky qe një fakt që u konfirmua më vonë nga një investigim.
Paunovic, ish udhëheqës i një njësie brenda bataljonit Rogatica të ushtrisë së Serbëve të Bosnjës, u dënua me 20 vjet burg në vitin 2006 për
pjesëmarrje në ekzekutimin e 27 civilëve të cilët u burgosën në mënyrë të
paligjshme në kampin Rasadnik më 15 gusht 1992.
Ujic u prezantua me një deklaratë që ai pati dhënë si dëshmitar i mbrojtjes
në gjyqin ndaj Paunovic në një gjykatë bosnjake, ku ai thoshte se “disa
ekstremistë” patën kryer vrasjet.
“Unë i qëndroj asaj për shkak se një njeri i arsyeshëm nuk mund ta bëjë
atë, vetëm një ekstremist që ka një mendje të turbulluar dhe unë nuk e
përjashtoj atë [Paunoviç] nga ajo gjithashtu,” i tha Ujic gjykatës së Hagës.
Ujic më herët dëshmoi në gjyqin kundër Mlladiç të enjten se trupat serbe
të Bosnjës qenë përpjekur për t’i mbajtur civilët në Rogatica të sigurtë
duke u arrestuar me synimin për t’i mbrojtur.
Mlladiçi është në gjyq për përndjekjen dhe përzënien e bosnjakëve dhe
kroatëve nga 15 komuna të kontrolluara nga forcat e serbëve të Bosnjës
gjatë luftës, përfshirë Rogaticën.
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Ai është akuzuar gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizimin e popullsisë së Sarajevës dhe rrëmbimin e paqeruajtësve të OKB-së si pengje.
Prokurorët pyetën më tutje Ujic mbi sulmet nga forcat serbe të Bosnjës në
fshatrat Kozadra dhe Kramer Selo pranë Rogaticës në maj 1992. Dëshmitari argumentoi se këto vendbanime nuk qenë “fshatra të paarmatosur me
refugjatë”, dhe se sulmet qenë kryer për të luftuar grupime të armatosura.
Ujic tha gjithashtu se njësitë boshnjake përreth Rogaticës qenë “të
mirëstërvitura dhe të mirëfurnizuara.”
“Mendoj se përmasa dhe fuqia e tyre qe rreth një bataljoni, i cili qe shumë
mirë i stërvitur dhe organizuar. Ata qenë veçanërisht të stërvitur për akte
terroriste dhe qenë shumë inteligjentë atje,” tha ai.
Ai rikujtoi se në fillim të konfliktit në Rogatica, pasi një serb vdiq, ai mori
pjesë në bisedime me forcat Boshnjake për dorëzimin e trupit.
“Ata na thanë se nuk do të na japin trupin deri sa të vrisnin dhjetë apo
njëqind serbë të tjerë dhe pastaj mund të bisedonin,” tha Ujic.
Gjyqi vijon.
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Dëshmitari i Mlladiç: Pushtimi
i Sarajevës Nënkuptonte
Vetëvrasje
Një ish-oficer tha në gjyqin e Ratko Mlladiç për krime
luftës se forcat serbe të Bosnjës nuk ishin mjaftueshëm
të fuqishme për të pushtuar Sarajevën gjatë rrethimit të
qytetit në 1992-95.
DENIS DZIDIC
“Sulmuesi duhej të kishte tri herë më shumë fuqi. Në këtë rast, kjo nuk
ishte një mundësi... Trupat Sarajevë-Romania do të kryenin vetëvrasje,”
tha në Gjykatën e Hagës të mërkurën Ratomir Maksimovic, një ish-zyrtar
me Trupat Sarajevë-Romania të Ushtrisë Serbe të Bosnjës.
Dëshmitari i mbrojtjes Maksimovic tha në gjykatën e OKB se Trupat Sarajevë-Romanija kishin 22 mijë burra të armatosur dhe vetëm 12 mijë ishin
“luftëtarë ku mund të mbështeteshe”, të cilët mbronin frontet serbe në
qytetin e rrethuar.
Mlladiç është në gjyq për terrorizim të popullatës së Sarajevës me artileri
dhe sulme me snajper kundër civilëve, po ashtu edhe për gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjerë, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Gjyqi vazhdon.
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Dëshmitari i Mlladiç: Serbët
e Bosnjës nuk Organizuan
Dëbime
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e Ratko Mlladiç për
krime të luftës se ushtria serbe e Bosnjës dhe autoritetet
civile nuk organizuan dëbime të joserbëve nga zona e
Rogaticës në vitin 1992.
DENIS DZIDIC
Milenko Jankovic, ish-komandant i njësisë së ushtrisë serbe të Bosnjës
në Rogaticë, tha në gjyqin e ish-shefit të ushtrisë në Gjykatën e Hagës të
martën se myslimanët dhe kroatët u larguan vullnetarisht nga Rogatica në
fillim të vitit 1992.
“Myslimanët u larguan nga Rogatica përpara luftës dhe në fillim të saj,
ndërsa të tjerë u larguan me njësitë ushtarake. Serbët kryesisht ndenjën
ose iu bashkuan të afërmëve të tyre në fshatrat përreth, por nuk u organizua dëbim, kjo është e sigurt,” tha Jankovic në gjykatën e OKB-së.
Ai tha se nuk kishte dijeni rreth të burgosurve joserbë në stacionin e policisë në qytet.
“Stacioni nuk kishte vend për të mbajtur dikë të burgosur dhe unë mund
t’ju siguroj se askush nuk u izolua në ato dhoma, sepse nuk kishte vend,”
tha Jankovic.
Mlladiç është në gjyq për persekutim dhe dënim të boshnjakëve dhe kroatëve nga 15 komuna të kontrolluara nga forcat serbe të Bosnjës, përfshirë
Rogaticën.
Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullatës
në Sarajevë dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Ratomir Maksimovic, ish-anëtar komandues i Trupave Sarajevë-Romanija të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, gjithashtu dëshmoi në seancën dëgjimore
të së martës. Ai tha se forcat serbe nuk i shinjestruan kurrë me qëllim
civilët apo transportin publik në Sarajevë gjatë rrethimit 1992-95 në qytet.
Maksimovic tha se trupat Sarajevë-Romanija iu përgjigjën të shtënave të
ushtrisë së Bosnjës dhe se qëllimi ishte plotësisht vetëmbrojtës.
“Nuk pati kurrë një mendim për të marrë veprime sulmuese ndaj Sarajevës,” tha ai.
Gjyqi vazhdon.
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Dëshmitari i Mlladiç: Forcat
Serbe të Bosnjës Mbrojtën
Civilët
Një dëshmitar në gjyqin e krimeve të luftës së Ratko
Mlladiç tha se trupat serbe i mbajtën civilët në një shkollë
në Rogaticë në 1992 për t’i mbrojtur ata nga luftimet, jo për
t’i ndjekur penalisht apo abuzuar.
RAPORTI I DREJTËSISË
Milenko Jankovic, ish-komandant i njësisë së ushtrisë serbe të Bosnjës
në Rogaticë, tha në gjyqin për krimet e luftës në Gjykatën e Hagës së ishshefit Mlladiç të hënën se vendasit u mbajtën në shkollën Veljko Vlahovic
në Rogaticë në 1992 për sigurinë e tyre.
“Civilët u mbajtën në shkollën VeljkoVlahovic, si myslimanë dhe të etnive
të tjera, në mënyrë që të mbroheshin nga luftimet që po bëheshin në atë
kohë në Rogaticë. Xhaxhai im ishte atje bashkë me gruan e tij, po ashtu
kushëriri im Veljko...dhe kishte edhe familje të tjera që nuk i mbaj mend,”
tha dëshmitari Jankovic në gjykatën e mbështetur nga OKB.
I pyetur përse shkolla ruhej, Jankovic tha se po parandalonin çdo trazirë
të mundshme.
“Atje kishte familje që kishin humbur të afërmit, që donin të shmangnin
hakmarrjen. Ja përse kishte një roje atje,” tha ai, duke shtuar se ai nuk
dinte gjë nëse ndonjë nga ata që mbaheshin atje u vranë.
Mlladiç po ndiqet penalisht për persekutim dhe dëbim të boshnjakëve dhe
kroatëve nga 15 komuna të kontrolluara nga forcat serbe të Bosnjës, përfshirë Rogaticën.
Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullatës
në Sarajevë dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Jankovic dëshmoi se në zonën e Rogaticës, një forcë e përbashkët mbrojtje
territoriale u ngrit, dhe se kishte myslimanë në radhët e saj.
“Mbrojtja Territoriale Serbe armatosi popullatën serbe, përfshirë një
numër myslimanesh që jetonin pranë serbëve,”shpjegoi ai.
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I pyetur nëse pa të burgosur të detyruar në punë të rëndë në shkollën
Veljko Vlahovic dhe në ndërtesën e improvizuar të izolimit Rasadnik në
Rogaticë, ku të burgosurit pretendojnë se janë abuzuar nga trupat serbe,
Jankovic tha se ata kishin dalë në fakt vullnetarë për të punuar.
Gjyqi vazhdon.
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Dëshmitari i Mlladiç: Serbët
e Bosnjës nuk i Kontrollonin
Paraushtarakët
Njësitë paraushtarake që terrorizuan boshnjakët në
zonën Foca në 1992 nuk ishin nën urdhrat e ushtrisë,
tha një dëshmitar në Gjykatën e Hagës në gjyqin e ishkomandantit serb të Bosnjës, Ratko Mlladiç.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Svetozar Petkovic tha në gjyqin e Mlladiç në Hagë
të enjten se ekzistonin grupe dhe individë të armatosur në Foca në 1992 të
cilët terrorizonin dhe vidhnin boshnjakët, por ushtria e udhëhequr nga i
pandehuri nuk ishte përgjegjëse për ta.
“Pati njësi që persekutuan dhe plaçkitën arbitrarisht njerëzit,” tha Cvetkovic.
Ai tha se brigada e ushtrisë serbe të Bosnjës në Foca u themelua vetëm në
fillim të korrikut 1992, por njësitë paraushtarake nuk donin të ishin nën
komandën e saj. Ai tha se komandanti i brigadës u përpoq t’i kontaktonte
paraushtarakët, por u shpërfill.
Prokuroria prezantoi një dokument nga parlamenti lokal në Foca ku thuhej
se Pera Elez, që ishte lider i njësisë paraushtarake, mori pjesë në luftë si
pjesë e Ushtrisë Serbe të Bosnjës nga 6 prilli deri më 10 dhjetor 1992.
Dëshmitari u përgjigj se shumë luftëtarë kishin certifikata të tilla për
gjatësinë e shërbimit, por prokuroria cilësoi se Elez vdiq në dhjetor 1992.
Petkovic, i cili tha se punonte për stafin e krizës vendas serb që siguronte
ushqim dhe pajisje për popullatën në Foca, gjithashtu dëshmoi se Boshnjakët e lanë zonën për shkak të thashethemeve rreth mbërritjes së 5000
çetnikëve nga Mali i Zi.
Mlladiç akuzohet për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve nga komuna e Focas. Sipas aktakuzës së tij, Foca është një nga shtatë komuna, ku
persekutimi i joserbëve mori shkallën e gjenocidit.
Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të popullatës
në Sarajevë dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Gjyqi vazhdon më 13 tetor.
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01 TETOR 2014

Dëshmitari i Mlladiç: Të
burgosurit jo të persekutuar në
Rogatica
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në gjyqin e Ratko Mlladiç se
të burgosurit jo-serbë në Rogatica nuk janë persekutuar
nga forcat e ish shefit ushtarak serb boshnjak gjatë kohës
së luftës, siç pretendohet në aktakuzë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Novia Andric, një ish shofer i policisë së ushtrisë serbe boshnjake tha në
gjyqin e krimeve të luftës së Mlladiç në Gjykatën e Hagës të martën, se nuk
ka parë asnjë persekutim të të burgosurve të cilët u mbajtën në Rogatica
gjatë vitit 1992.
Andric tha se pas referendumit mbi pavarësinë e Bosnjës atë vit, nacionalizmi filloi të rritej dhe ai u bashkua me forcat e mbrojtjes territorial të Serbisë, duke qenë se fshati I tij ishte rrethuar nga muslimanët e armatosur.
Ai tha se ndërtesa Rasadnik në Rogatica, një vend i improvizuar burgimi
ku të burgosurit boshnjakë u abuzuan nga forcat serbe, në të vërtetë ishte
e ndarë në dy pjesë: një qendër pritje dhe një qendër burgimi.
“Në qendrën e pritjes ishin civilë që dëshironin të largoheshin dhe të
shkonin në territorin që ishte nën kontrollin e forcave boshnjake”,- dëshmoi ai.
“Pas mbërritjes sime në Rasadnik pashë civilë që ecnin lirshëm dhe nuk
ishin të burgosur, ndryshe nga ushtarët”,- tha ai.
Kur e pyetën nëse njerëzit që pa ai mund të shkonin në shtëpi lirshëm,
dëshmitari tha se ata ishin më të sigurt në qendrën e pritjes.
Mlladiç është në proçes gjyqësor për persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në 15 komuna të gjendura nën kontrollin e forcave serbe, përfshirë
dhe Rogatica.
Dëshmitari mohoi gjithashtu se anëtarë të familjes Hurko, të cilët dyshohet se ishin të paraburgosur në garazhin e babait të tij, në të vërtetë ishin
të burgosur kudo ose të sulmuar.
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“Këta tre persona nuk ishin të burgosur aty. Dera ne garazh, e cila shërbeu
si një kuzhinë verore nuk u mbyll ndërkohë që ata ndodheshin aty. Ata u
servirën dhe me kafe. Nuk ka patur abuzime”,-shtoi ai.
Një ushtar serbo-boshnjak Stojan Perkovic pranoi që kishte abuzuar
familjen Hurko në garazhin e babait të Andric dhe u burgos për 12 vjet në
vitin 2009 për krime të ndryshme gjatë kohës së luftës në Rogatica.
Por Andric këmbënguli se anjsë krim nuk u zhvillua në garazh.
Mlladiç është gjithashtu në gjyq për terrorizim ndaj popullatës së Sarajevës me kryerjen e sulmeve me artilieri dhe snajper kundër civilëve, gjenocid në Srebenicë dhe shtatë komuna të tjera, duke marrë peng gjithashtu
paqeruajtësit e OKB.
Gjyqi vazhdon ende.
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25 SHTATOR 2014

Oficerët Boshnjakë dhe kroatë
‘Nuk u Liruan nga Ushtria Serbe’
Një ish-oficer në Ushtrinë Serbe të Bosnjës tha në gjyqin e
krimeve të luftës në Hagë të Mlladiç se disa oficerë kroatë
dhe myslimanë vendosën të qëndronin me forcat serbe
gjatë luftës.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari Stojan Malisic tha në gjyqin e ish-komandantit serb të Bosnjës, Mlladiç në Hagë të enjten se ushtria që ai komandonte gjithnjë luftonte sipas rregullave dhe nuk e kishte dëgjuar kurrë Mlladiç të urdhëronte
vrasjen e civilëve apo të burgosurve.
Gjatë marrjes në pyetje, prokuroria e Hagës pretendoi se Mlladiç u përball
me problemin e oficerëve joserbë nga Trupat e Parë Krajina dhe i thanë
oficerëve boshnjak dhe kroat që të bënin pushime.
Malisic u përgjigj se oficerët nuk u ’spastruan’ nga forca, por që Mlladiç
i trajtoi ata njerëzisht duke i dhënë kohë të vendosin se në cilën anë të
ushtrisë donin të ishin.
“Trupat e Parë Krajina e pyetën gjeneralin Mlladiç për mendimin e tij se
çfarë duhej bërë me oficerët aktivë kroatë dhe myslimanë,” dëshmoi Maisic.
“Mlladiç u përgjigj menjëherë dhe tha se ata duhet të marrin 30 ditë pushim. Dhe përse 30 ditë? Që ata të mendonin se çfarë do të bënin.. Ata duhet
të konsultoheshin me pjesëtarët e familjes që të merrnin parasysh hapin
e madh,” tha ai.
Ai shtoi se shumë myslimanë dhe kroatë që ishin oficerë vendosën të qëndronin në ushtri.
“Oficerët që deshën të qëndrojnë në njësitë e ushtrisë serbe të Bosnjës,
qëndruan,” këmbënguli ai.
Ai shtoi se disa boshnjakë dhe kroatë dezertuan nga Ushtria Popullore Jugosllave dhe iu bashkuan forcave të tyre të armatosura.
“Ata që qëndruan ishin Jugosllavë të vërtetë, patriot të vërtetë,” tha dëshmitari.
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Mlladiç akuzohet për terrorizim të popullatës së Sarajevës me artileri dhe
sulme snajperi kundër civilëve gjatë luftimeve të viteve 1992-95 në qytet.
Ai është gjithashtu në gjyq për gjenocid në Srebrenicë dhe disa komuna të
tjera, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve, po ashtu edhe për pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Gjyqi vazhdon më 29 shtator.
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24 SHTATOR 2014

Dëshmitari i Mlladiç: Snajperët
Boshnjakë Vranë Civilët
Një ish-oficer i ushtrisë serbe të Bosnjës dëshmoi në gjyqin
e krimeve të luftës së komandantit të tij Ratko Mlladiç, se
forcat boshnjake kishin snajper në Sarajevë por brigada e
tij nuk i përdorin kundër civilëve.
RAPORTI I DREJTËSISË
Desimir Sarenac, ish-oficer sigurie me Brigadën e Parë të Sarajevës në
Ushtrinë Serbe të Bosnjës, tha në gjyqin e Mlladiç në Gjykatën e Hagës
ë martën se brigada e tij nuk e sulmoi kurrë Sarajevën gjatë luftës, por
thjesht mbajti linja serbe përreth qytetit.
Sarenac tha se forcat serbe nuk hapën zjarr ndaj zonave të civilëve në
qytet, por Ushtria e Bosnje-Hercegovinës e bëri dhe ia vuri fajin serbëve.
“Sa për aktivitetet e snajperëve të ushtrisë boshnjak, ato ishin shumë të
dukshme. Vdekja e një burri 70-vjeçar që u qëllua në derën e shtëpisë në
lagjen Dobrinja në Sarajevë,ishte një shembull i qartë,” tha Sarenac.
Mlladiç është po ashtu në gjyq për gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera, për terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe për pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
I pyetur nga prokuroria e Hagës të mërkurën, Sarenac tha se ai nuk dinte
asgjë për fatin e një grupi të burgosurish që nga Hadzici pranë Sarajevës,
të cilët u morën nga barrakat ushtarake në Lukavica, nën komandën e tij
në qershor 1992, dhe nuk u panë më kurrë.
“Nuk kisha autoritet mbi atë grup njerëzish. Ata erdhën dhe u morën me
autobusë, mendoj në ditën e dytë të mbërritjes,sepse nuk kishim kapacitet
t’i ruanim në atë vend. Nuk ka mundësi që dikush të ndahej dhe të largohej
nga barrakat,” tha ai.
“Nuk jam një i papërgjegjshëm që do ta thoshte këtë në lidhje me aq
shumë njerëz, duhej ta dija, vetëm nëse dikush ka urdhëruar pa e ditur
unë” shtoi ai.
Prokuroria e pyeti gjithashtu dëshmitarin nëse ai kishte dijeni rreth rrahjes së të burgosurve dhe për faktin se ata përdoreshin për punë të detyruar.
Sarenac u përgjigj se ai kishte ndërhyrë pasi e kishte marrë vesh.
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“Propozova masa disiplinore te komandanti dhe largimin e këtyre personave nga njësia,sepse të tillë njerëz nuk mund të punonin me të burgosur. Masat disiplinore për dikë që punonte brenda burgut nuk ishin përgjegjësia ime,” tha Sarenac.
Kur u pyet nëse bëri ndonjë gjë për të parandaluar përdorimin e të burgosurve për punë të detyruar, ai tha se nuk ishte në gjendje.
“Pozicioni im si komandant brigade nuk ishte i tillë... unë nuk isha në
pozicion për ta urdhëruar apo ndaluar atë,” tha ai.
Gjyqi vazhdon.
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24 SHTATOR 2014

Dëshmitari i Mlladiç:
Myslimanët u larguan
vullnetarisht nga Rogatica e
Bosnjës
Mijëra boshnjakë nuk u dëbuan nga zona e Rogaticës prej
serbëve në pranverën e 1992, por në fakt zgjodhën vetë
të largoheshin, than ë gjyqin e krimeve të luftës së Ratko
Mlladiç një ish-politikan serb vendas.
DENIS DZIDIC
Në dëshminë në mbrojtje të ish-shefit ushtarak të Serbëve të Bosnjës, Mlladiç, Milorad Sokolovic, i cili ishte president i bordit ekzekutiv të Asamblesë së Komunës së Rogaticës kur filloi lufta, tha se boshnjakët nuk u
detyruan të largohen prej zonës.
Ai tha se rreth 6000 persona lanë Rogaticën për në Zepa dhe Sarajevë në
prill 1992 dhe kjo e përgjysmoi numrin e myslimanëve në komunë.
“Pas fillimit të konflikteve, myslimanët e mbetur vendosën të largohen
nga Rogatica dhe u nisën menjëherë,” tha Sokolovic.
“Pas nisjes së tyre, numri i myslimanëve në Rogatica ishte shumë i vogël,”
shtoi ai.
Mlladiç akuzohet për pjesëmarrje në persekutimin e boshnjakve dhe kroatëve nga 15 komuna nën kontrollin e forcave serbe, përfshirë edhe Rogaticën.
Së bashku me incidentet e listuara në aktakuzë janë edhe vrasjet e disa
të burgosurve në kampet e burgimit në Rasadnik dhe në shkollën Veljko
Vlahovic në Rogaticë 1992.
Kur u pyet nëse Bordi Ekzekutiv në Rogatica u mor me çështjen e të burgosurve në këto qendra izolimi, Sokolovic u përgjigj jo.
“Unë nuk e di nëse ato ndërtesa ishin organizuar nga policia apo ushtria, por autoritetet civile nuk kishin të bënin. Aq sa di unë, ideja ishte të
mblidheshin myslimanët, serbët dhe kroatët që jetonin ende atje në kohë
lufte,” tha Sokolovic.
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Ai tha gjithashtu se nuk kishte dijeni për keqtrajtim ndaj të burgosurve që
mbaheshin në shkollë.
“Duhet të pyesni ushtrisë ose policinë për të dhe të analizoni ata që e kanë
përjetuar,” tha ai.
Mlladiç është po ashtu në gjyq për gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera, për terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe për pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Gjyqi vazhdon.
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23 SHTATOR 2014

Ushtari i Mlladiç:
Paraushtarakët myslimanë
dogjën shtëpitë serbe
Ish-ushtari serb i Bosnjës, Bozidar Krnojelac dëshmoi në
mbrojtje të ish-komandantit të tij, Ratko Mlladiç se forcat
boshnjake dogjën shtëpitë e serbëve në zonën Foca në
1992.
DENIS DZIDIC
Krnojelac tha në gjyqin për krimet e luftës së Mlladiç në Gjykatën e Hagës
të hënën se “nuk kishte asnjë brigadë të vetme ose batalion të Ushtrisë
Serbe të Bosnjës” në Foka në lindje të Bosnjës deri më 22 qershor, 1992,
ndonëse ai kishte para paraushtarakë serbë në zonë.
Konflikti në Foka shpërtheu më 8 maj, por njësitë boshnjake kishin marrë
sakaq një shkollë të vjetër pranë shtëpisë së tij në prill, dëshmoi Krnojelac.
“Disa prej tyre kishin bereta jeshile dhe kështu i quanimne, ndaj u ndjemë
të pasigurt, të frikësuar për jetën tonë dhe u larguam në natën e 11 prillit.
Shtëpia ime u dogj dy ose tri ditë më vonë, kur myslimanët po tërhiqeshin.
Dhjetë deri në dymbëdhjetë shtëpi të serbëve u dogjën,” tha ai.
Mlladiç, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve nga 15 komuna gjatë kontrollit serb
gjatë luftës, përfshirë Focan. Mes incidenteve të listuara në aktakuzë është
edhe vrasja e më shumë se 200 të burgosurve nga një ndërtesë paraburgimi në Foca, në 1992.
Mlladiç është po ashtu në gjyq për gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera, për terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe për pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Dëshmitari tha se ai shkoi në ndërtesën e paraburgimit në Foca, ku babai
i tij Milorad Krnojelac punonte, në mënyrë që ta mbronte atë prej njësive
paraushtarake serbe që ishin vendosur atje.
“Im atë mëtha se këto anëtarë [të njësive paraushtarake] i mbanin myslimanët të burgosur dhe unë shkova ta mbroja, sepse ne e dinim se çfarë lloj
njerëzish ishin dhe si silleshin,” tha dëshmitari.
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Kur u pyet nëse ai e dinte se babai i tij, që ishte komandant i ndërtesës së
paraburgimit në Foca, ishte dënuar me 15 vite burg në Gjykatën e Hagës në
2003 për burgosje të paligjshme, torturë dhe vrasje të boshnjakëve, dëshmitari u përgjigj: “marr për të mirëqenë se im atë nuk ishte fajtor, por ai
u dënua. Ai nuk shkeli asnjë ligj.”
Babai i tij u lirua me kusht në 2009.
Gjyqi i Mlladiç vazhdon.
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17 SHTATOR 2014

Aleati i Mlladiç: “Nuk Qëlluam
Mbi Qytetarët e Sarajevës”
Një ish-oficer i Ushtrisë Serbe të Bosnjës tha në gjyqin e
krimeve të luftës së komandantit të tij Ratko Mlladiç se
brigada e tij nuk kishte armatime të rënda për të sulmuar
Sarajevën dhe se ata nuk i përdorën plumbat e snajperëve
për snajper.
DENIS DZIDIC
Dëshmitari i mbrojtjes Mihajlo Vujasin, i cili ishte zëvendës komandant i
brigadës Rajlovac të Ushtrisë Serbe të Bosnjës në vitin 1992, tha në gjyqin
e Mladic në Gjykatën e Hagës të martën se forcat serbe u vendosën në Sarajevë “vetëm për aktivitet mbrojtës” dhe nuk sulmuan civilë.
Ai tha se roli i brigadës së tij ishte thjesht “të bllokonte Trupat e Parë të
Ushtrisë së Bosnje-Hercegovinës.”
Ai tha se brigada nuk ishte e armatosur rëndë dhe nuk kishte snajper të
stërvitur, dhe se ai nuk kishte dëgjuar kurrë ndonjë urdhër për të sulmuar
civilët apo transportin publik në Sarajevë.
“Meqenëse nuk kishim armatime të rënda, nuk ishte e mundur që të hapnim zjarr mbi qytetin,” tha dëshmitari.
Gjatë pyetjeve, prokurorët e Hagës i prezantuan Vujasinit një dokument në
të cilin Brigada e tij Rajlovac kërkonte 9000 plumba snajperi dhe e pyeti
atë përse i duheshin plumbat nëse nuk kishin snajper apo snajperist të
stërvitur.
“Plumbat e snajperit janë më të sakta dhe të fabrikuara më mirë. Nëse
përdoreshin në pushkët që kishim, ato do të performonin më mirë dhe më
me saktësi. Megjithatë, kjo nuk i bën ato snajper,” u përgjigj dëshmitari.
Mlladiç akuzohet për terrorizim të popullatës së Sarajevës me artileri dhe
sulme snajperi kundër civilëve gjatë luftimeve të viteve 1992-95 në qytet.
Ai është gjithashtu në gjyq për gjenocid në Srebrenicë dhe disa komuna të
tjera, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve, po ashtu edhe për pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Gjyqi vazhdon.
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Serbët e Bosnjës “Nuk Ishin
Përgjegjës për Plaçkitjet dhe
Vjedhjet”
Ish-Kryeministri Serb i Bosnjës, Vladimir Lukic tha në gjyqin
e Ratko Mlladiç në Hagë se të ardhurit ishin përgjegjës për
përdhunimet dhe grabitjet dhe se forcat serbe nuk ishin
përfshirë në plaçkitje.
DENIS DZIDIC
Dëshmitari i mbrojtjes Vladimir Lukic, i cili ishte Kryeministër i Republika
Srpska nga janari 1993 deri në gusht 1994, tha në gjyqin për krime lufte të
Mlladiç në Gjykatën e Hagës të mërkurën se shumë njerëz erdhën në Bosnjë në fillim të luftës me Kroacinë fqinje dhe filluan të krijojnë probleme
e të kryejnë krime.
“Kur filloi lufta në Kroaci, erdhi një valë njerëzish me moral të dyshimtë
që donin të pasuroheshin. Ata bënin akte çfarëdo që nga veprat e turpshme
seksuale deri te krimet, dhe nuk ishin nga Bosnja e me siguri as nga Republika Srpska,” tha Lukic.
“Ne si autoritet lokal kishim shumë probleme me këta njerëz,” shtoi ai.
Ish-Kryeministri tha se autoritetet në Republikën Srpska ndonjëherë përdornin armë të sekuestruara nga forcat armike për t’u mbrojtur, por kurrë
nuk plaçkitën apo shitën pronat e jo-serbëve.
“Është e ditur se ka lloje të ndryshme konfiskimi dhe grabitje në luftë.
Megjithatë, ne e konsideronim diçka trofe lufte vetëm nëse nuk i përkiste
askujt – diçka që e merrnim nga një person që e kishte zaptuar në mënyrë
të paligjshme, këtë ia hiqnim nga duart armikut,” shpjegoi Lukic.
“Prona private nuk mund të konsiderohet një trofe lufte dhe askush nuk
mund t’ia marrë një tjetri, as ushtria,” tha ai.
Lukic gjithashtu dëshmoi të martën se ai dëgjoi se ushtarë serbë të Bosnjës kishin kryer individualisht krime gjatë luftës, por nguli këmbë se nuk
ishte përfshirë e gjithë ushtria.
Mlladiç, ish-komandat i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, është në gjyq për
persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve, gjenocid në Srebrenica dhe
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shtatë komuna të tjera, terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe pengmarrjen e paqeruajtësve të OKB.
Gjyqi do të vazhdojë më 16 shtator.
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10 SHTATOR 2014

Krimet e Ushtarëve Serbë të
Bosnjës Ishin Incidente të
Izoluara
Ish-Kryeministri Serb i Bosnjës dëshmoi në gjyqin e Ratko
Mladic në Hagë se ai kishte dëgjuar për ushtarë që kishin
kryer krime gjatë luftës, por nuk ishte përfshirë e gjithë
ushtria.
DENIS DZIDIC
Dëshmitari i mbrojtjes, Vladimir Lukic, i cili ishte Kryeministër i Republikës Srpska nga janari i 1993 në gushtin 1994, tha në gjyqin e krimeve të
luftës së Mladic në Gjykatën e Hagës të martën se ai kishte dijeni se disa
ushtarë kryenin vjedhje dhe krime të tjera në vitin 1993.
“Në përgjithësi nuk mendoja se e gjithë ushtria po vepronte ashtu, por disa
individë. Megjithatë, nuk kisha autoritet mbi ata individë dhe kjo është
arsyeja përse informoja oficerët e ushtrisë, në mënyrë që ata të gjenin
përgjegjësit,” tha Lukic, duke shtuar se mes atyre që bënin krime lufte nuk
kishte ‘ushtarë të vërtetë’.
Prokurorët e Hagës prezantuan një raport që Lukic kishte çuar në Qendrën
e Shërbimit të Sigurisë në Sarajevë rreth përdhunimeve në zonën Novo Sarajevo, ku thuhej se serbët ishin abuzuar seksualisht prej ushtarëve. Dëshmitari u përgjigj se qeveria në Republikën Srpska nuk mendonte se vetëm
krimet kundër serbëve duhej të ndiqeshin penalisht.
“Ju po e nxirrni këtë dokument jashtë përmbajtjes. Ata që e bënë, kryen
diskriminim mes kroatëve, serbëve apo femrave myslimane. E bënë pa
nder dhe asnjë prej nesh [politikanë të Republika Srpska] nuk mund ta
mendonte se një femër myslimane duhej të përdhunohej, e as një serbe,”
tha Lukic.
Ai tha se Republika Srpska mbronte dënimin e të gjitha krimeve dhe shtoi
se në zonën e Sarajevës ishin përdhunuar më shumë gra serbe se myslimane apo kroate”.
Në përgjigje të pyetjes nga prokurori, Lukic tha se ai besonte se Bosnja
ishte “territor serb nga aspekti historik”, por se “kushdo kishte të drejtë
të jetonte atje”.
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Mladic, ish-komandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për persekutim të boshjakëve dhe kroatëve, gjenocid në Srebrenica dhe shtatë komuna
të tjera, terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe rrëmbim të paqeruajtësve të OKB.
Gjyqi vazhdon.

- 297 -

RATKO MLADIÇ
NGA FUSHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

09 SHTATOR 2014

Artileria e Mladic në Sarajevë
“E ekzagjeruar”
Forcat boshnjake nuk kishin armatime të mjaftueshme për
të terrorizuar popullatën e Sarajevës në fillim të luftës, tha
një dëshmitar i mbrojtjes në gjyqin për krimet e luftës së
Ratko Mladic.
DENIS DZIDIC
Dëshmitari i mbrojtjes Milosav Gagovic, i cili ishte një përfaqësues i komandantit të Trupave të Katërt të Ushtrisë Jugosllave Popullore në Sarajevë nga maji në qershor të vitit 1992, tha se ekzistonte “një imazh i
shtrembëruar i asaj që ndodhi në Sarajevë në fillim të luftës”.
“Kur flasim për pjesët e artilerisë serbe, numrat ekzagjerohen me dhjetëra
herë,” tha Gagovic në gjyqin e ish-shefit të ushtrisë boshnjake Mladic në
Gjykatën e Hagës të hënën.
Dëshmitari i mbrojtjes Milosav Gagovic, i cili ishte një përfaqësues i komandantit të Trupave të Katërt të Ushtrisë Jugosllave Popullore në Sarajevë nga maji në qershor të vitit 1992, tha se ekzistonte “një imazh i
shtrembëruar i asaj që ndodhi në Sarajevë në fillim të luftës”.
Gagovic tha se u bënë krime të shumta mbi civilët serbë që jetonin në
Sarajevë.
“Një gjueti shtrigash kundër serbëve në Sarajevë u bë në atë kohë. Autorët
kryesorë të këtyre vrasjeve dhe krimeve ishin forcat paraushtarake dhe
para-policore nën kontrollin e forcave myslimane në Bosnje dhe Hercegovinë,” tha ai.
Kur atij iu paraqit gjatë seancës së pyetjeve një bisedë e përgjuar ku Mladic
thoshte se ai se “do të shkatërronte gjysmën e qytetit” nëse nuk liroheshin
pengjet që po mbaheshin në barakat e Ushtrisë Popullore Jugosllave në
Sarajevë, Gagovic tha se ato ishin kërcënime boshe.
Ai tha se në atë kohë, Mladic nuk kishte armatime të mjaftueshme as për
të shkatërruar një ndërtesë të vetme.
“Mladic ishte për një zgjidhje paqësore të problemeve. Një herë e dëgjova
t’i thoshte Fikret Abdic, një anëtar i Presidencës së Republikës së Bosnje-Hercegovinës, që e quante me pseudonimin ‘Babo’: ‘Na lini t’i zgjidhim
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problemet sipas mënyrës sonë. Le të mos i lejojmë ata që flasin gjuhë të
huaj t’i zgjidhin për ne,’ kujtoi Gagovic.
Mladic është në gjyq për terrorizim të njerëzve të Sarajevës me një fushatë
artilerie dhe snajperësh nga viti 1992 deri në 1995. Ai akuzohet gjithashtu
për gjenocid në Srebrenicë dhe disa bashki të tjera, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve dhe pengmarrje të paqeruajtësve të OKB.
Abdic u dënua në Kroaci me 15 vite burg për krime lufte në Rajonin Autonom të Bosnjës Perëndimore, një entitet boshnjak i vetëshpallur, i cili
ekzistoi ndërmjet viteve 1993-1995.
Pasi kreu dy të tretat e dënimit, ai u lirua dy vite më parë.
Gjyqi vazhdon.
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05 SHTATOR 2014

“Eleganti” Mladic “Nuk Ishte
në Gjendje të Urdhëronte
Masakra”
Një dëshmitar i mbrojtjes tha në Gjykatën e Hagës se
drejtuesi i ushtrisë boshnjake, Ratko Mladic, nuk mund të
ketë urdhëruar vrasjen e 7000 myslimanëve nga
Srebrenica sepse ai nuk e kishte në karakter.

Ratko Mlladiç nç sallën e gjyqit. Foto Flickr ICTY.

RAPORTI I DREJTËSISË
Bosko Gvozden, një ish-oficer i lidhur me selinë e Ushtrisë Boshnjake,
dëshmoi këtë javë në gjyqin për krimet e luftës së Mladic në Hagë se
ish-komandanti i tij nuk ishte në gjendje të urdhëronte masakrën e korrikut të vitit 1995 sepse kjo “nuk përputhej me karakterin e tij”.
Mladic ishte “filantropik”, “i shoqërueshëm” dhe “shumë, shumë strikt,
që është thelbësore për ta kryer detyrën me humbje minimale,” tha
Gvozden në gjykatën e mbështetur nga OKB-ja.
Ai ishte gjithashtu “një burrë shumë i aftë, i cili duhej të respektohej si
lider,” tha dëshmitari i mbrojtjes.
Gvozden argumentoi se Mladic nuk ishte në gjendje t’i komandonte trupat
e tij kur ishte në një vizitë në Beograd në 16 dhe 17 korrikun e vitit 1995,
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kur ndodhën disa nga masakrat e boshnjakëve prej Srebrenicës, dhe për
këtë arsye nuk mund të jetë përgjegjës për vrasjet e atyre ditëve.
Duke komentuar për një regjistrim të bërë më 16 korrik, 1995, në të cilin Mladic dëgjohet teksa i jep instruksione nga telefoni vartësve të tij në
fushëbetejë që të vazhdojnë “përpara me vendosmëri”, dëshmitari sugjeroi se kjo nuk përfaqësonte një komandë, por ishte thjesht një komunikim miqësor.
“Arrita në përfundim se ai dëshironte të tregonte, në një mënyrë elegante,
si mund të komunikonte me stafin e tij si komandant i zyrave qendrore,”
tha Gvozden.
“Prandaj, kjo mund të ketë qenë një lloj vetë-promovimi... Meqë ai ishte
një burrë i pashëm dhe elegant, femrat e adhuronin, ndaj kjo ishte në një
farë mënyre e dobishme për të,” shtoi ai.
Aktakuza e akuzon Mladic, ish-komandantin e Ushtrisë Bosnjake, për
gjenocidin e rreth 7000 të burgosurve myslimanë në ditët që pasuan pushtimin e Srebrenicës nga njësitë nën komandën e tij më 11 korrik 1995. Ai
gjykohet edhe për persekutim, terrorizim të popullatës së Sarajevës dhe
pengmarrjen e paqeruajtësve të OKB-së.
Mbrojtja e Mladic thirri këtë javë edhe Milorad Bukva, një ish-oficer të inteligjencës që ishte me Ushtrinë Boshnjake, i cili tha se gjatë luftës, ushtria
keqpërdori ndërtesa civile në Sarajevë duke pozicionuar atje njësitë, pozicionet komanduese dhe fabrikat, gjë që i bënte ato shënjestra ushtarake
për forcat serbe.
Bukva tha se komanda e Trupave të Parë të Ushtrisë Boshnjake ishte vendosur në bodrumin e një ndërtese banimi në qendër të Sarajevës, pranë
rrugës së presidencës boshnjake.
“Serbët u përdorën si mburoja njerëzore dhe ata nuk u lejuan të largoheshin nga qyteti,” tha dëshmitari.
Gjyqi i Mladic do të vazhdojë javën tjetër.

- 301 -

RATKO MLADIÇ
NGA FUSHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

01 SHTATOR 2014

Rrethimi i Sarajevës ‘qe luftë, jo
shah’
Një ish oficer serb i Bosnjës tha në gjyqin e komandantit të
tij ushtarak Ratko Mlladiç se njësia e tij nuk vendosi snajper
kundër banorëve të Sarajevës por përdori artileri të rëndë
për të mbrojtur serbët.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtjes Velimir Dunjic, ish komandant i Brigadës Igman
të ushtrisë së serbëve të Bosnjës tha në gjyqin e Mlladiçit në Gjykatën e
Hagës javën e kaluar se njësia e tij vetëm mbrojti gjashtë njësi administrative të Sarajevës ku “jetonin dhjetëramijëra serbë” gjatë ofensivave
ushtarake të forcave boshnjake më 1992 dhe 1993.
Dëshmitari mohoi të ketë përdorur snajperë, duke pretenduar se terreni qe
i papërshtatshëm, por konfirmoi se brigada hapi zjarr me predha artilerie
të kalibrit të madh kundër objektivave në qytet “për shkak se qe luftë, jo
një lojë shahu”. Gjithsesi ai tha se artileria nuk u përdor në mënyrë disproporcionale.
Dunjic mohoi akuzat e prokurorëve se granatat goditën ndërtesa civile.
“Ne hapëm zjarr kundër armikut tonë, njësive dhe pozicioneve ushtarake,” tha ai.
Gjatë seancës së pyetje-përgjigjeve, prokurori vërejti se Stanislav Galic,
komandant i Ushtrisë së Serbëve të Bosnjës për Trupat e Sarajevës dhe
Romanijas, i cili qe superiori i Dunjic, e pati akuzuar atë për përdorin të
tepruar të artilerisë kur pati dëshmuar në gjyqin e Radovan Karaxhiçit.
Dunjic u përgjigj duke thënë se ai nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë diçka
të tillë dhe se “në bazë të dokumenteve, dikush mund të thotë se unë nuk
kam marrë kurrë ndonjë vërejtje për përdorimin e artilerisë në një mënyrë
të tepruar”.
“Në rast të një sulmi, unë përdora të gjitha burimet për të shkatërruar
armikun – kjo është e vërtetë... Unë nuk di se çfarë do të thotë përdorim i
tepruar i armëve,” tha ai.
Ratko Mlladiç është akuzuar se ka terrorizuar popullatën e Sarajevës me
një fushatë të gjatë me snajperë dhe artileri. Ai është në gjyq gjithashtu
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për gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë qytete të tjera të Bosnjës, persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve si dhe për rrëmbimin e paqeruajtësve të
OKB-së.
Në fund të dëshmisë së tij, Dunjic falënderoi Gjykatën që i dha mundësi të
flasë në mbrojtje të “heroit të madh serb Ratko Mlladiç”.
Gjykatësi Alphons Orie i bëri vërejtje, duke i kujtuar se Mlladiç qe akuzuar
për krime lufte.
Gjyqi vijon këtë javë.
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26 GUSHT 2014

Avokati i Ratko Mladicit e
kritikon Tribunalin e Hagës dhe
e quan ‘Cinik’
Avokati i Mladicit u shpreh se gjykatësit e krimeve të luftës
të mbështetur nga OKB-ja po mundoheshin ta dëmtojnë ish
shefin e mbrojtjes ushtarake të Serbëve të Bosnjës duke
etiketuar dëshmitarët e tij si jo-relevant dhe përsëritës.
JUSTICE REPORT
Avokati mbrojtës Branko Lukic të hënën dënoi gjykatësit e Tribunalit të
Hagës për kufizimin e të drejtave të mbrojtjes së Mladicit” dhe për “ndryshimin e rregullave në mes të gjykimit në dëm të mbrojtjes”.
Ai po u përgjigjej vërejtjeve të gjykatësve para pushimit veror të gjykimit në korrik që deklaratat e dëshmitarëve të Mladicit shpesh kanë qenë
jo-relevante, duke dhënë dëshmi përgjithësuese dhe të përsëritur me vlerë
të kufizuar si dëshmi.
Lukic tha se pasi që aktakuza ka etiketuar “të gjithë serbët e Bosnjës më të
vjetër se 16 vjeç” si pjesëmarrës në një ndërmarrje të përbashkët kriminale
gjatë luftës së viteve 1992-95, asnjë dëshmitar serb nuk mund të konsiderohet si jo-relevant.
Mladic është në gjykim për gjenocid në Srebrenicë, si dhe për terrorizimin
e popullatës së Sarajevës, për persekutimin e myslimanëve dhe kroatëve
në tërë Bosnjën dhe Hercegovinën, gjë që arriti në shkallën e gjenocidit në
shtatë komuna, dhe për marrje peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Goran Sehovac, i cili ishte polic ushtarak me Brigadën Ilidza të Armatës
së Serbëve të Bosnjës në vitin 1992, kur ai ishte 18 vjeç, dëshmoi të hënën
derisa gjyqi rifilloi punën pas pushimit të verës se njësia e tij asnjëherë
nuk ka marrë ndonjë urdhër për terrorizimin e civilëve në Sarajevë.
“Ne as nuk kemi marrë urdhër për terrorizim të civilëve, e as nuk ka qenë
qëllimi ynë për të bërë këtë… Synimi ynë i vetëm ka qenë mbrojtja e komunës serbe të Ilidza-s,” tha Sehovac, duke shtuar se të shtëna armësh
ishin shkrepur vetëm mbi armiqtë ushtarak.
Ai tha se ai asnjëherë nuk kishte dëgjuar se snajperistët e Armatës së Serbëve të Bosnjës kanë hapur zjarr mbi popullatën civile në qytet, mirëpo ka
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pretenduar se të gjithë snajperistët myslimanë kanë shtirë në popullatën
vendase të lagjeve serbe.
Dëshmitari po ashtu ka mohuar pretendimet se Armata e Serbëve të Bosnjës ka bllokuar kalimin e konvojeve humanitare për në Sarajevë. Megjithatë ai ka thënë se në vitin 1993, ai personalisht ka marrë pjesë në zbulimin e një sasie të madhe të “municionit të NATO-s” në një konvoj të
paqeruajtësve të OKB-së që vinte nga aeroporti i Butmirit.
Gjykimi vazhdon.
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25 KORRIK 2014

Aleatët e Mlladiqit mohojnë
masakrat e Srebrenicës
Ish luftëtarët serbë të Bosnjës kanë dëshmuar në mbrojtje
të komandantit të tyre Ratko Mlladiq duke thënë se nuk
ishin të përfshirë në vrasjet masive të civilëve boshnjak
nga Srebrenica në vitin 1995.
MARIJA RISTIC, JUSTICE REPORT
Në javën e fundit, para pushimve verore, të gjykimit ndaj Mlladiqit në
Tribunalin e Hagës ish komandanti serb i Bosnjës, Zoran Kovacevic tha se
ata nuk kishin parë kurfarë keqtrajtimi të civilëve boshnjak kur ata kishin
marrë përsipër qytetin e Srebrenicës në korrik 1995.
“Unë isha një zyrtar i ndershëm dhe asnjëri nga brigade ime nuk ka marrë
pjesë në ndarjen e burrave nga grate apo evakuimin e civilëve, përveç Momir Nikoliqit,” tha Kovacevic.
Nikolic ishte njëri nga zyrtarët e armatës serbe të Bosnjës që pranuan në
Tribunalin e Hagës në vitin 2003 se vrasjet kanë ndodhur në Srebrenicë
dhe i cili u bë dëshmitari kryesor i prokurorisë në rastet për gjenocid. Ai u
dënua me 20 vite burgim.
Polici serb i Bosnjës Nenad Deronjic gjithashtu dëshmoi në mbrojtjen e
Mlladiqit këtë javë, duke pohuar se nuk kishte parë fare vrasje të civilëve
në Srebrenicë.
Ai gjithashtu tha se Nikoliqi ka dhënë dëshmi fallco rreth asaj se çfarë ka
parë.
“Sa i përket Momir Nikoliqit, dihet se ai po gënjente për ngjarjet në
Bratunac afër Srebrenicës (ku ishin vrarë një numër i madh i boshnjakëve)
në përpjekje për të pastruar emrin e tij nga krimet për të cilat po akuzohej,” tha Deronjiq.
“Çdo gjë që thotë ai se e ka parë, është gënjeshtë” këmbëngulë ai.
Në korrik 1995, Srebrenica është granatuar dhe okupuar nga forcat serbe
të Bosnjës përkundër asaj që ishte shpallur zonë e mbrojtur nga Kombet e
Bashkuara, dhe më shumë se 7,000 burra dhe djem boshnjak ishin vrarë
në ditët që pasuan.
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Mladiqi akuzohet për terrorizimin e popullatës së Sarajevës, gjenocidin e
Srebrenicës, ndjekjen e muslimanëve dhe kroatëve nga Bosnja dhe Hercegovica që arrin nivelin e gjenocidit në shtatë komuna, përfshirë edhe
Foçën,si dhe marrjen peng të paqëruajtësve të OKB-së.
Gjykimi rifillon ne gusht.
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21 KORRIK 2014

Trupat e Mlladiqit mohojnë
dhunimet ndaj boshnjakëve në
Foça
Ish trupat e Armatës Serbe të Bosnjës, gjatë gjykimit ndaj
Ratko Mlladiqit, thane se luftëtarët vullnetar nga Serbia
dhe Mali i Zi janë fajtorët për krimet e luftës në qytetin e
Foçës.
MARIJA RISTIC, JUSTICE REPORT
Dragan Milanovic, ish komandant i luftëtarëve të mbrojtjes territorial në
Foçë, gjatë dëshmisë së tij në gjykimin ndaj Mlladiqit, tha se njerëzit e tij
nuk janë përgjegjës për dëbimet, dhunimet dhe vrasjet e boshnjakëve në
qytet në vitin 1992.
“Shtëpitë dhe çdo gjë tjetër ishin plaçkitur nga qentë e luftës,” tha Millanovic duke iu referuar grupeve të luftëtarëve vullnetarë që erdhën nga
Serbia dhe Mal ii Zi ‘ për të mbrojtur Foçën nga okupimi musliman”.
Millanovic tha se lufta shpërtheu kur bosnjakët u munduan të okupojnë
qytetin, duke djegur shtëpitë serbe dhe duke themeluar komanden e vet
luftarake në pranverë 1992.
Ish gjenerali serb i Bosnjës, Mlladiq i cili po gjykohet për gjenocid dhe
krime lufte në Bosnjë, gjithashtu akuzohet për gjenocid në Foça.
Javën që shkoi, në gjykimin ndaj Mlladiqit dëshmoi edhe Milan Vujicic,
tjetëër luftëtar i mbrojtjes territoriale i cili tha se ‘boshnjakët që ishin zënë
nga serbët e Bosnjës ishin të sigurtë’.
“Ishte vendi i tyre i lire.. ato ishin gra të lira.. ato ishin vendosur aty që të
jenë më mire të mbrojtura,” tha Vujicic, duke aluduar në hallën e sporteve
Partizan, ku sipas aktakuzës disa gra ishin dhunuar.
Në pyetjen nëse kishte informata për dhunimet, Vujicic tha: “Vërtetë nuk
kisha dëgjuar se ka incidente,”
Vujicic gjithashtu konfirmoi dëshminë e kolegut të tij Milanovic, duke
thënë se paramilitarët nga Serbia dhe Mal ii Zi kanë plaçkitur shtëpitë e
serbëve dhe muslimanëve në qytet.
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“Pork jo u zgjidhë kur erdhi Ratko Mlladiq,” tha Vujicic, duke shtuar se më
pas paramilitarët u tërhoqën nga Foça.
Të premten, Zoran Nikolic, një tjetër luftëtar i mbrojtjes territoriale
të Foçës, i cili dëshmoi në mbrojtje të Mlladiqit, tha se ai nuk dinte për
dhunimet ndaj boshnjakëve në qytet në vitin 1992.
“Dëgjova, por vetëm pas luftës. Gjatë luftës nuk kisha dëgjuar për to nga
asnjë njëri,” tha Nikoliq.
Kur është pyetur nga prokuroria nëse ka marrë pjesë në dhunime, dëshmitari e mohoi.
Tribunali i Hagës dhe gjykatat në Bosnjë dhe Hercegovinë disa here kanë
sjellë vendime për rastet e vrasjeve masive, dëbimeve dhe dhunimeve që
ndodhën gjatë pranverës 1992 në Foça, që rezultoi në dënimin e një numri
serbësh të Bosnjës për këto krime.
Mladiqi akuzohet për terrorizimin e popullatës së Sarajevës, gjenocidin e
Srebrenicës, ndjekjen e muslimanëve dhe kroatëve nga Bosnja dhe Hercegovica që arrin nivelin e gjenocidit në shtatë komuna, përfshirë edhe
Foçën,si dhe marrjen peng të paqëruajtësve të OKB-së.
Gjykimi vazhdon javën që vjen.
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07 KORRIK 2014

Ushtarët e Ratko Mladicit ‘kanë
mbrojtur vetëm shtëpitë e tyre’
Udhëheqësi ushtarak i serbëve të Bosnjës ka udhëhequr
një armatë multietnike e cila asnjëherë nuk ka terrorizuar
civilët në Sarajevë mirëpo vet ka qenë në shënjestër të
snajperëve boshnjak, një dëshmitar mbrojtës i Mladicit i
tha Tribunalit të Hagës.
DENIS DZIDIC
Dëshmitari Slobodan Tusevljak, ish komandanti i togut i cili ka qenë pjesë
e Brigadës së Parë të Motorizuar të Sarajevës të armatës së serbëve të Bosnjës, në gjykimin e javës se kaluar kundër Mladic tha se ka pasur ushtarë
kroatë e boshnjakë në mesin e trupave të tij dhe madje një kroat ka qenë
komandant i togut në një kohë.
Në një deklaratë të bërë nga Tusevljak gjatë hetimeve, e cila ishte lexuar në
sallën e gjyqit, ai gjithashtu ka thënë se ai asnjëherë nuk ka marrë urdhër
për të sulmuar civilët në Sarajevë.
Ai megjithatë ka thënë se sulmet nga armata boshnjake kanë vrarë më
shumë se 200 ushtarë dhe dhjetëra civilë në rrugën që lidhë qytetet Lukavica dhe Pale.
“Njerëzit vriteshin në luftime, mirëpo shumica ishin vrarë nga sulmet me
snajperë dhe artileri. Ekzistojnë të dhëna në lidhje me këtë, si dhe një listë
ushtarësh të cilët ishin vrarë,” tha Tusevljak.
Mladic është në gjykim për terrorizimin e popullatës së Sarajevës, gjenocidin në Srebrenicë, persekutimin e myslimanëve dhe kroatëve në tërë Bosnjën dhe Hercegovinën, i cili arriti shkallën e gjenocidit në shtatë komuna,
si dhe për marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Kur u pyet nga kryetari i dhomës së gjyqit Alphonse Orie, se përse fakti se dikush nga ushtarët e Armatës së Serbëve të Bosnjës ishin kroatë
e boshnjakë ka qenë relevant për gjykimin e Mladicit, avokati mbrojtës
Miodrag Stojanovic tha se fakti se ka qenë armatë shumë-etnike “tregon
se pjesëtarët e saj vetëm kanë mbrojtur shtëpitë e tyre”.
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“Përbërja e saj do të thotë se ata kanë luftuar për të mbrojtur shtëpitë e
tyre dhe se serbët, kroatët dhe boshnjakët kanë qenë viktima të Armatës
së Bosnjës dhe Hercegovinës,” tha Stojanovic.
“Duke marrë në shqyrtim akuzat në lidhje me terrorin kundër qytetarëve të Sarajevës, ne duam të demonstrojmë se terrori nuk ka qenë ashtu
siç është përshkruar në aktakuzë dhe se është kryer kundër banorëve të
Sarajevës të cilët nuk kanë pranuar qëndrimin politik të udhëheqjes së
atëhershme të Bosnjës. Ne po mundohemi të dëshmojmë se serbët, kroatët
dhe boshnjakët të cilët kanë qenë të pranishëm aty kanë vuajtur barabartë,” shpjegoi.
Gjykatësi Orie tha se ai “nuk ka qenë i sigurt” se ai është pajtuar.
“dhoma nuk është tërësisht e bindur se ajo që ju po thoni është e vërtetë.
Është e vërtetë se ushtarët nganjëherë vuajnë gjatë luftës, mirëpo kur një
ushtar vritet gjatë luftës, jo domosdoshmërisht konsiderohet krim pavarësisht nëse neve na pëlqen apo jo. Ky është realiteti i luftës,” tha Orie.
Gjykimi i Mladicit vazhdon javën e ardhshme.
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23 QERSHOR 2014

Komandanti Serb i Bosnjës
mohon bombardimin e civilëve
të Sarajevës
Gjykimi ndaj Ratko Mlladiqit ka rinisur pas sëmundjes
së shkurtër të shefit të Armatës Serbe të Bosnjës, me
dëshminë e një dëshmitari tjetër ushtarak i cili mohon
bombardimin e civilëve në Sarajevën e okupuar.
DENIS DZIDIC
Dëshmitari i mbrojtjes Milos Skrba, ish komandant i njërës prej njësive të
Armatës Serbe të Bosnjës që kishin zbarkuar në kodrat përreth Sarajevës
gjatë okupimit, i thane Tribunalit të Hagës të hënën se njësia e tij as që
kishte artileri të rëndë dhe se as nuk ka marrë dhe as nuk ka dhënë urdhër
për të vrarë civilë në qytet.
Ai mohoi se Armata Serbe e Bosnjës ishte përgjegjëse për shpërthimin në
tregun Markale të Sarajevës më 28 gusht 1995 kur ishin vrarë 44 qytetarë
dhe 75 të tjerë ishin plagosur, duke thënë se kompania e tij nuk kishte
pasur minahedhës 120mm në fshatin Studenkovici prej nga sipas hetimeve
të bëra thuhet se kanë ardhur gjuajtjet.
Skrba gjithashtu ka mohuar se plumbat e snajperit kanë plagosur vajzën
tri vjeçare Anisa Pita derisa ajo po luante para shtëpisë në lagjen Sirokaca
të Sarajevës më 19 dhjetor 1992, kur ishte goditur nga pozicionet që po i
mbante njësia e tij.
Skrba tha se kompania e tij as nuk kishte pasur snajperë dhe as që kishte
trajnuar snajperë. Ai tha se shtëpia e familjes Pita as që ka mundur të shihej nga pozicioni i njësisë së tij.
Kompania e tij kishte mundësuar kalimin e të gjitha konvojeve humanitare
nëpër Sarajevë gjatë okupimit, këmbëngul ai.
“Ne nuk i kemi kontrolluar madje. Këtë e bënte policia ushtarake në pike
kalime … të gjitha konvojet kanë kaluar pa pengesa,” tha Skrba.
Mlladiqi është duke u gjykuar për terrorizimin e Sarajevës, gjenocidin në
Srebrenicë dhe shtatë komunat tjera, ndjekjen e boshnjakëve dhe kroatëve
dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjykimi ndaj tij u shtye javën që shkoi sepse ai ishte sëmurë.
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20 QERSHOR 2014

Gjykimi ndaj Ratko Mlladiqit
sërish ndërpritet për shkak të
sëmundjes së tij
Gjykimi për krime lufte ndaj Ratko Mlladiqit liderit ushtarak
serb të Bosnjës, i cili ishte ndërprerë disa here për shkak të
shëndetit të tij, u ndërpre sërish meqë ai u hospitalizua.
JUSTICE REPORT
Këtë javë nuk vazhdoi gjykimi ndaj Mlladiqit pasi ai ishte dërguar në spitalin Bronovo në Hagë, meqë avokati i tij Branko Lukiq u kishte thënë
gjyqtarëve të hënën si ai kishte problem me barkun.
Pas trajtimit njëditor, Mlladiqi ishte kthyer në spital në Sheveningen në
burgun e Tribunalit të Hagës.
Gjyqtari kryesues, Alphons Orie tha se Mlladiqi nuk kishte hequr të drejtën
për pjesëmarrje në gjykim prandaj ne nuk mund të vazhdonim pa praninë
e tij.
Mlladiqi kishte pësuar dy sulme gjatë gjykimit i cili filloi në vitin 2012.
Mlladiqi është duke u gjykuar për terrorizimin e Sarajevës, gjenocidin në
Srebrenicë dhe shtatë komunat tjera, ndjekjen e boshnjakëve dhe kroatëve
dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Mbetet e paqartë nëse gjykimi do të vazhdojë javën që vjen.
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13 QERSHOR 2014

Zyrtari serb këmbëngul
se shpërthimi në tregun
e Sarajevës kishte qenë i
inskenuar
Zyrtari i armatës serbe të Bosnjës,në dëshminë e tij në
gjykimin ndaj Ratko Mlladiqit, këmbëngulë që forcat
boshnjake kanë inskenuar sulmin i cili la të vrarë më shumë
se 60 persona në tregun Markale të Sarajevës në vitin 1994.
JUSTICE REPORT
Dëshmitari i mbrojtjes Milorad Batinic, i cili ishte përkthyes për vëzhguesit ushtarak të KB gjatë luftës në Bosnjë, në gjykimin ndaj Mlladiqit
në Tribunalin e Hagës gjatë kësaj jave tha se beson që sulmi në tregun e
Sarajevës ishte inskenuar me qëllim që të inkriminonte serbët.
Ai tha se zyrtari Marko Lugonja u tha vëzhguesve të KB pasi pa incizimet
në televizion më 5 shkurt 1994, se ‘ishte i bindur që kjo ndodhi ishte inskenuar’.
“[Lugonja] tha: ‘Shërbimi im kishte regjistruar gjithçka dhe treguan çfarë
ndodhi… shiko ata burra që poi kin nga vendi i krimit. Kjo është e dyshimtë. Shiko këtu është një këmbë e plastikës. Kah erdhi këmba kur nuk
ka trup afër’?
“Shiko ato piramida me patate në Pazar, asnjë prej tyre nuk u rrëzua. Shiko shishet e renditura, asnjëra nuk ishte thyer apo rrëzuar’ shtoi ai.
Ai tha se Lugonja u sugjeroi vëzhguesve të KB që trupat ishin sjellë në treg
nga ndonjë vend tjetër dhe se ‘ numri i personave të vraë dhe të plagosur
ishte tepër i lartë për të qenë pasojë e një granate”.
Zyrtari serb i Bosnjës tha se forcat e tij nuk kanë mundur të kenë planifikuar këtë sulm ‘ sepse nuk ishte fare në interesin tonë’.
Mladiqi po gjykohet për terrorizimin e banorëve të Sarajevës përmes
fushatës së granatimeve dhe snajperëve. Në aktakuzë thuhet se granata
ishte hedhur nga pozicionet serbe dhe kishte lënë të vrarë 66 persona dhe
plagosur 140 të tjerë në tregun Markale në shkurt 1994.
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Mlladiq po gjykohet për gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komunat tjera,
persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në vend, dhe mbajtjen peng të
paqeruajtësve të OKB-së.
Gjykimi vazhdon të hënën.

- 315 -

RATKO MLADIÇ
NGA FUSHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

09 QERSHOR 2014

Mlladiqi p̀ërpiqej të luftonte
plaçkitësit paramilitarë serbë’
Ish polici serb i Bosnjës Dragomir Andan ka dëshmuar se
lideri ushtarak serb Ratko Mlladiq i kishte thënë atij që në
vitin 1992 se problemi më i marrë është frenimi i grupeve
paramilitare.
DENIS DZIDIC
Andan, ish inspektor i policisë në Ministrinë për Punë të Brendshme të
serbëve të Bosnjës, gjatë dëshmisë së tij në gjykimin ndaj Mlladiqit në
Hagë të premten, deklaroi se në korrik 1992, Shtabi Qendror i Armatës
Serbe të Bosnjës i kishte thënë të shkonte në zonën e Zvornikut për të
luftuar njësinë paramilitare Zute Ose (Grenzat e verdha).
Ai tha se ai shkoi në takim në seli dhe Mlladiqi kishte ardh dhe i kishte
thënë ‘mirëseerdhe në klubin e burrave të ndershëm.”
“Ai kërkoi nga unë që të raportoj për gjendjen në Zvornik, Bijeljina dhe
Brcko. Kur mbarova ai tha se problemi më i madh i Republika Srpskës
është luftimi i formacioneve paramilitare,” tha Andan në gjykatë.
“Ai tha se ne nuk mund të stabilizojmë frontin derisa të mos qërojmë hesapet me paramilitarët, të cilët kanë një qëllim, shkatërrimin dhe dëbimin
e civilëve të pafajshëm joserbë,” tha ai.
Ai shtoi se Mlladiqi i kishte thënë se roli i policisë ishte siguria për të gjithë
civilët joserbë.
“Mlladiq tha se kjo është lufta më e keqe që ka ekzistuar deri tani kemi
luftuar njerëzit që flasin gjuhën që ne flasim. Ai tha se duhet të jemi të kujdesshëm ndaj gjithë muslimanëve dhe kroatëve që gjenden në territorin
e Republika Srpska – kush nuk ka lënduar serbët – duhet mbrojtur. Ai më
that se duhet të kemi parasysh Konventën e Gjenevës,” tha ai.
Mlladiqi është duke u gjykuar për terrorizimin e Sarajevës, gjenocidin në
Srebrenicë dhe shtatë komunat tjera, ndjekjen e boshnjakëve dhe kroatëve
dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjykimi po vazhdon.
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05 QERSHOR 2014

Përmendore Mlladiqit afër
Sarajevës
Një pllakë përkujtimore kushtuar ish liderit ushtarak serb
Ratko Mlladiq, i cili po gjykohet për gjenocid dhe krime
të tjera të kryera në Bosnjës, është ngritur në malet mbi
Sarajevës.
JUSTICE REPORT
Pllaka përkujtimore për Mlladiqin, e cila ishte ngritur në lagjen Vraca
përmbi Sarajevë, në territorin e entitetit serb të Bosnjës, është bërë nga
ish luftëtarët e bashkimit të Sarajevës Lindore.
“Në këtë vend, më 19 maj 1992, komandantit i Shtabit Kryesor të Armatës
Republika Srpska, Ratko Mlladiq kishte mbledhur dy batalione të njerëzve
të vetorganizuar të komunës Sarajeva e Re,” thuhet aty.
Kryesuesi i bashkimit të luftëtarëve të Sarajevës Lindore, Dragisa Tusevljak, tha se pllaka shënon përvjetorin e formimit të Brigadës së Parë të
Motorizuar të Sarajevës së Armatës Serbe të Bosnjës.
Mladiqi është duke u gjykuar në Hagë për krime lufte për terrorizimin e
qytetarëve të Sarajevës përmes fushatave të granatimeve dhe snajperëve
që zgjatën nga viti 1992 deri në vitin 1995.
Snajperët dhe minahedhësit kishin lënë të vdekur mijëve civilë të vrarë
dhe të plagosur të të dyja gjinive dhe të të gjitha moshave, përfshirë pleq
e fëmijë, thuhet në aktakuzë.
Kryetari i Sarajevës Ivo Komsic ka lëshuar një deklaratë të enjtë duke e
quajtur Mlladiqin ‘kriminel lufte’ dhe duke shtuar se ngritja e përmendores për të ka dhënë ‘porosi të keqe’.
Edina Kamenica, gazetare nga Sarajeva ka shkruar për krimet e kryera nga
forcat serbe të Bosnjës në komunat Vraca dhe Gërbavica, deklaroi për BIRN
se ngritja e përmendores për Mlladiqin është një absurd.
“Nuk ka absolutisht kuptim që pas gjithë krimeve të bëra atij t’i ngritet
një përmendore. Unë them se s’ka kuptim që ai të festohet si i tillë askund.
Kjo vetëm flet për sistemin e shtrembëruar të vlerave që ne shohim sot në
Bosnjë,” tha Kamenica.
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Boshnjakët kanë braktisur
territoret serbe ‘nga frika nga
sulmet hakmarrësve’
Ish shefi i pushtetit lokal në qytetin Pale, në gjykimin ndaj
Mlladiqit tha se boshnjakët nuk ishin përzënë nga vendi,
por ata vet kanë dashur të shkojnë
JUSTICE REPORT
Zdravko Cvoro, ish kryesues i pushtetit lokal të Pales, në gjykimin ndaj
Mlladiqit në Tribunalin e Hagës të mërkurën tha se boshnjakët ishin larguar vullnetarisht nga komuna në pranëverë 1992.
Ai tha se ata kërkuan leje nga autoritetet serbe të komunës për të shkuar
në Sarajevë sepse kishin frikë nga sulmet hakmarrëse për shkak të vrasjeve të sërbëve që kishin ndodhur në vendet tjera.
Cvoro këmbëngulë se autoritetet e Serbisë fillimisht u kishin kërkuar që të
qëndronin por pastaj pranuan kërkesën e tyre dhe me 18 prill me përcjellje
të organizuar dhe eskortë policore i shoqëruan ata që u larguan.
Gjatë marrjes në pyetje, prokurori i Hagës i tha Cvoros se boshnjakët
që kërkuan për t’u larguar ishin ata që kishin qenë të keqtrajtuar dhe të
kërcënuar në Pale.
Por Cvoro tha se personalisht ishte munduar t’ju shpjegojë atyre se ata
nuk kanë nevojë të largohen. Por serbët që e kuptuan vendimin si leje të
fshehtë për të hyrë nëpër shtëpitë e boshnjakëve ishin arrestuar shpejt më
pas nga policia, vazhdoi dëshmitari.
Cvoro tha se autoritetet serbe kanë shoqëruar 400 boshnjakë në Sarajevë
pasi ata ishin sjellë në Pale nga qyteti i Bratunacit. said that the Serb authorities escorted 400 Bosniaks to Sarajevo after they were brought to Pale
from the town of Bratunac.
“Ne jemi ndjerë përgjegjës për t’i mbrojtur ata dhe për t’ju afruar siguri’
tha Cvoro.
Edhe pse ai ka refuzuar t’i quajë ata të burgosur boshnjak sepse ‘nuk i
kishim arrestuar ne’ ai e pranoi se ata ‘nuk kishin qenë të lirë’.
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“Ishte e qartë se ata nuk ishin arrestuar ligjshëm,” shtoi ai.
Mlladiq, ish komandanti i Armatës së Republika akuzohet se ka terrorizuar
qytetarët e Sarajevës, ka kryer gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna
tjera, përfshirë edhe komunën e Pales, për terrorizimin e banorëve të Sarajevës dhe mbajtjen peng të paqeruajtësve të Sarajevës.
Gjykimi vazhdon.
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04 QERSHOR 2014

Armata e Serbëve të Bosnjës
“Nuk i ka ndërprerë energjinë
elektrike Sarajevës”
Kjo ushtri, gjatë luftës, kurrë nuk e ka ndërprerë qëllimisht
furnizimin me energji elektrike për civilët e Sarajevës
është thënë në gjykimin për krime lufte të ish-udhëheqësit
ushtarak të Serbeve të Bosnjës Ratko Maldiq.
JUSTICE REPORT
Dëshmitari i mbrojtjes Veljko Lubura, Drejtori i Kompanisë për transmision të energjisë elektrike në Ilixhenar Sarajevë, të martën i tha gjykimit
të Mladiqit në Tribunalin e Hagës se kurrë nuk ka pranuar urdhër nga
udhëheqësit ushtarak dhe politik të Forcave të Serbëve të Bosnjës ta ndaloj
furnizimin me energji elektrike të kryeqytetit të rrethuar.
“Unë nuk do ta bëja këtë, edhe po të kisha pranuar udhëzime të tilla. Unë
dhe të gjithë punëtorët e mi kemi bërë më të mirën që të sigurohemi që si
pala Serbe ashtu edhe ajo Myslimane të furnizohen me energji elektrike të
mjaftueshme,” tha dëshmitari.
Mladiqi është në gjykim për terrorizimin e banorëve të Sarajevës përmes
një kampanje të granatimit dhe përdorimit të snajperëve. Aktakuza
gjithashtu pretendon se udhëheqësia e Serbëve të Bosnjës i kanë privuar
civilët në Sarajevë nga uji dhe gazi, duke e përdorur këtë si mjet për të
vendosur shtypje në autoritetet Boshnjake.
Mladiqi është gjithashtu në gjykim për gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë
komuna tjera, për përndjekjen e Boshnjakëve dhe Kroatëve në tërë vendin
dhe për marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Lubura tha se forcat Boshnjake, e jo trupat e Mladiqit, penguan riparimet
e përçuesve të lartë të energjisë elektrike të cilat nevojiten për dërgimin e
energjisë elektrike në qytet, shumica prej të cilave kanë qenë të vendosura
në territorin e tyre.
Për shembull, Lubura tha se Boshnjakët parandaluan riparimin e nënstacionit Vogosca që një fabrikë ushtarake e cila ndodhej në territorin e mbajtur nga Serbët të mos kishte energji. Ai sugjeroi se kjo ishte arsyeja pse
civilët në Sarajevë gjithashtu ishin privuar nga energjia elektrike.
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Ai gjithashtu akuzoi luftëtarët Boshnjak për granatimin e një nënstacioni
tjetër dhe për prerjen e përçuesve të energjisë.
Lubura dëshmoi se në korrik të vitit 1993 ai ofroj të bartë energji elektrike
në lagjet Otoka dhe Skenderija përmes përçuesve nga Mali i Zi. Për ta bërë
këtë, ishte e nevojshme të riparohet një përçues në qytet, mirëpo “Myslimanët nuk treguan kurrfarë interesimi për këtë”, tha ai.
Gjatë ekzaminimit të tërthortë, prokuroria iu referua dokumenteve që
tregonin se ana serbe ka parandaluar riparimin e instalimeve elektrike,
mirëpo dëshmitari qëndroj prapa pretendimeve të tija.
Ai tha se ai nuk e ka ditur se Ushtria e Serbëve të Bosnjës ka kërkuar nga
Forcat Boshnjake kompromise ushtarake në këmbim për sjelljen e energjisë elektrike në qytet.
“Unë me përgjegjësi pretendoj se furnizimi i Sarajevës me energji elektrike kurrë nuk është ndërprerë, përveç në rast kur ka pasur prishje ...
Sarajeva ka pasur energji elektrike,” insistoj Lubura disa herë, edhe pasi
që iu prezantua një dokument i cili thoshte se qendra e qytetit nuk kishte
pasur rrymë për 140 ditë gjatë vitit 1993.
Gjykimi vazhdon.
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03 Qershor 2014

Ratko Mlladiq ‘nuk ishte duke u
fshehur’ pas luftës
Shefi i ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko Mlladiq kishte
jetuar normalisht në Beograd nga viti 1997 deri në vitin
2001, tha ish zyrtari i tij i sigurisë në gjykimin ndaj tij për
krime lufte në Hagë.
JUSTICE REPORT
Dragan Lalovic, ish komandant i njësisë së armatës serbe të Bosnjës përgjegjës për sigurinë e Mlladiqit, tha të hënën para gjykatës ndërkombëtare
të Hagës, se Mlladiqi kishte arritur në Serbi në mars 1997 dhe nuk ishte
fshehur fare përkundër faktit se Tribunali i Hagës i kishte ngritur aktakuzë
për krime lufte në vitin 1995.
“Ai shkoi në apartamentin e tij në Beograd, ku edhe ka jetuar vazhdimisht.
Kohë pas kohe vizitonte disa lokacione të armatës, por kthehej më pas në
apartamentin e tij,” tha Lalovic.
Ai theksoi se Mlladiqi kishte jetuar një jetë tërësisht normale në Beograd.
“Nuk po ndihmoja Mlladiqin të fshehej sepse gjatë kohës sa ndodhej në
Serbi, ai nuk po fshihej. Ai ishte në Beograd si çdo qytetar tjetër, shkonte
të treg, në shitore për të blerë bukë, në ndeshje futbolli,” sqaroi ai.
Lalovic gjithashtu konfirmoi se ai ishte i vetëdijshëm për aktakuzën për
krime lufte dhe urdhër-arrestin ndërkombëtar për Mlladiqin, por ai tha se
kishte urdhra nga Armata Serbe e Bosnjës që të mbrojë atë. Autoritetet e
Serbisë kishin lëshuar fletë-arrestin në vitin 2002.
Kur u pyet nga prokurorua nëse Mlladiqi kishte vizituar barakat e armatës
në Topcider kur ishin vrarë dy zyrtarë të armatës në vitin 2004, dëshmitari
fillimisht tha jo.
Por pas pyetjeve pasuese, ai pranoi se Mlladiq një herë kishte vizituar
Topciderin dhe kishte biseduar me ushtarët serbë të Bosnjës përgjegjës
për sigurinë e tij të cilët ishin aty të stacionuar.
Avokati i prokurorisë citoi një intervistë të dhënë BIRN-it nga babai i njërit
nga zyrtarët e vrarë i cili kishte thënë se ata i kishin vrarë sepse e kishin
parë Mlladiqin në baraka.
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“Nuk e dija se ekzistonte ai vend në Topcider derisa ndodhi kjo vrasje.Unë
skam asgjë të bëj me atë ndodhi. Isha pensionuar aso kohe. Dhe nuk mund
të besojë se kjo ka ndodhur ashtu siç po thuani ju,” tha Lalovic.
Pas vrasjeve të ushtarëve, Armata e Serbisë dhe gjykata ushtarake e saj
kishte nisur hetimet ku thuhej se njëri ushtar kishte vrarë tjetrin dhe më
pas kishte kryer vetëvrasje.
Por në një hetim tjetër të iniciuar nga familjet dhe komisioni shtetëror u
konkludua se dy zyrtarët i kishte vrarë një person i tretë i panjohur.
Hetimet e mëtutjeshme pritet akoma të japin rezultate për këtë rast.
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Mlladiqi ishte në dijeni për
krimet e Batkos në Gërbavicë
Gjykimi ndaj Ratko Mlladiqit vazhdoi me dëshmitarin e
mbrojtjes, Branko Radan i cili pranoi se ndaj boshnjakëve
dhe kroatëve në Gërbavicë , paralagje e Sarajevës, janë
kryer krime por mohoi faktin se autoritetet serbe i kishin
deportuar ata.
JUSTICE REPORT
Radan, i cili kryesonte me komunën veriore serbe të Sarajevës së re në
vitin 1992 dhe 1993 tha se një grup ‘prej nëntë personave që erdhën nga
një vend tjetër’ dhe kryen krime, kishin krijuar ‘probleme të mëdha’ për
autoritetet në Gërbavica. Ai tregoi se grupin e udhëheqte Veselin Vlahoviqi,
i njohur si Batko.
“Ne nuk u ofronim mbështetje atyre. Ne donim që të largoheshin nga territori në çdo mënyrë. Në fund ne arritëm ti largonim në bashkëpunim me
policinë ushtarake dhe civile,” tha Radan.
Radan nuk ishte në gjendje të përgjigjej në pyetjen nëse grupi i Vlahoviqit
ishte detyruar të largohej nga lagjja.
“Batko, krimet e të cilit janë të njohura ishte larguar nga territory në vitin
1992 dhe 1993. Ai u kthye më pas por prap u largua përgjithmonë,” tha
dëshmitari duke sqaruar se ai kishte lënë punën si kryetar komune në
mars 1993.
Radan tha se “kriminelët nuk ishin pjesë e sistemit. Ata vishnin uniforma
por nuk kishin njësi.
Ai tha se rreth 300 qytetarë joserbë lanë Gërbavicën duke kaluar lumin
Milaçka dhe arritur në pjesën që kontrollohej nga boshnjakët në fund të
shtatorit 1992.
Por ait ha se nuk ishte deportim dhe se boshnjakët kishin shkuar që të
‘jenë më të sigurtë’ meqë shtëpitë e tyre në Gërbavica ishin në linja të
frontit.
“Fqinjët deshën që të kalojnë urën sepse nuk po qëndronin më gjuajtjeve nga armët në vijën e frontit Ky ishte gjest i vullnetit të mire. Askush
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nuk i ka deportuar. Autoritetet nuk kanë marrë pjesë në marrëveshje,” tha
Radan.
Mlladiq, ish komandanti i Armatës së Republika akuzohet se ka terrorizuar
qytetarët e Sarajevës, ka kryer gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna
tjera, ka persekutuar boshnjakët dhe kroatët dhe zënë peng pjesëtarët e
UNPROFOR-it.
Gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës vitin e kaluar ka dënuar Veselin Vllahoviqin me 45 vite burgim për krimet e kryera në Gërbavica.
Gjatë pyetjeve, prokurori Camille Bibles ballafaqoi Radanin me akuzën se
autoritetet e republika Srpska kanë ditur për krimet e Vlahoviqit në Gërbavica dhe nuk ka bërë gjë për t’i parandaluar apo dënuar ata. “Mund ta
kenë ditur, por unë nuk e di nëse ata e kanë ditur,” tha Radan.
Duke cituar shënimet e Mlladiqit të korrikut 1992, prokuroria ka sugjeruar
dëshmitarit se edhe Komandanti Mlladiq e dinte ‘se Batko po terrorizonte
në Gërbavicë’. ‘Ai e dinte këtë sepse ne kishim sugjeruar largimin e tij,”
tha Radan.
Gjykimi i Mlladiqit pritet të vazhdojë të premten 23 maj.
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20 MAJ 2014

Forcat serbe të Bosnjës
‘asnjëherë nuk kanë vënë në
cak civilët në Sarajevë’
Ish oficeri i Armatës Serbe të Bosnjës ka dëshmuar në
mbrojtje të ish komandantit Ratko Mlladiq në Hagë, duke
thënë se njësia e tij asnjëherë me qëllim nuk ka shtënë në
civilë.
JUSTICE REPORT
Trapara, ish komandanti i Brigadës së Parë të motorizuar të Sarajevës në
kuadër të Armatës Serbe të Bosnjës, në gjykimin ndaj Mlladiqit të marten
tha se trupat e tij vetëm po mbronin pozicionet e tyre të cilat po sulmoheshin nga forcat boshnjake nga Sarajeva.
Ai tha se asnjëherë nuk ka marrë urdhër apo nuk kishte qëllim që të terrorizojë popullatën e Sarajevës, apo të shkaktojë dëme civile.
Sipas Trapara, ai në vazhdimësi ka pranuar urdhra nga komanda që të
shtijë vetëm në trupat e armikut dhe të v në cak pozicionet e Armatës
Boshnjake ku ai sigurohej se ‘nuk kishte fare civilë’.
Ai pohoi se Armata e Bosnjës ‘kishte keqpërdorur’ ndërtesat civile në
vendbanimin e Llukavicës duke i përdorë ato si pozicione civile.
Mlladiq ishte në gjykim për gjenocid në Srebrencisë dhe shtatë komunat
tjera, persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në Bosnjë dhe Hercegovinë, terrorizimin e banorëve të Sarajevës përmes granatimeve dhe snajperëve, si dhe marrja peng e paqëruajtëve të OKB.
Trapara ka mohuar pohimet nga prokurria e Hagës se Armata Boshnjake
ka ndaluar konvojin e ndihmës humanitare që të arrijë tek civilët në Sarajevë, duke i përdorë si mjet lufte.
Prokurori Milber Shin pyeti dëshmitarin nëse ai di pjesëtarët në Korpusin
Sarajeva-Romanija të Armatës Serbe të Bosnjës, Trapara u përgjigj duke
thënë: “ ‘Ka pasur krime lufte, por kryesit e veprave nuk ishin nga korpusi
ata ishin vullnetarët… unë besoj se nuk kishte krime lufte nga ana jonë.”
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Prokurori sfidoi besueshmërinë e dëshmitarit duke e pyetur nëse ishte arrestuar në Sarajevë në vjeshtë 1991, gjatë trasportimit të sasive të mëdha
të armëve dhe municionit, dhe Trapara e mohoi.
Mlladiq filloi mbrojtjen e tij të hënën me thirrjen e oficersit serb të Armatës, Milo Sladoje, i cili gjithashtu mohoi që forcat e tij kishin shtënë
qëllimisht në civilët në Sarajevë.
Sladoje tha se Armata “vetëm po mbrohej” nga sulmet e forcave boshnjake
që po vinin nga qyteti.
Gjykimi ndaj Mlladiqit vazhdon të mërkurën.
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Ratko Mlladiq fillon mbrojtjen
e tij ndaj akuzave për krime
lufte
Ish shefi i ushtrisë serbe të Bosnjës, Mlladiqi ka filluar
mbrojtjen e tij para gjykatës së Hagës kundrejt akuzave
ndaj tij për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit gjatë
luftës 1992-95.
Komandanti 72 vjeçar serb i Bosnjës ka ftuar dëshmitarin e pare të mbrojtjes në Tribunalin e Hagës të hënën për të dëshmuar siç ka thënë ai, pafajësinë e tij për disa nga masakrat më të tmerrshme të luftës në Bosnjë.
Ai po gjykohet për gjenocidin në Srebrenicë dhe shtatë komunat tjera,
persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në Bosnjë dhe Hercegovinë, terrorizimin e qytetarëve të Sarajevës, fushatën e granatimeve dhe gjuajtjeve
të snajperëve, si dhe mbajtjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Mlladiqi ka ftuar Mile Sladoje, ish oficerin e Armatës Serbe të Bosnjës
në Sarajevë gjatë kohës së luftës, si dëshmitarin e tij të pare. Sladoje ka
dëshmuar se atij kurrë nuk iu kishte dhënë urdhri të vë në shënjestër
civilët në qytetin e okupuar.
Ai tha se forcat serbe vetem po reagonin ndaj sulmeve të trupave boshnjake të cilët kishin zënë pozicionet në zonat civile të Sarajevës, duke shtuar
se 'nuk kishte pjesë të qytetit që kishte bazë armate apo njësi të armatës.
Tribuanli ia mundësoi mbrojtjes së Tadiqit 207.5 orë për të ekzaminuar
336 dëshmitarët, sasinë e njëjtë të kohës që e kishte edhe prokuroria në
këtë rast.
Emrat e dëshmitarëve akoma nuk janë bërë të njohur edhe pse sipas
avokatëve, 122 prej tyre tanimë kanë dëshmuar në mbrojtjen e ish liderit
politik të serbëve të Bosnjës Radovan Karaxhiqit në gjykatën e Hagës.
Ish shefi i ushtrisë serbe të Bosnjës ka filluar gjykimin në vitin 2012 pasi
kishte kaluar më shumë se një decade në arrati.
Muajin e kaluar, Tribunali i Hagës ka hedhur poshtë kërkesën e tij për
ta liruar nga akuzat për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit që është
paraqitur në gjysmë të procesit gjyqësor me argumentimin se prokuroria
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ka prezantuar dëshmi të bollshme për ta shpallur atë fajtor në të gjitha 11
pikat e aktakuzës kundër tij.
Mlladiqi ka dënuar Gjykatën e Hagës duke e quajtur ‘gjykatë dreqi’ që ndjekë vetëm serbët dhe se nuk e njeh si legjitime. Gjykimi ndaj tij është
suspenduar disa here për shkak të problemeve të tij shëndetësore.
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15 PRILL 2014

Tribunali i Hagës hedhë poshtë
kërkesën e Mlladiqit për lirim
Gjykata Ndërkombëtare ka hedhur poshtë kërkesën e shefit
të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko Mlladiq, për t’a liruar
nga akuzat atë nga akuzat për krime lufte dhe gjenocid në
mes të procedures së gjykimit ndaj tij.
DENIS DZIDIC
Gjyqtarët në Tribunalin Ndërkombëtarë për Krime Lufte në Ish-Jugosllavi
të marten kanë hedhur poshtë kërkesën e Mlladiqit për lirim duke thënë
se prokuroria ka prezantuar dëshmi të mjaftueshme që sugjerojnë se gjenerali i luftës të mund të shpallet fajtor për të gjitha 11 pikat e aktakuzës
kundër tij.
Gjyqtari kryesues, Alfons Orie tha se dëshmitë e parashtruara nga prokuroria do të mund të sjellin në përfundim që Mlladiq ishte një pjesëmarrës
aktiv në veprimet kriminale gjatë luftës 1992-95.
"Dhoma konsideron që ka pasur dëshmi, që nëse pranohen, do të provojnë faktin se ka pasur veprime të përbashkëta kriminale të pjesëtarëve të
ushtrisë dhe lidershipit të serbëve të Bosnjës, përfshirë edhe të akuzuarin
Mlladiq dhe ish liderin politik Radovan Karaxhiq, qëllimi it ë cilëve ishte
largimi i përhershëm i jo serbëve nga territoret serbe përmes kryerjes së
krimeve,” tha gjyqtari.
Judge Orie gjithashtu tha se dëshmitarët e prokurorisë, ekspertët dhe
dëshmitë material janë të bollshme edhe në sasi edhe në cilësi, gjë që do
të çojnë në përfundim se Mlladiq ishte përgjegjës për gjenocid në shtatë
komuna të Bosnjës në vitin 1992 dhe në Srebrenicë në vitin 1995.
Ai citoi deklaratat e dëshmitarëve për vrasjet masive në Projedor, Foçë dhe
Vllasenicë e Srebrenicë, së bashku me pjesët e ditarit të luftës të Mlladiqit,
duke thënë se ato sjellin në përfundimin se Mlladiqi ishte i vetëdijshëm
për krimet që kryenin vartësit e tij nga viti 1992 deri në vitin 1995.
Gjyqtari në mënyrë specifike ka theksuar dëshmitë e ish trupave serbe të
Bosnjës, Drazen Erdemovic dhe Momir Nikolic, të cilët ishin dënuar për
pjesëmarrje në vrasjet e Srebrenicës dhe kanë dëshmuar kundër Mlladiqit.
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“Nikolic ka dëshmuar pasdite se më 13 korrik 1995 kur ai takoi Mlladiqin
në udhëkryq në Konjevic Polje ku kishte të burgosur boshnjak, Mlladiqi iu
ishte ofruar dhe thënë se nuk duhet të shqetësoheshin. Kur ishte kthyer
në veturë, Nikoliqi e kishte pyetur Mlladiqin se çka do të ndodhë me ta
ai ishte përgjigjur në buzëqeshje duke bërë gjestin prerës në trup, që për
dëshmitarin Nikoliq kishte nënkuptuar se ata do të vriteshin ,” sqaron
Orie.
Duke iu referuar dëshmive që kanë të bëjnë me akuzat për dhunën seksuale apo torturën kundër Mlladiqit, Orie tha se dëshmitarët e kanë bërë
të qartë se ata kishin vuajtur nga trajtimi i vrazhdë dhe jonjerëzor’ sap o
qëndronin në kampet e paraburgimit të udhëhequra nga serbët.
Ai citon një dëshmitar i cili it ha gjykatës : “Ata e dinin se një grua e dhunuar nuk shërohet. Ata donin që të na shkatërronin.”
Gjyqtari tha se gjykata ka shqyrtuar dëshmitë me kujdes lidhur me akuzat
për terrorizimin e civilëve në Sarajevë dhe marrjen peng të paqeruajtëse të
OKB, dhe ka konkluduar dhe ka pasur dëshmi edhe për këto pika”.
Avokatat e Mlladiqit thonë se nuk ka dëshmi për qëllimin gjenocidal të
Mlladiqit apo se ai ka urdhëruar ekzekutimin e 7,000 boshnjakëve në Srebrenicë në korrik 1995 duke këmbëngul se prokuroria nuk ka vërtetuar se
Mlladiq ka marrë pjesë në veprimet kriminale që synonin zhdukjen dhe
dëbimin e boshnjakëve.
Ish shefi i ushtrisë serbe të Bosnjës është duke u gjykuar që nga viti 2012,
dhe më pare kishte kaluar një dekadë në arrati. Avokatët e tij do të fillojnë
të mbajnë fjalën e tyre përmbyllëse muajin që vjen.
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08 PRILL 2014

Vendimi për kërkesën e
Mlladiqit për lirim pritet të
merret më 15 prill
Dhoma e gjykatës në Tribunalin e Hagës do të vendosë për
kërkesën e mbrojtjes për lirimin e tij pasi që prokuroria të
paraqesë rastin më 15 prill.
DENIS DŽIDIC
Ekipi i mbrojtjes së Mlladiqit muajin që shkoi kërkoi nga dhoma e gjykatës
lirimin nga të gjitha pikat e aktakuzës, të cilat rëndojnë liderin ushtarak
të serbëve të Bosnjës me gjenocid në Srebrenicë, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve kudo në Bosnjë, që ka arritur nivelin e gjenocidit në
shtatë komuna – duke terrorizuar civilët në Sarajevë dhe marrjen peng të
paqeruajtësve të Kombeve të Bashkuara.
Mbrojtja e Mlladiqit tha se prokuroria nuk ka dëshmuar fajësinë e Mlladiqit gjatë dëgjimit të dëshmive që përfunduan në dhjetorin e kaluar.
Prokuroria në anën tjetër ka kërkuar nga Dhoma e Gjykatës të hedhë poshtë kërkesën duke thënë se qindar dëshmitarë dhe mijëra dokumente kanë
dëshmuar se Mlladiqi ishte në mesin e ‘pjesëtarëve kyç të fushatës kriminale’ dhe ka luajtur rol udhëheqës në kryerjen e krimeve.
Gjykimi ndaj Mlladiqit ka filluar në maj 2012. Nëse kërkesa për lirim refuzohet, ekipi mbrojtës i Mlladiqit do të prezantojë rastin në maj.
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19 MARS 2014

Mbrojtja mohon se Mlladiqi ka
pasur ambicie gjenocidale
Mbrojtja e Ratko Mladiq thotë se ish komandanti serb i
Bosnjës ‘nuk ka dhënë urdhëra për krime’ gjatë luftës në
Bosnjë.
JUSTICE REPORT
Gjatë ditës së tretë të paraqitjes së kërkesës për lirimin e Mlladiqit nga të
gjitha akuzat për gjenocid në Srebrenicë dhe komunat tjera, si dhe të gjitha
pikat e tjera të aktakuzës, avokati, Dejan Ivetiq në gjykatën e Hagës tha se
prokuroria nuk ka vërtetuar asnjë nga pikat e aktakuzës.
Prokurorët gjithashtu kanë thënë se kanë dëshmuar fajësinë e Mlladiqit
për të gjitha pikat e aktakuzës. Mlladiqi akuzohet për gjenocid për vrasjen
e 7,000 boshnjakëve në Srebrenicë pasi që armata serbe e Bosnjës kishte
okupuar këtë enclave më 11 korrik 1995.
Ai gjithashtu akuzohet për përsekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në
Bosnjë dhe Hercegovinë që ka arritur nivelin e gjenocidit në shtatë komuna, terrorizimin e civilëve në Sarajevë dhe marrjen peg të paqeruajtësve
të OKB.
Mbrojtja në anën tjetër mohon se ka pasur prova të mjaftueshme që dëshmojnë se Mlladiq ka pasur ‘qëllim gjenocidal’ ndaj boshnjakëve nga Srebrenica si grup etnik.
Ivetiq gjithashtu ka thënë se në një mënyrë Mlladiqi madje ka kundërshtuar qëllimet e luftës serbe të Bosnjës, duke iu referuar fjalëve të Mlladiqit
në Kuvendit e Republika Srpskës, ku ai kishte thënë se ‘nuk do luftë me
popullin boshnjak apo kroat’ por i lufton vetëm liderët e tyre ekstremist.
Ivetic tha se Mlladiqi nuk kishte pasur komand apo kontroll ndaj njësive
paramilitare apo policore që kryen krime në Bosnjë, duke sugjeruar që ata
ishin në fakt nën komandën e ish presidentit të serbëve të Bosnjës, Radovan Karaxhiqit i cili gjithashtu është duke u gjykuar në Hagë.
Prokurori Dermot Groome tha se dëshmitë kanë treguar se krimet kundër
joserbëve janë kryer nga paramilitarët dhe policia "në bashkëpunim me
Armatën Serbe të Bosnjës’’.
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"Pjesëmarrësit e kësaj fushate të përbashkët kriminale ka vazhduar të
përdorin paramilitarët për qëllimet e tyre dhe për vite të tëra e kanë ditur
se ata po kryenin krime," tha Groome.
Tensionet mes Mlladiqit dhe Karaxhiqit, sipas prokurorëve, përkundër
mosmarrëveshjeve të rastit, ‘asnjëherë nuk rrezikuan qëllimin e një
fushate të tillë kriminale’.
Duke komentuar në pohimet e mbrojtjes se Mlladiqi kurrë nuk kishte urdhëruar që të kryhej ndonjë krim, gjyqtari kryesues Alphons Orie e pyeti
Ivetiqin për bisedën e përgjuar ku komandanti i serbëve të Bosnjës kushte urdhëruar sulmin artilerik në lagjën Pofaliqi të Sarajevës në pranverë
1992, sepse ‘atje nuk kishte pasur shumë popullate serbe’
Duke sfiduar autencitetin e incizimeve, Ivetiq, pas konsultimit me të
akuzuarin tha se Mlladiqi ishte shqetësuar për pakicën serbe në Pofaliqi
se mos ata po viheshin në shënjestër të sulmeve ‘hakmarrëse’ nga boshnjakët local pas bombardimeve që u bënë.
Gjyqtari Orie tha se dhoma e gjykatës shpejt do të marrë vendim për kërkesën e Mlladiqit për lirim. Nëse kërkesa e tij refuzohet, ekipi mbrojtës i
Mlladiqit do të duhej të fillojë të paraqesë rastin e tyre më 13 maj.
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28 JANAR 2014

Mlladiqi shpërfillë Karaxhiqin
në gjykatore në Hagë
Ish-komandanti ushtarak serb i Bosnjës Ratko Mlladiq
refuzoi t’u përgjigjes pyetjeve rreth luftës gjatë gjykimit
të Radovan Karaxhiqit, duke e quajtur Tribunalin e Hagës
“gjykatë e djallit”.
DENIS DZIDIC
Të martën Mlladiqi ka refuzuar t’u përgjigjet pyetjeve të ish-liderit të tij
politik Karaxhiq, pavarësisht urdhrit të gjykatës ndërkombëtare për t’u
paraqitur si dëshmitar i mbrojtjes, duke u ankuar për shëndet jo të mirë
dhe frikë se do ta dëmtonte mbrojtjen e vet për krime lufte në Tribunalin
e Hagës.
Pasi e kishte dhënë betimin dhe kishte kërkuar një pauzë me arsyetim se i
kishte harruar dhëmbët artificialë, Mlladiqi u përgjigj në hollësi vetëm në
pyetjen e parë që i ishte bërë nga Karaxhiqi, rreth historikut të tij personal
dhe ushtarak.
“Unë jam 71 vjeçar dhe kam pasur shumë pozita ushtarake...Unë do të
përgjigjem vetëm në këtë pyetje. Refuzoj të përgjigjem në pyetjet e tjera
për shkak të shëndetit tim jo të mirë dhe për shkak se kam të drejtë si i
pandehur,” u përgjigj Mlladiqi.
Karaxhiqi vazhdoi me pyetje ndaj Mlladiqit se nëse ish-komandanti serb i
Bosnjës e kishte informuar atë ndonjëherë se pengjet nga Srebrenica ishin
apo do të ishin vrarë, dhe nëse ai e kishte ditur se qytetarët e Sarajevës i
ishin nënshtruar një fushate të snajperëve dhe të granatimeve.
Ai gjithashtu e kishte pyetur rreth arsyeve për sulmet në Sarajevë, nëse
ato arsye i ishin thënë atij dhe nëse Karaxhiqi dhe Mlladiqi kishin bërë
ndonjë marrëveshje për t’i dëbuar boshnjakët dhe kroatët prej territoreve
të kontrolluara nga forcat serbe.
Por Mlladiqi vazhdimisht ishte përgjigjur se ai nuk mundte të jepte përgjigje për shkak të shëndetit të tij jo të mirë dhe mbrojtjes së tij në gjykimin
e vet.
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Mlladiqi e kishte përgatitur një dokument shtatë faqesh të cilin ai dëshiroi
ta lexonte në gjykatore, por gjyqtarët e Tribunalit të Hagës ai kishin refuzuar mundësinë.
Ish-gjenerali tha se Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte në Ish-Jugosllavi ishte “gjykatë e djallit”, “gjykatë e NATO-s” dhe gjykatë e
themeluar vetëm për t’i ndjekur penalisht serbët.
Të martën ishte hera e parë që Karaxhiqi dhe Mlladiqi u shfaqën së bashku
në gjykatore në Hagë.
Ata janë në gjykim, në raste të ndryshme, për gjenocid në Srebrenicë dhe
në shtatë komuna të tjera, për persekutim të popullatës boshnjake dhe
kroate nga e tërë Bosnja dhe Hercegovina, për terror kundër qytetarëve të
Sarajevës dhe për marrjen peng të paqeruajtëseve të OKB-së.
Në dhjetor të vitit të kaluar, Tribunali e kishte lëshuar një urdhër ku e
kishte obliguar Mlladiqin të dëshmonte. Mlladiqi më parë e kishte refuzuar ftesën e Karaxhiqit për një gjë të tillë.
Por avokati i Mlladiqit, Branko Lukiq, prapë mëngjesin e së martës i tha
Tribunalit se klienti i tij nuk kishte mundësi të dëshmonte për arsye shëndetësore.
Megjithatë, kryetari i trupit gjykues O-Gon Kwon tha se gjykata nuk ishte
e bindur se gjendja shëndetësore e Mlladiqit ishte aq e dobët sa për t’ia
pamundësuar paraqitjen.
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13 DHJETOR 2013

Dëshmitari i fundit i
prokurorisë në rastin Mlladiq
Prokuroria e Gjykatës së Hagës ka ftuar dëshmitarin e
fundit në rastin kundër ish-shefit ushtarak të serbëve të
Bosnjës Ratko Mlladiq, i cili tha se i pandehuri nuk kishte
hetuar krimet e vartësve të tij.

Ratko Mlladiç nç sallën e gjyqit.

RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i fundit i prokurorisë për këtë gjykim, eksperti ushtarak, Reynaud Theunens, dëshmoi këtë javë se në rolin e tij si komandant i Ushtrisë
Serbe të Bosnjës, Mlladiq nuk ka iniciuar asnjë hetim ndaj akuzave për
krime lufte.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati i Mlladiqit, Dejan Ivetiq, pyeti nëse
gjykatat ushtarake dhe ndjekjet penale ishin e përgjegjësi e shtabit kryesore të ushtrisë serbe të Bosnjës, i cili komandohej nga Mlladiq.
Theunens tha se kishte parë një dokument i cili thoshte se gjyqësori ushtarak varej nga Radovan Karaxhiq, komandant suprem i forcave të armatosura serbe të Bosnjës, shefi politik i Mlladiqit.
Në përpjekje për të provuar se Mlladiq nuk kishte fuqi për t’i trajtuar forcat
paramilitare anëtarët e të cilave kryer krime lufte, avokati Ivetiq paraqiti
një dokument në të cilin tregohet se komandanti i ushtrisë serbe të Bosnjës kishte kërkuar nga Karaxhiq dhe Ministria e Brendshme serbe e Bos-
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njës të tërhiqte njësitet e bosit të paramilitarëve Zhelko Razhnatoviq "Arkan", luftëtarët e të cilit kishin vrarë boshnjakë në zonën e Sanski Mostit.
Por Theunens u përgjigj duke thënë se "komandanti është përgjegjës për
të gjitha njësitë brenda zonës së tij të përgjegjësisë".
Theunens i dha të njëjtën përgjigje kur u pyet në lidhje me komandën dhe
kontrollin e Mlladiq mbi Brigadën Speciale të Policisë, anëtarët e së cilës,
sipas padisë, masakruan 1,000 myslimanë nga Srebrenica në fshatin Kravicë, afër Bratunacit, dy ditë pas rënies së enklavës së mbrojtur të OKB-së
në korrik të vitit 1995.
Mlladiq akuzohet për gjenocid ndaj rreth 7,000 burrave myslimanë në
Srebrenicë, persekutimin e myslimanëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnje-Hercegovinën, terrorizimin e civilëve në Sarajevë dhe marrjen peng të
paqeruajtësve të OKB-së.
Gjyqtari kryesues Alfons Orie tha se gjykimi i Mlladiq do të vazhdojnë në
javën e fundit të muajit shkurt të vitit të ardhshëm, kur mbrojtja do të
paraqesin një kërkesë për shfajësimin e provave të prokurorisë.
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12 DHJETOR 2013

Gjykata e Hagës urdhëron
Mlladiq të dëshmojë në
gjykimin e Karaxhiqit
Gjykata ndërkombëtare ka vendosur ta thërrasë ishshefin ushtarak të serbëve të Bosnjës Ratko Mlladiq për të
dëshmuar në emër të ish-udhëheqësit të tij politik Radovan
Karaxhiq.
DENIS DZIDIQ
Përkundër kundërshtimeve nga avokatët e Mlladiqit, të cilët kundërshtuan idenë e dëshmimit në emër të Karaxhiqit me arsyetimin se ai nuk
e ka shëndetin e mirë dhe nuk dëshiron ta inkriminojë vetën në podium,
gjykata e urdhëroi atë të dëshmojë për mbrojtjen e ish-presidentit serb të
Bosnjës në janar të vitit të ardhshëm.
"Mlladiq është në pozicion unik për të dëshmuar në lidhje me informacionin që ia kishte përcjellë Karaxhiqit në lidhje me shumë incidente që
përmenden në aktakuzë. Kjo është arsyeja e përmbushjes së parakushteve
për urdhrin e gjykatës", tha gjyqtari kryesues O - Gon Kwon në vendimin
e tij të mërkurën.
Karaxhiq kërkoi nga Mlladiq të dëshmojë në gjykatë që nuk ka pasur "plan
për dëbimin e popullsisë jo- serbe" nga territoret që ndodheshin nën
kontrollin serb gjatë luftës në Bosnje dhe se lideri politik nuk ishte në
dijeni të masakrave të Srebrenicës më 1995.
"Si komandant i Ushtrisë së Republika Srpska, Mlladiq pritet të dëshmojë
se nuk ka pasur ndërmarrje të përbashkët kriminale siç pretendohet në
aktakuzë dhe se unë nuk isha informuar kurrë për vrasjen e të burgosurve
në Srebrenicë", tha Karaxhiq.
Në maj të këtij viti, Mlladiq tha se shëndeti i tij nuk ishte mjaft i mirë
për të dëshmuar dhe shtoi se do t’i shkelej e drejta e mbrojtjes kundër
vetë-inkriminimit nëse ai detyrohet të dëshmojë.
Dhoma e gjykatësve të Hagës hodhi poshtë këto pretendime, duke argumentuar se të drejtat e Mlladiq nuk mund të shkelen pasi Gjyqi ndaj
Karaxhiqit nuk do të "merret me inkriminimin e Mlladiqit".
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Në raste të veçanta pranë Tribunalit të Hagës, Karaxhiq si zyrtari më i
lartë politik i serbëve të Bosnjës dhe Mlladiq si oficeri më i lartë ushtarak
po gjykohen për gjenocid në Srebrenicë, persekutim të boshnjakëve dhe
kroatëve, i cili arriti shkallën e gjenocidit në shtatë komuna, terrorizimin
e qytetarëve të Sarajevës dhe marrjes peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Të dy ata kanë mohuar akuzat.
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06 DHJETOR 2013

Ratko Mlladiq udhëhoqi në
mënyrë aktive ofensivat e
serbëve të Bosnjës
Dëshmitari i fundit i prokurorisë në gjykimin e krimeve të
luftës të Ratko Mlladiqit në Hagë dëshmoi se ish-shefi i
Ushtrisë Serbe të Bosnjës kishte udhëhequr në mënyrë
aktive operacionet ushtarake gjatë luftës.
RAPORTI I DREJTËSISË
Eksperti ushtarak Reynaud Theunens i tha Tribunalit të Hagës këtë javë se
Mlladiq ishte një komandant "shumë aktiv", gjatë luftës së viteve 1992-95
në Bosnjë dhe ishte "shumë i përfshirë" në operacionet në terren.
"Nëse ishte i pakënaqur me mënyrën si zbatoheshin urdhrat e tij, Mlladiq
ndërhynte menjëherë. Në vend se të rrinte në shtabin kryesor, Mlladiq
lëvizte nëpër zonat ku zhvilloheshin luftimet... duke udhëhequr në mënyrë
aktive aktivitetet luftarake", tha Theunens duke u bazuar sipas tij në analizën e tij të dokumenteve të ushtrisë Serbe të Bosnjës.
Ai tha se Mlladiq ishte "shumë mirë i informuar", duke marrë raporte ditore luftarake ndërsa merrte informacion edhe personalisht anë të vizitave
të shumta në terren.
Theunens gjithashtu tha se forcat e Mlladiqit deri në fund të luftës në
Bosnjë u përqendruan në arritjen e gjashtë qëllimeve strategjike të cilat
janë miratuar nga Kuvendi i Republikës Serbe të Serbëve të Bosnjës më 12
Maj ët vitit 1992.
Dëshmitari shpjegoi se këto qëllime përfshinin ndarjen e serbëve nga
boshnjakët dhe kroatët, ndarjen e Sarajevës, eliminimin e lumit Drina si
kufi në mes të serbëve duke e bërë një korridor që lidh territoret serbe me
Serbinë, krijimin e një kufiri perëndimor në lumit Neretva dhe sigurimin e
qasjes në bregdetin e Adriatikut.
Theunens tha se shtabi kryesore i Ushtrisë Serbe të Bosnjës mori vendime
strategjike në bazë të udhëzimeve të marra nga komanda supreme e udhëhequr nga presidenti Radovan Karaxhiq, i cili gjithashtu po gjykohet në
Hagë për gjenocid dhe krime të tjera.
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Mlladiq akuzohet gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995, persekutimin e
boshnjakëve dhe kroatëve në të gjithë Bosnje-Hercegovinë, i cili arriti
shkallën e gjenocidit në shtatë komuna, terrorizimin e civilëve në Sarajevë
dhe marrjen peng paqeruajtësve të OKB-së.
Këtë javë, kryetari Alphons Orie njoftoi se nga fillimi i paraqitjes së provave
nga ana e Mlladiqit është planifikuar për 13 maj të vitit të ardhshëm.
Avokati mbrojtës i Mlladiqit, Branko Lukiq kishte kërkuar më parë nga
Tribunali i Hagës t’i lejojë mbrojtjes gjashtë muaj për të përgatitur provat
pasi prokuroria të ketë përfunduar të vetat.
Theunens parashihet të vazhdojë dëshmimin në gjykimin e Mlladiqit
edhe javën e ardhshme , kur prokuroria pritet të përfundojë paraqitjen e
provave të saj.
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29 NËNTOR 2013

Mlladiq do të përgjigjet për
varret e sapozbuluara në
Bosnjë
Prokuroria e Gjykatës së Hagës tha se varri masiv i zbuluar
kohët e fundit- afër Prijedorit, që përmban mbetjet mortore
të qindra viktimave do të përdoret si dëshmi në gjykimin e
ish-komandantit serb të Bosnjës, Ratko Mlladiq.
RAPORTI I DREJTËSISË
Prokurori Dermot Groome i tha gjykatës këtë javë se edhe pse dëshmitë
kundër Mlladiqit do të kompletohen pas dy javësh, ai do të kërkojë që të
paraqesë prova tjera shtesë të cilat do të merren nga varreza masive në
Tomashica, afër Prijedorit, e cila u gjet në fillim të këtij viti, pasi zhvarrimi
të ketë përfunduar plotësisht në fillim të vitit 2014.
Deri më tani në Tomasica janë gjetur eshtrat e 470 personave që besohet se
janë boshnjakë dhe kroatë të vrarë në vitin 1992, të cilët janë gjetur që nga
gushti i këtij viti pasi një informate anonime të dhënë nga një ish-ushtar
serb i Bosnjës.
Megjithatë bora dhe mungesa e burimeve kanë ngadalësuar procesin e
gërmimit të eshtrave, tha Groome.
Provat nga Tomashica kanë të bëjë pikën e parë të aktakuzës ndaj Mlladiqit, e cila akuzon atë për gjenocid ndaj boshnjakëve dhe kroatëve në shtatë
komuna të Bosnjës.
Mlladiq gjithashtu po gjykohet për dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve,
terrorizimin e civilëve në Sarajevë dhe marrjen peng të paqeruajtësve
ndërkombëtarë.
Groome i kujtoi Tribunalit se Mlladiq në ditarin e tij të kohës së luftës
kishte përmendur shifrën prej 5.000 trupave në lidhje me Tomashicën.
Ndërkohë, avokati i Mlladiqit, Branko Lukiç kërkoi nga Gjykata gjashtë
muaj kohë për t'u përgatitur për prezantimin e provave të mbrojtjes ndërsa shtoi se ekipi i tij do ta lë çështjen nëse nuk i jepet kohë e mjaftueshme.
"Nuk jemi të gatshëm ta mbrojmë Mlladiqin në mënyrë joadekuate", tha
Lukiq.
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Avokatët e tij më parë ishin këshilluar të fillojnë me paraqitjen e provave
në fund të shkurtit apo në fillim të marsit.
Mbrojtja e Mlladiqit ka plan të paraqesë rreth 160 dëshmitarë, ashtu si
prokuroria.
Gjykimi rinis javën e ardhshme.
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22 NËNTOR 2013

Trupat e Mlladiqit 'dëbuan me
dhunë jo-serbët'
Një ekspert ushtarak tha në gjykimin për krime lufte të
Mlladiqit në Tribunalin e Hagës se Ushtria Serbe e Bosnjës
dëboi me dhunë popullsinë jo-serbe nga rajoni i Bosanska
Krajinas në verën e vitit 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Eksperti ushtarak i prokurorisë, Ewan Brown, dëshmoi këtë javë në gjyqin
e Mlladiqit duke thënë se kishte analizuar dokumentet e Korpusit të Parë
të Krajinës në Ushtrinë Serbe të Bosnjës dhe kishte ardhur në përfundim se
ata kishin dëbuar boshnjakët dhe kroatët nga rajoni me dhunë.
Duke komentuar një raport luftarak të datës 1 qershor të vitit 1992 në lidhje me operacionet ushtarake gjatë së cilave trupat serbe pushtuan disa komuna të Krajinës dhe morën "një numër të madh të burgosurve", Brown
tha kjo gjithashtu tregon se popullsia u dëbua dhe se ky operacion "spastrim" do të vazhdonte.
Brown tha se si pjesë e operacionit për "çarmatimin e ekstremistëve myslimanë" në Bosanska Krajina, Ushtria Serbe e Bosnjës kishte kapur "një
numër të njerëzve", të cilët i kishte dërguar në territore të kontrolluara
nga ajo.
Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Mlladiq akuzohet për persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në gjithë territorin e Bosnje-Hercegovinës, i cili arriti shkallën e gjenocidit në shtatë komuna. Ai gjithashtu
po gjykohet për gjenocidin e Srebrenicës dhe krime tjera.
Duke u thirrur në shënimet e Mlladiqit nga një takim i mbajtur me 6 maj
të vitit 1992, Brown tha se ndarja e serbëve nga boshnjakët dhe kroatët
ishte qëllimi primar strategjik i autoriteteve serbe. Ndarja e Sarajevës dhe
fshirja e kufirit në mes serbëve përgjatë lumit Drina ishin disa nga qëllimet tjera.
Brown argumentoi se Ushtria Serbe e Bosnjës u "në fakt ishte një transformim i Armatës Popullore të Jugosllavisë [APJ]", pasi forcat jugosllave u
tërhoqën zyrtarisht nga Bosnja në fund të majit të vitit 1992.
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Për ta mbështetur këtë pikë, Brown citoi shënimet e Mlladiqit nga një
takim me shefin e atëhershëm të shtabit të përgjithshme të APJ-së, Blagoje Adziq, në fund të prillit të vitit 1992. Sipas shënimeve të Mlladiqit, Adziq
tha se njësitë e APJ do të qëndrojnë në Bosnjë dhe do të shërbejë si bazë për
formimin e njësive serboboshnjake.
Gjykimi i Mlladiqit do të vazhdojë të hënën.
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22 NËNTOR 2013

Trupat e Mlladiqit 'dëbuan me
dhunë jo-serbët'
Një ekspert ushtarak tha në gjykimin për krime lufte të
Mlladiqit në Tribunalin e Hagës se Ushtria Serbe e Bosnjës
dëboi me dhunë popullsinë jo-serbe nga rajoni i Bosanska
Krajinas në verën e vitit 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Eksperti ushtarak i prokurorisë, Ewan Brown, dëshmoi këtë javë në gjyqin
e Mlladiqit duke thënë se kishte analizuar dokumentet e Korpusit të Parë
të Krajinës në Ushtrinë Serbe të Bosnjës dhe kishte ardhur në përfundim se
ata kishin dëbuar boshnjakët dhe kroatët nga rajoni me dhunë.
Duke komentuar një raport luftarak të datës 1 qershor të vitit 1992 në lidhje me operacionet ushtarake gjatë së cilave trupat serbe pushtuan disa komuna të Krajinës dhe morën "një numër të madh të burgosurve", Brown
tha kjo gjithashtu tregon se popullsia u dëbua dhe se ky operacion "spastrim" do të vazhdonte.
Brown tha se si pjesë e operacionit për "çarmatimin e ekstremistëve myslimanë" në Bosanska Krajina, Ushtria Serbe e Bosnjës kishte kapur "një
numër të njerëzve", të cilët i kishte dërguar në territore të kontrolluara
nga ajo.
Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Mlladiq akuzohet për persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve në gjithë territorin e Bosnje-Hercegovinës, i cili arriti shkallën e gjenocidit në shtatë komuna. Ai gjithashtu
po gjykohet për gjenocidin e Srebrenicës dhe krime tjera.
Duke u thirrur në shënimet e Mlladiqit nga një takim i mbajtur me 6 maj
të vitit 1992, Brown tha se ndarja e serbëve nga boshnjakët dhe kroatët
ishte qëllimi primar strategjik i autoriteteve serbe. Ndarja e Sarajevës dhe
fshirja e kufirit në mes serbëve përgjatë lumit Drina ishin disa nga qëllimet tjera.
Brown argumentoi se Ushtria Serbe e Bosnjës u "në fakt ishte një transformim i Armatës Popullore të Jugosllavisë [APJ]", pasi forcat jugosllave u
tërhoqën zyrtarisht nga Bosnja në fund të majit të vitit 1992.
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Për ta mbështetur këtë pikë, Brown citoi shënimet e Mlladiqit nga një
takim me shefin e atëhershëm të shtabit të përgjithshme të APJ-së, Blagoje Adziq, në fund të prillit të vitit 1992. Sipas shënimeve të Mlladiqit, Adziq
tha se njësitë e APJ do të qëndrojnë në Bosnjë dhe do të shërbejë si bazë për
formimin e njësive serboboshnjake.
Gjykimi i Mlladiqit do të vazhdojë të hënën.
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15 NËNTOR 2013

‘Ushtria e tij kishte frikë’ nga
Ratko Mlladiq
Një ekspert ushtarak tha në gjykimin e Mlladiqit për krime
lufte se ish-komandanti serb i Bosnjës i kishte kontroll të
rreptë mbi forcat e tij dhe veprimet e tyre.
RAPORTI I DREJTËSISË
Eksperti ushtarak i prokurorisë, Richard Dannat tha në gjykimin e Mlladiqit këtë javë se gjatë luftës së Bosnjës ,i pandehuri ushtronte kontroll të
fortë mbi trupat serboboshnjake të cilat shpesh ja kishin frikën.
Gjenerali britanik Danat tha se pas shqyrtimit të shumë dokumenteve të
Ushtrisë Serbe të Bosnjës, ai besonte se Mlladiq ishte "jashtëzakonisht i
angazhuar të ruante kontrollin pas çdo veprimi". Si shembull, ai përmendi
pjesëmarrjen e Mlladiqit në ofensivën e Srebrenicës në korrik të vitit 1995.
"Është krejtësisht e qartë se ai kishte kontroll mbi çdo gjë që ndodhte",
tha Danat.
Sipas dëshmitarit, Mlladiq kishte "karakter të fortë, të cilin njerëzit e tij e
respektonin dhe kishin frikë prej tij".
Gjersa Dannat thoshte këto, Mlladiq lëkundte kokën në shenjë pohimi.
Mlladiq akuzohet për gjenocid ndaj 7,000 burrave myslimanë nga Srebrenica që u vranë pas pushtimit të zonës së mbrojtur nga OKB- në korrik
të vitit 1995 , si dhe krime të tjera gjatë luftës në Bosnje.
Avokati i Mlladiqit, Dejan Ivetiq vuri në pikëpyetje kredibilitetin e Dannat
si ekspert.
Ai citoi një pjese të autobiografisë së oficerit britanik në të cilën shkruhej
se Danat ishte i bindur se Mlladiq kishte urdhëruar oficerin e korpusit Drina, Radislav Krstiq të vras mijëra robër nga Srebrenica. I pyetur mbi çfarë
bazohej pretendimi i tij, Danat tha se ky ishte "opinion i tij personal".
Krstiq është dënuar dhe burgosur për gjenocid në vitin 2004.
Këtë javë, prokuroria e Hagës ftoi për të dëshmuar edhe eksperten e demografisë, Ewa Tabeau. Ajo dëshmoi se 6745 viktima të identifikuara dhe
zhvarrosura nga varret masive deri në korrik të këtij viti lidhen me pushtimin e Srebrenicës në vitin 1995.
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Sipas dëshmisë së Tabeau, është konfirmuar se 7.652 burra dhe djem
boshnjakë janë zhdukur nga enklava pas hyrjes së ushtrisë serboboshnjake aty.
Gjykimi i Mlladiqit rifillon të hënën.
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11 NËNTOR 2013

Sarajeva granatohej 'nga
pozicionet serbe'
Një ekspert i balistikës i cili dëshmoi në gjykimin e ish
udhëheqësit ushtarak serb të Bosnjës, Ratko Mlladiq, tha
se predhat që vranë dhjetëra civilë në tregun e Sarajevës
ishin hedhur nga pozicionet e forcave serbe.
RAPORTI I DREJTËSISË
Oficeri britanik dhe eksperti i balistikës, Richard Higgs, tha në gjykimin
e Mlladiqit javën e kaluar se kishte shqyrtuar disa raporte të policisë dhe
forcave mbrojtëse të OKB-së rreth sulmeve fatale në tregun Markale të
Sarajevës në vitin 1994 dhe 1995 dhe kishte ardhur nw përfundim se
predhat ishin hedhur nga territori i serbëve të Bosnjës.
Dëshmitari i prokurorisë Higgs tha se raportet që ai kishte studiuar tregonin se mortajat ishin hedhur nga pozitat Ushtrisë Serbe të Bosnjës më
5 shkurt, 1994, me ç’rast u vranë 66 persona dhe u plagosën 140 të tjerë,
dhe më 28 gusht të vitit 1995, kur u vranë 43 persona dhe u plagosën më
shumë se 75 të tjerë.
Mlladiq po gjykohet për terrorizimin e civilëve në Sarajevë me fushata të
gjata të granatimi dhe të shtëna snajperësh. Ai është akuzuar gjithashtu
për gjenocid në Srebrenicë, persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në
Bosnje dhe Hercegovinë, i cili arriti shkallën e gjenocidit në shtatë komuna, dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Higgs gjithashtu ka analizuar rezultatet e hetimeve në disa sulme të tjera
në Sarajevë- sulmin në ndeshjen e futbollit në qarkun Dobrinja në qershor
të vitit 1993, shpërthimin në Alipasino Polje në janar të vitit 1994 dhe
vrasjen e civilëve që prisnin në rend për ujë para shkollës fillore Simon
Bolivar në qershor 1994 të vitit.
Ai tha se edhe në këto raste u vërtetua qe predhat ishin hedhur nga pozicionet e mbajtura nga serbët.
Duke komentuar rreth sulmit në Alipasino Polje, në të cilin u vranë gjashtë
fëmijë, Higgs tha se qëllimi i sulmit ishte të "shkaktonte sa më shumë
viktima".
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"Granatat u hodhën në rrugë pranë e ndërtesave në distancë të vogël nga
njëra-tjetra me një pauze të shkurtër", tha Higgs, duke sugjeruar se qëllimi ishte goditja e njerëzve që u grumbulluan pas shpërthimit të parë.
Gjatë pyetjeve, avokati mbrojtës i Mlladiqit, Branko Lukiq argumentoi se
gjetjet e disa hetimeve 'në lidhje me trajektoren e një predhe që goditi
tregun Markale në gusht te vitin 1995 ishin të gabuara.
Lukiq akuzoi Higgs se qëllimisht kishte përdorur të dhëna të gabueshme,
megjithatë eksperti britanik i balistikës e mohuar një gjë të tillë.
Gjykimi i Mlladiqit vazhdon këtë javë.
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01 NËNTOR 2013

Karaxhiqi 'nuk kishte ide' për
vrasjet e Srebrenicës
Ish-Presidenti i serbëve të Bosnjës, Radovan Karaxhiq,
nuk dinte asgjë vrasjet e burgosurve myslimanë nga
Srebrenica, këmbënguli dëshmitarë tij për krime lufte në
gjykimin që rifilloi pas një ndërprerje dy-mujore.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ish-ministri i brendshëm i serbëve të Bosnjës, Tomislav Kovaq i tha Tribunalit të Hagës këtë javë se ai kishte pasur një seri takimesh me Karaxhiqin para dhe pas rënies së Srebrenicës dhe tha është i bindur se lideri i tij
politik nuk ishte përfshirë në masakra.
"Unë jam i sigurt se Karaxhiq nuk e dinte se burgosurit do të ekzekutoheshin", tha në gjykatë dëshmitari i mbrojtjes Kovaq.
Ai i quajti krimet në Srebrenicë si "gjëja më e keqe që mund t’i ndodhte
popullit serb" ndërsa autorët e saj "armiqtë më të mëdhenj të serbëve".
Një tjetër dëshmitar i mbrojtjes, Milenko Zhivanoviq, i cili si komandant
i Korpusit Drina të Ushtrisë Serbe të Bosnjës udhëhoqi ofensivën në Srebrenicë në korrik të vitit 1995, mohoi se kishte plan për vrasjen e myslimaneve të burgosur.
Zhivanoviq tha se qëllimi i sulmit në Srebrenicë, i cili filloi më 6 korrik, ishte ndarja e Srebrenicës nga "zonat e sigurta" të OKB-së në Bosnjë,
Zepa.
"Në këto dy enklava, forcat myslimane kishin sulmuar më parë fshatrat e
afërta dhe kishin vrarë civilë serbë", dëshmoi Zhivanoviq.
Ai tha se gjatë ofensivës së Srebrenicës, ai kishte biseduar me Karaxhiqin
dy herë dhe këmbënguli se nuk kishte ndonjë plan për dëbimin apo vrasjen
e boshnjakëve.
Ish-këshilltari i Karaxhiqit Jovan 'John' Zametica dëshmoi gjithashtu këtë
javë dhe i tha të pandehurit në gjykatë se ai ishte një "president i dobët".
"Ju ishit president i dobët dhe ndikimi juaj nuk shkonte larg. Faktorët tjerë
ishin më të fuqishëm, për shembull ushtria, e cila shpesh nuk u bindej
urdhrave tuaj. Nuk besoj se keni pasur kontroll as mbi policinë apo depu-
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tetët , madje as mbi gruan dhe vajzat tua. Ju kishit shumë pak kontroll mbi
kaosin e quajtur Republika Srpska" tha Zametica.
Karaxhiq po gjykohet për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995, dëbim të
boshnjakëve dhe kroatëve nga Bosnjë dhe Hercegovina, terrorizimin e
civilëve në Sarajevë dhe marrjen peng të paqeruajtësve ndërkombëtarë.
Gjykimi i tij rifilloi këtë javë pas një ndërprerje dy-mujore, e cila i ishte
bërë me qëllim që të përgatitet për t'u përballur me aktakuzën e gjenocidit,
e cila u rikthye në fillim të këtij viti.
Ndërkohë në gjykimin e shefit ushtarak të Serbëve të Bosnjës, Ratko Mlladiq në Tribunal të Hagës këtë javë, një ish-vëzhgues ushtarak i OKB-së
tha se forcat serbe e kishin mbajtur peng në pranverën e vitit 1995 dhe e
kishin përdorur atë dhe dy oficerë tjerë të OKB si mburojë njerëzore ndaj
sulmeve ajrore të NATO-s.
"Konsideronim se ishim pengje të burgosura ilegalisht dhe përdoreshim
si mburojë njerëzore ", tha oficeri kanadez Patrick Rechner, shefi i vëzhguesve ushtarakë të paarmatosur të OKB -së në Pale qytetin bastion të
serbëve të Bosnjës.
Ai tha se ai ishte arrestuar më 25 maj, 1995, ditën kur NATO filloi sulmet
ajrore ndaj Ushtrisë Serbe të Bosnjës.
Ditën tjetër, vëzhguesit e OKB-së të lidhur me pranga ishin dërguar afër
Jahorinski Potokut, ku ushtarët serbë i kishin lidhur ata pranë nj depoje
municioni.
"Bombardimet po zhvilloheshin ende... Ne u dërguam në depot e municioneve të cilat priteshin të bombardoheshin... Ata më lidhën për një posti
pranë magazinave, dy prej të cilave NATO i kishe shkatërruar atë mëngjes", tha Rechner.
Mlladiq akuzohet për marrjen peng të mbi 200 paqeruajtësve dhe vëzhguesve të OKB-së si edhe për gjenocidin në Srebrenicë dhe krime të tjera.
Gjykimet e të dyve rifillojnë javën e ardhshme .
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25 TETOR 2013

Serbët e Bosnjës 'mbanin peng
trupat franceze'
Një oficer francez tha në gjykimin për krime lufte të Ratko
Mlladiqit në Tribunalin e Hagës se forcat serbe të Bosnjës
kapën atë dhe njerëzit e tij në një postbllok në Sarajevë në
vitin 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Duke dëshmuar anonim nën pseudonimin RM - 401, oficeri i forcave
franceze të OKB-së (UNPROFOR) i tha gjykatës së Hagës këtë javë se forcat
serbe kapën atë dhe nëntë ushtarë të tij në një pikë kontrolli të OKB-së
mbi urën Verbanja në Sarajevë, në mëngjesin e hershëm të 27 majit, 1995.
Oficeri francez, fytyra e të cilit ishte fshehur dhe zëri i ishte ndryshuar në
mënyrë elektronike, tha se menjëherë pasi ai dhe ushtarët e tij u kapën
nga ushtarët serbë, ata u rrahën dhe u kërcënuan me vdekje.
RM -401 tha se ishte detyruar ta veshte uniformën e Ushtrisë Serbe të
Bosnjës nën kërcënimin se nëse diçka shkonte keq ata do ta detyronin atë
të shkonte drejt pozicioneve të Ushtrisë Boshnjake.
Dëshmitari tha se trajtimi ndaj tyre u përmirësua pasi u transferuan në
kazermat ushtarake në Lukavica.
Gjatë marrjes në pyete, avokati mbrojtës i Mlladiqit, Dejan Ivetiq sugjeroi
që forcat serbe kishin mbajtur trupat e UNPROFOR-it si të burgosur të
luftës dhe jo si pengje, për shkak se ata morën anën e Ushtrisë Boshnjake
duke kërkuar nga NATO sulme ajrore mbi pozicionet serbe.
"Isha i burgosur, por në fakt isha peng ...UNPROFOR kishte për qëllim t’i
ndalonte palët në konflikt. Ne nuk kemi punuar për qeverinë e Sarajevës
asnjëherë", u përgjigj RM -401.
Avokati i Mlladiqit u përgjigj duke thënë se trupat franceze të UNPROFOR-it dhe forcat myslimane sulmuan bashkërisht Ushtrinë Serbe të
Bosnjës dhe rimorën kontrollin mbi urën Verbanja më 27 maj,1995, duke
shkaktuar "humbje në njerëz në mesin e francezëve dhe serbëve".
"Kjo nuk është e vërtetë. UNPROFOR-i francez rimori pjesën që kishte
humbur më parë, pikën e vrojtimit, me urdhër të Presidentit të Republikës
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[së Francës]. Tashmë ishim poshtëruan mjaft ...dhe duhej ta rimerrnim
autoritetin tonë", tha RM -401.
Ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Mlladiq, po gjykohet për marrjen peng të paqeruajtësve ndërkombëtarë si dhe terrorizimin e civilëve të
Sarajevës, gjenocidit në Srebrenicë dhe shtatë komunat tjera dhe dëbimin
e boshnjakëve dhe kroatëve.
Këtë javë, gjykimi i Mlladiqit u përcoll edhe nga Dora Sokola, oficere e
prokurorisë së Hagës, e cila dëshmoi në lidhje me atë që i pandehuri u
kishte thënë avokatëve të tij gjatë një seance dëgjimore në shkurt të këtij
viti.
Sokola tha se gjatë dëshmisë së viktimës së përdhunimit, e koduar si RM
- 048, ajo pa Mlladiqin tek valëviste një copë letër duke thënë se "e gjitha
ishte e vërtetë". Prokurorët pretendojnë se letra që valëviste Mlladiqi ishte
një pjesë e deklaratës së RM - 048.
Megjithatë, gjatë marrjes në pyetje, avokati mbrojtës, Miodrag Stojanoviq, sugjeroi se çdo gjë Mlladiq kishte thënë në sallën e gjyqit i drejtohej
anëtarëve të ekipit të tij mbrojtës dhe se komunikimi, sipas rregullave të
gjykatës konsiderohet i fshehtë dhe i privilegjuar.
Ndërkohë kryetari i trupit gjykues në rastin e Mlladiqit tha se pret që akuza të thërrasë 12 dëshmitarët e saj të fundit deri në fund të nëntorit.
Gjykatësi Alphons Orie ka thënë se trupi gjykues deri atëherë duhet të
marrë një vendim mbi mocionet dhe disa dokumente dhe prova të prokurorisë të përfundojnë në janar të vitit 2014 për t’i hapur rrugë mbrojtjes.
Gjykimi i Mlladiqit do të rifillojë javën e ardhshme, kur gjykata të fillojë
të zhvillojë katër seanca në javë në vend të pesë për shkak të përkeqësimit
shëndetësor të të pandehurit.
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18 TETOR 2013

Gazetari britanik kujton krimet
e snajperistëve serbë në
Sarajevë
Reporter i luftës nga BBC-ja, Jeremy Bowen tha në
gjykimin e ish-shefit të Ushtrisë Serbe të Bosnjës Ratko
Mlladiq, se kishte parë forca serbe tek vrisnin civilë në
rrugët e Sarajevës madje edhe në varreza.
DENIS DZIDIQ
Korrespondenti i jashtëm veteran, britaniku Bowen, i cili raportoi për
BBC-në, gjatë luftës në Bosnjë, dëshmoi këtë javë në Tribunalin e Hagës
duke treguar se si civilët në Sarajevë gjatë rrethimit të viteve 1992-1995
terrorizoheshin nga ajo që ai e quajti "kampanjë e granatimit dhe snajperistve të organizuar nga Ushtria Serbe e Bosnjës".
"Nuk ishte kishte vend që nuk mund të goditej nga predhat, ndërsa në
shumë vende mund të qëlloheshe nga snajperët", tha Bowen.
"Në qytet nuk kishte vend të sigurt deri në fund të luftës", tha ai.
Ai i tha gjykatës se personalisht kishte qenë dëshmitar në rastet kur civilë
të ndryshëm ishin qëlluar në kokë nga snajperët në rrugët e qendrës së
qytetit.
"Dukej se serbët i shihnin civilët jo vetëm si objektiv legjitim, por si armikun e tyre kryesor ", tha Bowen.
Gjatë dëshmisë së Bowen, prokurorët i treguan gjykatës raportimin e tij
televiziv nga funerali i dy fëmijëve të cilët u vranë nga plumbat e snajperëve në korrik të vitit 1992, gjatë një përpjekje për t’i larguar ata nga
qyteti përmes një konvoji autobusësh .
Videoja e Bowen tregon momente gjatë funeralit kur varreza goditet nga
predhat, gjersa familja dhe disa fëmijë tjerë hedhin lule mbi varre.
"Isha absolutisht i zemëruar dhe konsiderova këtë si përbuzje. Vetë vrasja
e civilëve ishte mjaft e keqe, por bombardimet në funeral ishin groteske",
tha gazetari britanik.
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Bowen shtoi se dëshmitarë okularë i kishin thënë se varreza ishte cak i
përditshëm, jo vetëm kur kamerat televizive erdhën aty.
"Nuk kam dyshim se forcat serbe kishin vënë në shënjestër varrezën qëllimisht për të vrarë civilë", tha ai në raportin e tij rreth sulmit mbi varrezë.
Duke vënë në dukje se ishte i vetëdijshëm për ato që ai i quajti "teoritë e
konspiracionit " kinse Ushtria Boshnjake sulmonte popullatën e vet, Bowen tha se "kurrë nuk kam parë ndonjë dëshmi rreth kësaj”.
Mlladiq po gjykohet nën dyshimin se ka terrorizuar civilët e Sarajevës me
ofanziva të gjata granatimi dhe snajperimi. Ai akuzohet gjithashtu gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera boshnjake, dhe marrjen peng
të ushtarëve paqeruajtës të OKB-së.
Këtë javë në gjykimin e Mlladiqit dëshmoi edhe eksperti i prokurorisë për
trashëgimi kulturore dhe fetare islamike dhe katolike, Andras Riedlmayer,
i cili tha se gjatë luftës, forcat serbe dëmtuan dhe shkatërruan pothuajse
të gjitha xhamitë dhe kishat katolike në territorin që ishte nën kontrollin
e tyre.
Ai shpjegoi se vendet e kultit ishin hedhur në erë apo djegur në mënyrë që
të dëbohej popullata jo-serbe.
Riedlmajer theksoi se asnjë xhami nuk ka mbetur në territorin e mbajtur
nga serbët.
Në raportin e tij ai ka shkruar se 535 xhami dhe kisha katolike ishin dëmtuara ose shkatërruar, gjysmën e të cilave ai i kishte vizituar personalisht.
Ai vlerëson se numrin i përgjithshëm i xhamive të "sulmuara" është 900.
Gjykimi i Mlladiçit do të rifillojnë javën e ardhshme.
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07 TETOR 2013

Baballarët e rojave të vrara
kërkojnë drejtësi
Familjet e dy ushtarëve të vrarë nëntë vjet më parë në
një kazermë të Beogradit, ku ata besojnë se fshihej i
dyshuari për krime lufte, Ratko Mladiq, kërkuan që shteti
përfundimisht të merret me rastin.
MARIJA RISTIQ
Baballarët e Dragan Jakovljeviqit dhe Drazhen Milovanoviqit, dy ushtarë të
cilët vdiqën në rrethana misterioze më 5 tetor të vitit 2004, gjersa po bënin
rojë në një kazermë të Beogradit, thanë të shtunën se nuk do të ndalojnë
përpjekjet e tyre për të gjetur të vërtetën në lidhje me atë që u ndodhi bijve
të tyre.
"Kanë kaluar nëntë vjet që nga vrasja e tyre dhe ende nuk e dimë kush i
vrau fëmijët tanë", tha Janko Jakovleviq, babai i njërit prej ushtarëve, teksa familjet vendosën kurora pranë kazermave ku ata u vranë.
Jakovleviq tha se familjet e tyre do të apelojnë në Gjykatën Evropiane të të
Drejtave të Njeriut, në rast se autoritetet nuk ngrenë padi ndaj autorëve
të krimit.
Gjykata Kushtetuese e Serbisë vendosi gjatë muajit shkurt se shteti ua
kishte mohuar atyre të drejtën për një gjykim të drejtë, pasi prokuroria
kishte hetuar rastin për tetë vite dhe nuk kishte ngritur asnjë akuzë.
Secilës familje iu ndanë nga 5000 euro si kompensim.
Pas vrasjeve të ushtarëve, ushtria serbe dhe gjykata ushtarake nisën një
hetim, i cili rezultoi në vendimin se njëri nga ushtarët kishte vrarë ushtarin tjetër dhe pastaj kishte bërë vetëvrasje.
Por një tjetër hetim, i iniciuar nga familjet dhe i mbështetur nga një komision shtetëror, erdhi në përfundim se të dy ushtarët ishin vrarë nga një
person i tretë.
Rasti i dy ushtarëve është ende në fazën e hetimit nga një gjykatë e Beogradit, ndërsa nuk është bërë asnjë përparim, sipas familjeve.
Familjet deklaruan vitin e kaluar se kishin marrë konfirmime jozyrtare
se fëmijët e tyre ishin vrarë për shkak se i kërkuari nga drjetësia, shefi
ushtarak i serbëve të Bosnjës, Ratko Mladiq
fshihej në këto kazerma

- 359 -

RATKO MLADIÇ
NGA FUSHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

teksa fshihej nga Gjykata Ndërkombëtare për Krime Lufte në ish-Jugosllavi, ICTY.
"Kemi marrë informacione të ndryshme në lidhje me vrasësit e dyshuar
dhe lidhjet e tyre me të pandehurit e ICTY-së. Nuk do të heqim dorë nga
kërkesa jonë për ta marrë në pyetje Ratko Mladiqin në lidhje me këtë rast",
ka thënë avokatja e tyre, Olgica Batiq, të shtunën.
Ajo shtoi se Mladiq duhej të ishte marrë në pyetje, kur ishte arrestuar
në qershor të vitit 2011, para se të transferohej në ICTY, por deri më tani
familjet nuk kanë marrë asnjë përgjigje pse prokuroria nuk e ka bërë një
gjë të tillë.
Pavarësisht nga pretendimet e familjeve se Mladiq ndodhej në këto kazerma në vitin 2004, prokuroria serbe për krime lufte mbetet e palëkundur në
qëndrimin e saj se Mladiq ndodhej në Beogradin e Ri gjatë asaj periudhe.
Mladiq kishte lëvizur lirshëm nëpër Beograd deri në prill të vitit 2002,
kur parlamenti serb kishte miratuar ligjin për bashkëpunim me ICTY-në.
Sipas prokurorisë, Mladiq pastaj ishte fshehur në lokacione të ndryshme
anembanë Beogradit deri në vitin 2006, pas të cilit vit kishin humbur gjurmët e tij.
Ai u arrestua në fund të vitit 2011 dhe aktualisht po gjykohet në Hagë.
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20 SHTATOR 2013

Mladiq 'i paralajmëroi
udhëheqësit e serbëve të
Bosnjës' për gjenocid
Dora e djathtë e Mladiqit, gjenerali Manojlo Milovanoviq i
tha Tribunalit të Hagës se shefi ushtarak i serbëve të
Bosnjës e paralajmëroi lidershipin e tij politik për akuza të
mundshme për gjenocid para se të fillonte lufta.

Ratko Mlladiç nç sallën e gjyqito. Foto ICTY.

MARIJA RISTIQ
Gjenerali në pension, Milanoviq dëshmoi këtë javë në gjykimin e Mladiqit
për krime lufte në Hagë se komandanti ushtarak i serbëve të Bosnjës u
kishte thënë udhëheqësve të tij politikë një ditë para se të shpërthente
lufta se dëbimi i dhunshëm i myslimanëve dhe kroatëve nga zonat e kontrolluara nga serbët e Bosnjës do të shkaktojë gjenocid.
Mladiq ua shpjegoi këtë politikanëve më 12 maj 1992, gjatë takimit ku u
vendos për të shkuar në luftë kundër boshnjakëve, tha Milovanoviq.
Ai citoi fjalët e komandantit ushtarak nga procesverbali i takimit: "Ne nuk
mund të pastrojmë [etnikisht], ne nuk kemi mundësi t’i sitim njerëzit që
vetëm serbët të qëndrojnë... Nuk e di si [udhëheqësit politikë të serbëve të
Bosnjës] z. [ Radovan ] Karaxhiq dhe z.[Momçilo] Krajishnik do t’ia shpjegojnë këtë botës. Njerëz, ky është gjenocid".
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Duke folur rreth marrëdhënies së tij me komandantin e tij, Milanoviq citoi Mladiqin përsëri: "Ne jemi dy trupa në një shpirt ... Çdo gjë që di unë,
duhet ta dish edhe ti".
Në pjesën e dytë të seancës, Milanoviq foli rreth urdhrit të Karaxhiqit
dhënë ushtrisë për të krijuar "një situatë të padurueshme dhe pa shpresë
për mbijetesë" në zonat e Srebrenicës dhe Zepës.
Ai e përshkroi urdhrin si të paligjshëm dhe tha se Mladiq donte që civilët
të mos jenë caqe.
Por, sipas tij "për fat të keq”, urdhri tanimë u ishte dhënë njësiteve ushtarake, gjë që, sipas tij, ishte gabim.
I pyetur nga prokuroria se kush e kishte kontrollin mbi këto njësi, Milovanoviq tha se kontrolli i drejtpërdrejtë ishte në duart e Mladiqit.
Mladiq akuzohet për gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna në Bosnjë
dhe Hercegovinë në vitin 1992, për dëbim të boshnjakëve dhe kroatëve të
Bosnjës dhe për terrorizim të qytetarëve të Sarajevës dhe marrjen peng të
paqeruajtësve ndërkombëtarë.
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13 SHTATOR 2013

'Nuk ka dokumente' që tregojnë
se Mlladiq urdhëroi masakrat e
Srebrenicës
Një ekspert ushtarak deklaroi në gjykimin e Ratko
Mladiqit se kurrë nuk kishte hasur në prova që tregonin se
komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës kishte urdhëruar
vrasjet e Srebrenicës, megjithëse një nga urdhrat e tij
"nënkuptonte krimin".
RAPORTI I DREJTËSISË
"Nuk kam parë ndonjë dokument që tregonte se Mladiq kishte urdhëruar
ekzekutimin e robërve", tha këtë javë eksperti ushtarak, Richard Butler në
gjykimin e Mladiqit në Tribunalin e Hagës.
Megjithatë, ai tha se një urdhër i lëshuar nga shefi i ushtrisë serboboshnjake në vjeshtën e vitit 1995, që kërkonte sigurimin e karburantit për
transferimin e eshtrave të viktimave të Srebrenicës nga ku fillimisht ishin
varrosur për në varre të tjera "nënkuptonte se ishte krim".
Butler, i cili kishte punuar për Prokurorinë e Tribunalit të Hagës, u përgjigjej pyetjeve nga avokati mbrojtës i Mladiqit, Dragan Ivetic, i cili sugjeroi
se ai mund të ishte i njëanshëm për shkak se kishte qenë i punësuar më
herët në gjykatën ndërkombëtare.
Butler mohoi këto pretendime, duke thënë se Tribunali do të vlerësojë objektivitetin e raportit që ka paraqitur tashmë në gjykatë rreth operacionit
të ushtrisë serbe boshnjake në Srebrenicë.
Mladiq akuzohet për gjenocid ndaj rreth 7,000 burrave dhe djemve boshnjakë nga Srebrenica në ditët që pasuan pas pushtimit të zonës së mbrojtur
nga OKB–ja nga forcat serbe të Bosnjës, më 11 korrik 1995.
Ai gjithashtu akuzohet për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në
mbarë Bosnjën dhe Hercegovinën, terrorizimin e civilëve në Sarajevë dhe
marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjykimi i Mladiqit u ndërpre këtë javë pasi ai nuk ndjehej mirë. Njëri nga
avokatët e tij, Branko Lukiq, informoi gjykatësit se "Mladiqit i ishte mpirë
ana e djathtë e trupit".
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Ai tha se Mladiq duhet të ketë "një ose dy ditë" pushim çdo javë.
"Disa ditë radhazi, javën e kaluar kemi vërejtur se gjenerali Mladiq nuk
ishte në gjendje ta ndiqte gjykimin ... Pasi biseduam me të, kemi vërejtur
se ai vetëm po rri i shtrirë në dhomën e tij të qendrës së paraburgimit dhe
se nuk po ka forcë madje as të hajë apo të pijë. Ai thotë se është i rraskapitur dhe se nuk po mundet të funksionojë ", tha Lukiq.
Trupi gjykues i kryesuar nga gjykatësi Alphons Orie ka refuzuar tashmë
dy herë kërkesat e mbrojtjes për të reduktuar numrin e ditëve gjyqësore
nga 5 në 4, pavarësisht rekomandimeve të dhëna nga mjekët e qëndrimit
të paraburgimit.
Gjykatësi Orie paralajmëroi mbrojtjen se shkurtimi i ditëve të punës gjatë
javës nuk vjen në konsiderim.
Orie tha se, pasi është kontrolluar nga një infermiere, Mladiq është kthyer
në qendrën e paraburgimit të Tribunalit të Hagës dhe se mjekët më vonë
do të paraqesin një raport në lidhje me shëndetin e tij.
Para se të arrestohej në maj të vitit 2011, Mladiq pësoi tri sulme që e lanë
atë me lëvizshmëri të kufizuar në anën e djathtë të trupit të tij. Gjatë kohës
sa ka qëndruar në qendrën e paraburgimit në Hagë, i është nënshtruar një
trajtimi mjekësor për pneumoni dhe sëmundje të tjera.
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Ratko Mladiq 'nënshkroi planin
për sulmin mbi Srebrenicë'
Një ekspert ushtarak tha në gjykimin për krime lufte
të ish-komandantit serboboshnjak, Ratko Mladiq, se
nënshkrimi i tij në një hartë të fushatës ushtarake tregoi se
ai kontrollonte operacionin për pushtimin e Srebrenicës.
RAPORTI I DREJTËSISË
Eksperti ushtarak, Richard Butler dëshmoi në Tribunalin e Hagës javën e
kaluar, se harta e përgatitur për sulm mbi Srebrenicë, ishte e nënshkruar
nga Mladiqi, duke dëshmuar se ai kishte komandën e drejtpërdrejtë gjatë
pushtimit të kësaj enklave në vitin 1995.
Më 12 korrik të vitit 1995, Mladiq shkroi në hartë: "Kjo tokë u përkiste dhe
ende u përket serbëve".
Batler sugjeroi se vendimi për t’i vrarë myslimanët nga Srebrenica ishte
marrë gjatë natës së 11 dhe 12 korrikut të vitit 1995, pas takimit të dytë,
nga tri sa ishin gjithsej, mes Mladiqit, përfaqësuesve të boshnjakëve të
Srebrenicës dhe trupave paqeruajtëse të OKB-së.
Sipas tij, e gjitha ishte kryer nga Mladiqi, pasi ai personalisht nga terreni
kishte urdhëruar forcat serbe të Bosnjës në ofensivë kundër Srebrenicës.
"Vendimi për t’i vrarë robërit ishte marrë rreth mesit të natës së 11 korrikut të vitit, rreth orës 22, pas përfundimit të mbledhjes së dytë në Hotel
Fontana në Bratunac dhe të nesërmen rreth orës 10, kur kishte filluar
takimi i tretë ", tha Batler.
Incizimet e këtyre takimeve ishin transmetuar javën e kaluar në gjykatë;
ku në një moment Mladiq thotë se boshnjakët mund "ose të mbijetojnë
ose të zhduken".
Aktakuza ndaj Mladiqit e rëndon atë me gjenocid ndaj rreth 7000 burrave
boshnjakë nga Srebrenica gjatë tri ditëve sa zgjati pushtimi serb i enklavës
së mbrojtur nga OKB-ja.
Ai gjithashtu akuzohet për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në
mbarë Bosnjën dhe Hercegovinën, terrorizimin e civilëve në Sarajevë dhe
marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
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Butler parafrazoi dokumente rreth mobilizimit të dhjetëra autobusëve dhe
karburantit, si dhe biseda të përgjuara që përfshijnë Mladiqin, si prova
se komandanti i serbëve të Bosnjës ishte i vendosur edhe para takimit me
boshnjakët e Srebrenicës në Hotel Fontana, që e gjithë popullsia myslimane duhet të dëbohej me dhunë nga Srebrenica.
"Urdhri ishte që e tërë popullata duhej të dëbohej nga Srebrenica", tha
Batler, duke potencuar faktin se popullsia "nuk kishte zgjidhje tjetër", pos
të largohej.
Gjykimi i Mladiqit vazhdon këtë javë.
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23 GUSHT 2013

Boshnjaku nga Srebrenica
kujton ikjen nga vdekja
Në gjykimin e Ratko Mladiqit këtë javë, një dëshmitar i
mbrojtur tha se në korrik të1995-tës ai ishte larguar nga një
vend afër Kladanjit, ku forcat serbe të Bosnjës vranë rreth
20 boshnjakë nga Srebrenica.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtur RM-249 tha se në ditën kur ra Srebrenica, më 11
korrik 1995, ai dhe familja e tij kërkuan strehim në afërsi të kompleksit të
UNPROFOR-it në Potocari, së bashku me mijëra banorë të tjerë të enklavës
së mbrojtur nga OKB-ja.
Të nesërmen, teksa fshihej në një shtëpi, dëshmoi se kishte parë serbë të
Bosnjës që i ndanin burrat nga gratë dhe fëmijët, të cilët pastaj u dërguan
me autobusë.
Teksa mbante vajzën e tij katërvjeçare, dëshmitari, i cili ishte plagosur në
gju nga një predhë në vitin 1992, arriti të hyjë në njërin nga autobusët në
mëngjesin e 13 korrikut 1995. Ai u fsheh në dysheme, në mesin e shumë
grave dhe fëmijëve.
Ai arriti të fshihej në autobus derisa arriti destinacionin e vet në fshatin
Llukë, afër Kladanjit, pavarësisht kontrolleve të shpeshta të pjesëtarëve të
ushtrisë serboboshnjake. Megjithatë, ushtarët serbë aty e ndanë atë nga
familja e tij dhe e çuan në një shkollë aty afër.
Dëshmitari tha se aty u rrahën rreth 20 boshnjakë të tjerë, ndërsa pasuria
e tyre u konfiskua. Pas mesnatës, ata u dërguan me kamion në vendin e
quajtur Rasica Gaj. Sipas tij, ushtarët serbë vranë tre prej robërve boshnjakë sapo ata zbritën nga kamioni dhe dy të tjerë pasi ata u përpoqën të
iknin.
"Kamioni u ndal ... Ata vranë tre burra, gjera isha ende në kamion. Ata
hapën një breshëri plumbash mbi ta, kështu që ata ranë nga kamioni. Dy
burra, të cilët ishin ulur në të njëjtën ulëse me mua, u përpoqën të iknin.
Ata ishin larguar nja dhjetë metra kur u qëlluan", tha dëshmitari. Ai tha
se kishte kërcyer jashtë kamionit dhe kishte shpëtuar duke u arratisur.
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Mladiq, ish-komandant i Shtabit Kryesor të Ushtrisë së Serbëve të Bosnjës, akuzohet për gjenocid ndaj rreth 7000 boshnjakëve të Srebrenicës në
korrik të vitit 1995. Përveç kësaj, ai akuzohet për terrorizim të qytetarëve
të Sarajevës, persekutimin e boshnjakëve dhe të kroatëve si dhe marrjen
peng të pjesëtarëve të UNPROFOR-it.
Sipas aktakuzës së Mladiqit, 25 boshnjakë ishin vrarë në afërsi të fshatit
Tisca, në periudhën mes 13 dhe 14 korrikut 1995.
I pyetur nëse civilët boshnjakë mund të kishin qëndruar në Srebrenicë, pas
rënies së qytetit, dëshmitari RM-249 tha se "urrejtja e ushtarëve serbë
ishte e tillë", sa "të gjithë ata që do të qëndronin, e dinin se do të vdisnin
në Srebrenicë".
Gjatë pyetjeve, avokati mbrojtës i Mladiqit, Miodrag Stojanoviq, sugjeroi
që urrejtja ishte shkaktuar nga sulmet boshnjake nga Srebrenica në fshatrat serbe përreth, në periudhën 1993-1995.
Prokuroria e Hagës ftoi këtë javë ekspertin Robert Donia në gjykimin e
Mladiqit. Ai tha se gjatë luftës së Bosnjës, i pandehuri ishte i përkushtuar
në krijimin e një shteti serb përmes ndarjes së serbëve nga boshnjakët dhe
kroatët, edhe pse kishte paralajmëruar, teksa kishte folur para parlamentit
serb të Bosnjës në pranverën e vitit 1992, se "do të ketë gjenocid ".
Donia tha se, gjatë seancës së Kuvendit të mbajtur më 12 maj, kur ai u
emërua komandant i[Ushtrisë], së serbëve të Bosnjës, Mladiq "paralajmëroi ashpër" liderët politikë se miratimi i qëllimeve të tyre ishte i kushtueshëm, duke thënë : "Njerëz, kjo do të thotë gjenocid ".
Hetuesi i prokurorisë, Dushan Janc gjithashtu dëshmoi se deri në prill të
këtij viti, 6.849 njerëz të cilët ishin vrarë pas rënies së Srebrenicës në duart e ushtrisë së Republikës Srpska në korrik të vitit 1995, janë identifikuar
përmes analizës së mbetjeve të tyre mortore.
Gjykimi i Mladiqit do të vazhdojë javën e ardhshme.
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14 GUSHT 2013

Tribunali i Hagës refuzon
shkurtimin e qëndrimit të
Mladiqit në gjykatë
Tribunali i Hagës ka refuzuar një kërkesë nga kreu ushtarak
serboboshnjak, Ratko Mladiq për të shkurtuar gjatësinë e
përditshme të gjykimit të tij për krime të luftës për shkak të
ankesave të tij shëndetësore.
DENIS DZIDIQ
Alphons Orie, kryetar i trupit gjykues në Tribunalin e Hagës për krimet e
luftës në ish-Jugosllavi, hodhi poshtë mocionin e paraqitur nga mbrojtja e
Mladiqit, e cila kërkoi që koha e tij në sallën e gjyqit të reduktohet në jo më
shumë se katër orë në ditë, me një maksimum prej katër ditësh në javë .
Orie tha se nuk ka pasur "arsye konkrete" për të shkurtuar orët e qëndrimit në gjykatë për ish-komandantin serb të Bosnjës.
Megjithatë, ai tha se gjykata do të "vazhdojë të monitorojë nga afër shëndetin e të akuzuarve dhe do të rivlerësojë uljen e orarit të qëndrimit në
gjykatë, nëse kjo është e nevojshme në të ardhmen".
Një anëtar i personelit mjekësor në njësinë e paraburgimit në gjykatë
dëshmoi në qershor se gjendja e Mladiqit ishte e qëndrueshme, megjithëse
tha se reduktimi i orarit të gjykimit do të "zvogëlonte rrezikun e kushteve
të pafavorshme mjekësore".
Mladiq, 71 vjeç, pësoi tri sulme para arrestimit të tij në vitin 2011. Ai
gjithashtu u ankua te gjyqtarët se ndihej i lodhur dhe kishte dhimbje të
ndryshme gjatë vitit të parë të gjykimit.
Ditët e gjykimit të tij tashmë janë shkurtuar në maksimum katër orë në
ditë.
Mladiq akuzohet për gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitin 1992, dëbim të boshnjakëve dhe kroatëve
të Bosnjës dhe terrorizim të qytetarëve të Sarajevës dhe marrjen peng të
paqeruajtësve ndërkombëtarë.
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12 KORRIK 2013

Ratko Mlladiq 'urdhëroi
autobusët për evakuimin e
Sreberincës'
Ish-ndihmësi i Ratko Mlladiqit i tha Tribunalit të Hagës
se shefi ushtarak i serbëve të Bosnjës e kishte urdhëruar
atë të siguronte autobusë për t’i depërtuar njerëzit nga
Srebrenica në korrik të vitit 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Petar Skrbiq, i cili ishte shërbente si ndihmës organizativ i Mlladiqit gjatë
korrikut të viti 1995, këtë javë i tha gjykatës së Hagës se urdhri për të
"mobilizuar" 50 autobusë dhe dërguar ata në stadiumin e futbolli në
qytetin e Bratunacit, erdhi përmes telefonit nga qendra operative e shtabit
kryesor të ushtrisë serbe të Bosnjës në Han Pijesak në mbrëmjen e vone të
11 korrikut, 1995.
"Mlladiq, si komandant i shtabit të përgjithshëm, qëndronte prapa këtij
urdhri" tha Skrbiq.
Ai tregoi se urdhrin pastaj e kishte përcjellë me shkrim në ministrinë e
mbrojtjes së serbëve të Bosnjës, e cila të nesërmen siguroi autobusë në
disa komuna.
Sipas dëshmisë së Skrbiqit, policia civile dhe ajo ushtarake ishin përgjegjëse për përcjelljen e autobusëve. Dëshmitari tha se autobusët ishin "përdorur për evakuim", duke shtuar se në atë kohe ai nuk ishte në dijeni se
“kush do të evakuohej dhe ku ".
Ai tha se disa ditë më vonë kishte parë në televizion se autobusët kishin
evakuuar "gratë dhe fëmijët".
Sipas aktakuzës, Mlladiç akuzohet për gjenocid ndaj 7 mijë boshnjakëve
të Srebrenicës dhe persekutimin e mijëra grave, fëmijëve dhe pleqve. Ai
gjithashtu akuzohet për persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve, terrorizimin e qytetarëve të Sarajevës dhe marrjes peng të personelit të OKB-së.
Prokuroria e Hagës këtë javë ftoi të dëshmojë drejtorin mjeko-ligjor të
Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur, Thomas Parsons, i cili
tha se deri në qershor të këtij ishin identifikuar 6767 viktima, vdekja e të
cilëve lidhet me rënien e Srebrenicës në korrik të vitit 1995.
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Parsons tha se ende nuk është identifikuar një numër i caktuar i mostrave
megjithëse sipas tij deri më tani janë identifikuar 7001 profile unike të
ADN-së unike të gjetura në varrezat masive.
Ai shpjegoi për gjyqtarët se viktimat ishin identifikuar duke krahasuar
mostrat e ADN-ve të gjetura në varrezat masive dhe mostra të marra nga
të afërmit e të zhdukurve.
Gjatë pyetjeve, avokati mbrojtës i Mlladiqit, Miodrag Stojanoviq pyeti nëse
ishte e mundur të caktohej shkaku dhe koha e vdekjes. Parsons u përgjigjën negativisht.
"A është e mundur që një person i identifikuar ka mundur të ketë vdekur
para korrikut të vitit 1995?" pyeti Stojanoviq. Dëshmitari u përgjigj pozitivisht.
Ish prokurori hetues i Hagës, Dean Manning megjithatë mohoi mundësinë
që njerëz e vrarë në luftime të jenë varrosur në varret masive që kanë
lidhje me Srebrenicës.
Manning, i cili kishte koordinuar një hetim të vrasjeve masive të myslimaneve në Srebrenicë, i tha gjykatës këtë javë se trupat e njerëzve që u
gjetën në varrezat masive nuk ishin vrarë në luftime, por ishin arrestua,
qëlluar me armë dhe ishin varrosur.
Për të vërtetuar këtë, dëshmitari tha se shumë viktimave ua kishin mbyllur sytë dh u kishin lidhur duart dhe se shami për mbulimin e syve dhe
copa telash për lidhjen e robërve ishin gjetur në varrezat masive.
Gjyqikimi i Mlladiqit vazhdon të hënën.
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Ushtari serboboshnjak
dëshmon për qindra
ekzekutime
Në gjykimin e Hagës ndaj ish udhëheqësit ushtarak të
serbëve të Bosnjës, një ushtar dëshmoi se ai kishte marrë
pjesë në vrasjen e 1,000 deri 1,200 boshnjakëve nga
Srebrenica në vitin 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ish-ushtari Drazhen Erdemoviq tha se ai gjendej në një fermë në Branjevë afër fshatit Pilica në komunën e Zvornikut më 16 korrik të vitit 1995,
ku ai dhe shtatë anëtarë të tjerë të njësitit të zbulimit të ushtrisë serbe të
Bosnjës kishin qëlluar për vdekje robër boshnjakë të cilët silleshin aty për
tu ekzekutuar me urdhrin e Brane Gojkoviqit.
Ai i tha Tribunalit të Hagës se Gojkoviqit urdhrin për vrasje ja kishte dhënë
nënkoloneli i gjatë, i madh e flokëthinjur”, i ushtrisë serbe të Bosnjës, i cili
kishte sjellë në Branjevë robërit boshnjakë nga qyteti i Zvornikut.
Erdemoviq tha se grupi i parë i robërve me autobus arriti sapo u largua
nënkoloneli.
Meshkujt të moshës 15 deri 60 vjeç, me sy dhe duar të lidhura nxirreshin nga autobusi në grupe prej 10 personash, rreshtoheshin në një
livadh prapa godinës së fermës dhe u pushkatoheshin nga njësiti i 10-të
i zbulimit.
Erdemoviq tha se njësiti i tij pushkatoi rreth 15 deri 20 autobusë me boshnjak te cilët silleshin aty nga ora 10 në mëngjes deri në orën 3 e gjysmë
ose katër pas ditë Pas kësaj, një tjetër njësit nga Bratunaci mori përsipër
vrasjen.
Ai dëshmoi se së bashku me të në vrasje kishin marrë pjesë edhe Brano
Gojkoviq, Franc Kos, Marko Boskiq, Aleksandar Cvetkoviq dhe Vladimir
Golijanin.
Një gjykatë në Bosnje ka dënuar Kos me 35 vjet në burgim, Golijan me 15
vjet dhe Boskiq me dhjetë vjet. Cvetkoviq u arrestua në Izrael dy vite më
parë dhe po mbahet në paraburgim duke pritur ekstradimin.
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Mlladiq, komandanti i ushtrisë serbe të Bosnjës, gjykohet për gjenocid
kundër më shumë se 7,000 myslimanëve në Srebrenicë, si dhe krime të
tjera në Bosnje dhe Hercegovinë.
Erdemovic tha se sapo mbaruan vrasjet në Branjevo, nënkoloneli u shfaq
përsër duk eju thënë se "duhet ekzekutuar edhe rreth 500 të burgosur
tjerë", në fshatin e Pilica.
Megjithatë, sipas dëshmisë së Erdemoviqit, anëtarët e skuadrës 10 –të të
zbulimit 10 kishin refuzuar të bënin një gjë të tillë kështu që robërit boshnjak që po mbaheshin në qendrën kulturore në Pilica, u vranë nga ushtarët
e Bratunacit.
Erdemovic tha se kishte parë trupat e disa prej atyre që u vranë dhe kishte
dëgjuar shpërthime e të shtënat që vinin nga qendra kulturore gjersa po
ai dhe anëtarët tjerë të njësitit të tij po qëndronin të ulur në një kafene
matanë rrugës.
Erdemovic ishte arrestuar në Serbi në vitin 1996, pasi i kishtë treguar një
gazetari amerikan për vrasjet në Branjevë.
Më pas ai u ekstradua në Hagë, pranoi fajin, dhe nënshkroi një marrëveshje me prokurorinë dhe u dënua me pesë vjet burgim.
Gjatë marrjes në pyetje , Erdemovic nuk ishte në gjendje të specifikonte sa
myslimanët nga Srebrenica ishin qëlluar në Branjevë.
Pasi avokati mbrojtës i Mlladiç paraqiti atij një deklaratë të Frank Kos, i
cili pretendonte se atje ishin vrarë rreth 650 burra myslimanë, Erdemovic
tha: "Nuk mund të përgjigjem ... Ndoshta ai ka të drejtë. Ndoshta unë kam
të drejtë ... Nuk e di. Nuk dua ta di. Nuk po them se nuk dua të di për shkak
të këtyre njerëzve por për shkak të ndërgjegjes sime. "
Gjyqi i Mlladiqit vazhdon këtë javë.
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28 QERSHOR 2013

Pengjet në Srebrenicë “e dinin
se do të vriteshin”
Një ish-paqeruajtës hollandez i OKB-së tha në gjyqin e
Ratko Mladicit në Hagë se pa civilët e moshuar boshnjak të
marrë peng nga forcat serbe të Bosnjës, që e paralajmëuan
se do të vriteshin.
RAPORTI I DREJTËSISË
Oficeri hollandez, Vincent Egbers, i cili shërbeu në misionin paqeruajtës së
OKB-së në Bosnjë gjatë luftës, dëshmoi në gjyqin në Hagë të komandantit
të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko Mladic, se pa një grup burrash boshnjakë në shtëpinë e bardhë në Potocar afër Srebrenicës dy ditë pas pushtimit
të enklavit në korrik të vitit 1995.
Egbers, në atë kohë komandant i skuadrës së Batalioni hollandez me
forcat e mbrojtes së OKB-së, UNPROFOR, tha se shumica e burrave ishin
të moshuar, kështu që besonte se nuk ishin ushtarë por civilë.
Ai tha se pa pirgje me sende personale që ishin konfiskuar nga të burgosurit meshkuj përballë shtëpisë së bardhë.
Ushtarët serbë informuan oficerin hollandez se do të ekzaminonin burrat
dhe pastaj do t’i dërgonin në territorin e kontrolluar nga boshnjakët në
Kladanj, ku ishin dërguar familjet e tyre.
Më vonë ushtarët i vunë burrat në tre autobuzë dhe i larguan prej aty.
“Disa prej të burgosurve më bënë shenjë se do të vriteshin”, tha Egbers.
Në aktpadinë e cila akuzon Mladicin për gjenocidin e rreth 7, 000 boshnjakëve në Srebrenicë, pretendohet se më 13 korrik, 1995, ushtarët serbë transportuan burrat nga shtëpia e bardhë, bashkë me mijëra pengje të
tjera, për në Bratunac dhe pastaj në lokacione të ndryshme në Zvornik, ku
u ekzekutuan.
Mladic është në gjyq gjithashtu për persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve, terrorizim të banorëve të Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
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Egbers konfirmoi se më 12 dhe 13 korrik, 1995, ai shoqëroi konvojët me
refugjatët nga Srebrenica, dhe dërgoi gratë, fëmijët dhe të moshuarit në
rrethina e Kladanjit.
Kur u kthye më 13 korrik, ushtarët serbë ndaluan trupat hollandezë dhe iu
morën makinën e blinduar, armoret dhe helmetat.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati mbrojtës i Mladicit, Branko Lukic tha se
divizioni i 28-të i ushtrisë boshnjake me 4, 000 trupa ishte në Srebrenicë
në atë kohë.
“Nuk pashë as ushtrinë as divizionin. Pashë vetëm disa persona të armatosur dhe civilë”, u përgjigj oficeri hollandez, duke shtuar se kishte
persona të armatosur që “mbronin enklavin” por nuk besonte se u mbrojt
fuqishëm.
Egbers konfirmoi se para sulmit të ushtrisë serbe të Bosnjës në Srebrenicë, forcat boshnjake hapën zjarr ndaj UNPROFOR-it dhe vranë një ushtar
hollandez.
Para se të pushtohej nga forcat e Mladicit, në Srebrenicë kishte qindra
trupa paqeruajtës hollandezë, por ata nuk mundën të parandalonin pushitmin e enklavit ose ekzekutimin e të burgosurve.
Gjykimi i Mladicit do të vazhdojë të hënën.
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26 QERSHOR 2013

Oficeri serb kundërshtoi
urdhërat për të vrarë pengjet
nga Srebrenica
Një ish-oficer i ushtrisë serbe të Bosnjës tha në gjyqin
e Ratko Mladicit në Tribunalin e Hagës se i kundërshtoi
urdhrat për të të ekzekutuar pengjet boshnjake nga
Srebrenica në një shkollë në vitin 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ish-oficeri Srecko Acimovic, në atë kohë komandant i një batalioni të
Brigadës së Zvornikut në ushtrinë serbe të Bosnjës, tha në gjyqin e Maldicit se mori urdhër nga komanda e brigadës për të ekzekutuar të burgosurit, por fillimisht supozoi se urdhëri ishte dhënë nga shtabi kryesor i
ushtrisë.
Acimovic tha se kryeteri i komuniteti lokal në fshatin e Rocevicit, afër
Zvornikut, e informoi më 14 korrik, 1995, se boshnjakët po mbaheshin të
burgosur në shkkollën e fshatit dhe se disa prej tyre ishin vrarë.
Ai tha se kur arriti përballë shkollës, pas ushtarë të panjohur serbë të Bosnës dhe “disa trupa”.
Ai tha gjithashtu se kishte dëgjuar se pengjet që po mbaheshin në palestër
po luteshin për ujë dhe leje për të përdorur tualetin.
Acimovic pastaj thirri komandën e Birgadës, por shefat nuk iu përgjigjën,
por oficeri i sigurisë i Trupave të Drinës, Vujadin Popovic, i tha se pengjet
“do të shkëmbeheshin” ditën e nesërme.
Acimovic tha se gjatë natës mori një urdhër të koduar, që iu dërgua komandës së batalionit, që i thoshte të “krijonte skuadrën” që do të merrte
pjesë në ekzekutimin e pengjeve nga ndërtesa e shkollës.
Na u dha urdhër të krijonim një skuadër, që do të përdorej për ekzekutimin
e pengjeve... refuzova”, tha Acimovic.
Ish-komandanti i ushtrisë serbe të Bosnjës, Mladic, akuzohet për gjenocid
ndaj rreth 7,000 boshnjakëve nga Srebrenica në ditët pas rënies së enklavit
të mbrojtur të OKB-së më 11 korrik, 1995.
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Ai akuzohet gjithashtu se ka persekutuar boshnjakët dhe kroatët në Bosnjë
dhe Hercegovinë, terrorizim të civilëve në Sarajevë me fushatë të gjatë
bombadimi dhe snajperësh dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Acimovic tha se urdhëri u ri-transmetua më vonë dhe se e kundërshtoi
përsëri. Ai tha se urdhëri erdhi nga komanda e Brigadës së Zvornikut dhe
se e dërgoi zyrtari në detyrë ose shefi i sigurisë, Drago Nikolic.
Pas kësaj, Nikolic e ftoi të vinte në ndërtesën e shkollës në Rocevic mengjesin e 15 korrikut. Kur arriti, Acimovic pa Popovicin, qe e urdhëroi të kontrollonte nëse ushtarët ishin të gatshëm për të kryer ekzekutimet.
Duke refuzuar për ta kryer urdhërin përsëri, Acimovic i propozoi Popovicit
të kthente pengjet në lokacionin ku ishin marrë fillimisht dhe u kthye në
komandën e batalionit.
“Kur filluan t’i transportonin, isha në komandë, por dëgjova se pengjet
ishin marrë në një lokacion afër barrakave ushtarake “Standard” në Kozluk, ku u ekzekutuan”, tha Acimovic.
Sipas akuzave kundër Mladicit, rreth 500 burra myslimanë që ishin dërguar në ndëtesën e shkollës në Rocevic u vranë në Kozluk.
Në vitin 2010, Tribunali i Hagës dënoi Popovicin me burgim të përjetshëm
për gjenocid në Srebrenicë, dhe Nikolicin me 35 vite burgim për ndihmesë
dhe mbështetje në kryerje të gjenocidit.
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19 QERSHOR 2013

Oficeri serb i Bosnjës tregon
për vdekjet “e panevojshme” në
Srebrenicë
Një ish-zyrtar i sigurisë, serb i Bosnjës, dëshmoi në gjyqin
në Hagë të komandantit të tij Ratko Mladic se dëgjoi për
vdekjet “e panevojshme” të trupave dhe civilëve boshnjakë
pas rënies së Srebrenicës.
BIRN
Dragomir Keserovic, ish-zyrtar i sigurisë i shtabit kryesor të ushtrisë serbe të Bosnjës, tha në gjyqin e Mladicit në Tribunalin e Hagës këtë javë se
nuk kishte njohuri për masakrat e Srebrenicë në korrik të vitit 1995.
“Nuk mund të them nëse myslimanët u vranë bashkë apo si”, tha Keserovic, duke shtuar se personalisht nuk dëshmoi burgosjet dhe ekzekutimet
e boshnjakëve.
Ai tha sidoqoftë se mësoi vitin pasardhës për “vdekjet e panevojshme të
anëtarëve të Divizionit të 28-të të Ushtrisë së Bosnjë dhe Hercegovinës
dhe ndoshta të civilëve” rreth Srebrenicës në korrik të vitit 1995.
Ish-komandanti i ushtrisë serbe të Bosnjës, Mladic, akuzohet për gjenocid
ndaj 7 000 boshnjakëve nga Srebrenica në ditët pas rënies së enklavit të
mbrojtur të OKB-së më 11 korrik, 1995.
Ai akuzohet gjithashtu për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në
Bosnjë dhe Hercegovinë, terrorizim të civilëve në Sarajevë me fushatë të
gjatë bombardimi dhe snajperi dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKBsë.
Keserovic dëshmoi se më 16 korrik, 1995, Mladic e urdhëroi të merrte komandën e operacionit që kishte për synim “të kërkonte terrenin dhe të
ndiqte Divizionin e 28-të të Ushtrisë së Bosnjë dhe Hercegovinës”, trupat
e të cilës po përpiqeshin të kalonin në Srebrenicë.
Keserovic tha se qëllimi i operacionit ishte “të hynte në luftim dhe të
shkaktonte shkatërrim dhe humbje armikut, si dhe të merrtje peng dhe të
carmatoste”, ushtarët e ushtrisë boshnjake.
Sidoqoftë, dëshmitari tha se e konsideronte urdhërin e Mladicit “të papranueshëm në terma ushtarak”, sepse ai “nuk ishte komandant i asnjërës prej njësivee që po merrte pjesë në operacion”.
Urdhëri u anullua më pas, tha ai.
Gjykimi i Mladicit do të vazhdojë të mërkurën.
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14 QERSHOR 2013

Të burgosurit në Srebrenicë
“duartrokitën Ratko Mladicin”
Një ish-oficer i ushtrisë serbe të Bosnjës dëshmoi në
Hagë se pengjet boshnjake nga Srebrenica duartrokitën
Mladicin pas i tha se do të liroheshin gjatë shkëmbimit të të
burgosurve.
RAPORTI I DREJTËSISË
Zoran Malinic, ish-komadant i batalionit të policisë ushtarake në shtabin
kryesor te ushtrisë serbe të Bosnjës, dëshmuoi këtë jave se Mladic premtoi
se do të lironte të burgosurit në fushën e futbollit në Nova Kasaba më 13
korrik, 1995, dy ditë pas rënies së Srebrenicës.
Të pandehurit e duartrokitën Mladicin pasi i tha se do të lirohen, tha dëshmitari i prokurorisë.
Malinic dëshmoi se policët ushtarakë nën komandën e tij po ruanin rreth
1,200 pengje që po mbaheshin në fushën e futbollit kur Mladic iu drejtua
dhe i premtoi se do të shkëmbeheshin.
“Gjenerali Mladic hyri në turmë, nuk po qëndronte përballë tyre... dëgjova
një pjesë të gjërave që tha”, tha Malinic.
“Në përgjithësi, fliste për luftën dhe faktin se njerëzit ishin vrarë në bazë
të vendimeve të këqija. Tha që pengjet të mos kenë frikë, sepse do të kthehen në shtëpitë e tyre dhe do të shkëmbehen. Pas fundit të fjalimit, pengjet e duartrokotën gjeneralin Mladic”, tha ai.
Ish-komdandanti i ushtrisë serbe të Bosnjës, Mladic akuzohet për gjenocid ndaj 7,000 boshnjakëve nga Srebrenica ditët pas rënies së enklavit të
mbrojtur të OKB-së më 11 korrik, 1995.
Ai akuzohet gjithashtu për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në
Bosnjë dhe Hercegovinë, terrorizim të civilëve në Sarajevë me fushatë të
gjatë bombardimi dhe sulme snajperi dhe kishte marrë peng paqeruajtësit
e OKB-së.
Këtë javë, prokuroria e Hagës thirri gjithashtu policin special serb të Bosnjës, Milenko Pepic, për të dëshmuar kundër Mladicit.
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Pepic tha se zyrtari i tij i lartë, Rade Cuturic, i tha se pengjet myslimane
nga Srebrenica po vriteshin në depon agrare në fshatin e Kravicës më 13
korrik, 1995.
Pepic shpjegoi se Cuturic e urdhëroi të ndalonte një konvoj autobuzash që
transportonin popullatën lokale nga Srebrenica në kryqëzimin afër Kravicës deri sa pengjet meshkuj të transferoheshin në depo.
Ai tha se sapo pengjet kishin kaluar afër tij, dëgjoi të shtëna dhe shpërthime
që vinin nga depoja.
Cuturic pastaj u shfaq në kryqëzim dhe i tha se një nga pengjet kishte
vrarë një oficer policie pasi i kishte marë automatikun. Ai tha se Cuturicit
iu dogjën pëllëmbat e dorës pasi kishte prekur tytën e armës në përpjekje
për t’i marrë armën pengut.
Pepic dëshmoi se Cuturic i tha se myslimanët po vriteshin në depo.
Gjykimi i Mladicit do të vazhdojë të hënën.
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11 QERSHOR 2013

I mbijetuari i masakrës së
Srebrenicës dëshmon kundër
Mladicit
Një dëshmitar në gjyqin në Hagë të ish-komandantit serb
të Bosnjës Ratko Mladic, tregoi në gjykatë se si i mbijetoi
vrasjes masive të pengjeve myslimane në korrik të vitit
1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtur me emrin e koduar RM- 253 tha se ishte mes 12,
000 ose 15,000 myslimanëve, “një e treta e të cilëve ishin të armatosur”,
që po përpiqeshin të kalonin në qytetin e Tuzlës kur iu dorëzuan ushtrisë
serbe të Bosnjës më 13 korrik, 1995.
Ai konfirmoi se po shërbente me ushtrinë boshnjakë në atë kohë dhe se
ishte mobilizuar mbrëmjen e sulmit në Srebrenicë.
Pasi u dorëzuan, më shumë se 2, 000 pengje meshkuj u transferuan në një
fushë futbolli në Nova Kasaba, ku vizitoheshin nga Mladic.
“Në stadium ishte një heshtje totale.. Mladic përmendi se autobuzat do
të merrnin gratë dhe fëmijet dhe se pastaj do t’iu bashkoheshim”, tha
dëshmitari.
Mladic, në atë kohë komandant i ushtrisë serbe të Bosnjës, akuzohet për
gjenocid të rreth 7 000 myslimanëve nga Srebrenica në ditët pas rënies së
enklavit të mbrojtur të OKB-së më 11 korrik, 1995.
Sipas dëshmitarit RM- 253, ndërsa po largoheshin nga stadiumi, një peng
tjetër dontë të merrte cantën me vete, por një ushtar serb i Bosnjës i tha:
“Sikur do të duhet më ajo cantë”.
“Në atë moment kuptova se do të coheshim diku dhe do të ekzekutoheshim
dhe se shanset tona për të mbijetuar ishin të vogla”, tha dëshmitari.
Ai tha se pastaj u dërguan në ndërtesën e shkollës në Petkovci dhe disa
pengje ishin vrarë edhe para se të arrinin aty.
Sipas akuzave, rreth 1,000 myslimanë nga Srebenica u vranë në digën në
Petkovci më 14 korrik, 1995.
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Herët në mbrëmje, ushtarët serbë filluan të nxirrnin pengjet nga klasat,
ku shumë prej tyre u mbajtën, dhe pastaj mund të dëgjoheshin të shtënat,
tha dëshmitari.
“Kur erdha në korridor, na urdhëruan të vinim mënjanë dokumentat personalë. Më parë na kishin konfiskuar paratë. Më lidhën duart pas shpine,
kështu që s’lëvizja dot as gishtat”, tha RM-253.
Pas një rruge të shkurtër në errësirë, kamioni në të cilin ishte ai dhe pengjet e tjera arritën në një fushë afër digës, ku pa grumbuj trupash.
Sapo zbritën nga kamioni, pengjet u qëlluan nga afër. Dëshmitari tha se u
qëllua në kokë dhe humbi ndjenjat. Pastaj ra mbi trupat e tjerë, dhe ushtarët serbë menduan se kishte vdekur.
Ai tha në gjykatë se kur ushtarët u larguan, arriti të fshihej në një kanal aty
afër, bashkë me një të mbijetuar tjetër.
Dëshmitari tha se panë një “kamion që mblidhte trupat dhe i hidhte në
traktor, që pastaj i transportoi afër damit”. Ai tha se ky operacion pastrimi
zgjati një ditë të tërë.
Gjyqi i Mladicit, I cili akuzohet gjithashtu për persekutim të myslimanëve
dhe kroatëve në Bosnjë dhe Hercegovinë, terrorizim të civilëve në Sarajevë
dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së, do të vazhdojë të mërkurën.
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07 QERSHOR 2013

Djali shtatëvjeçar “i mbijetoi
skuadrës së ekzekutimit në
Srebrenicë”
Në gjyqin në Hagë të ish-komandantit serb të Bosnjës,
Ratko Mladic, një dëshmitar tregoi se si u mbijetoi
masakrave në Srebrenicë kur ishte shtatë vjeç.
RAPORTI I DREJTËSISË
Duke dëshmuar në gjyqin e Mladicit këtë javë, me emrin e koduar RM-313,
dëshmitari i mbrojtur tha se forcat serbe të Bosnjës e vunë atë, babanë e tij
dhe banorë të tjerë të një fshati afër Srebrenicës në kamion dhe ua lidhën
sytë.
Kur kamioni ndaloi, dëshmitari, babai i tij dhe burra të tjerë u urdhëruan
të shkonin në një livadh.
“Dolëm. Na i zgjidhën sytë. Na urdhëruan të ulemi dhe filluan të na gjuanin.. ishte errësirë. Nuk mund të shihej asgjë tjetër”, tha RM- 313.
RM-313 tha se u godit në këmbë dhe në krah. Ai ua tregoi shenjat
gjyqtarëve. Kur u pyet se ku ishte babai i tij në atë moment, ai tha: “Nuk e
di ku ishte, nuk ishte afër”.
“U ngrita, një SUV i bardhë me shenjën e kryqit të kuq po vinte drejt nesh.
Iu afrova dhe kërkova leje të hyja brenda”, tha dëshmitari, duke shtuar se
pastaj u çua në Zvornik, ku i dhanë trajtim mjekësor
Mladic, ish-komandanti i ushtrisë serbe të Bosnjës, akuzohet për gjenocid
ndaj 7, 000 burrave myslimanë nga Srebrenica ditët pasi pushtoi enklavën
e mbrojtur nga OKB-ja më 11 korrik 1995.
Këtë javë, në gjyqin e Mladicit dëshmoi gjithashtu ish-oficeri serb i Bosnjës, Momir Nikolic, i cili tha se dy ditë pas rënies së Srebrenicës në korrik
të vitit 1995, ai e pyeti Mladicin për fatin e pengjeve myslimane.
Mladic u përgjigj duke bërë një gjest të prerë me dorë, nga i cili dëshmitari
kuptoi se do të vriteshin.
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Nikolic tha se u takua me Mladicin në rrugën mes Bratunacit dhe Srebrenicës, afër Konjevic Poljes, më 13 korrik 1995, ndërsa burrat myslimanë
përpiqeshin të arrinin në Tuzla përmes pyjeve përreth.
“Mladic foli me pengjet myslimane. U tha të mos shqetësoheshin, dhe
shtoi se çdo gjë do të shkonte mirë dhe se do të transferoheshin në destinacionet e dëshiruara”, tha Nikolic.
“Kur u drejtua drejt makinës së tij, e ndoqa dhe e pyeta çfarë do t’u ndodhte
atyre njerëzve në të vërtetë. As atëherë nuk e besova se do të shkonin ku të
donin. Mladic qeshi. Nuk tha asgjë, por bëri vetëm një gjest me dorë nga e
majta në të djathtë”, tha Nikolic.
Ai demonstroi gjestin e Mladicit në sallë të gjyqit, duke lëvizur shpejt
dorën nga e majta në të djathtë me gishtat e shtrirë dhe pëllëmbën e dorës
të shtrirë.
Pasi pranoi se i kishte persekutuar myslimanët nga Srebrenica, Nikolic u
dënua me 20 vjet burgim nga Tribunali i Hagës në vitin 2003.
Në fund të dëshmisë së tij, Nikolic u kërkoi ndjesë “të gjitha viktimave”
dhe “familjeve që i mbijetuan krimit të tmerrshëm” në Srebrenicë.
“Më vjen shumë keq. Ndihem shumë keq. Bëra gabim që nuk vrapova kur
vura re faktin se po bëhej ai krim. Më vjen keq që kam marrë pjesë në atë
krim të tmerrshëm”, tha dëshmitari.
Gjyqi i Mladicit, i cili akuzohet gjithashtu për persekutimin e boshnjakëve
dhe kroatëve në Bosnjë dhe Hercegovinë, terrorizim të civilëve në Sarajevë
dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së, vazhdon javën e ardhshme.
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05 QERSHOR 2013

Ratko Mladic: “Tribunali i Hagës
më shpëtoi jetën”
Ish-komandanti serb i Bosnjës, Mladic, që është në gjyq për
krime lufte, falenderoi Tribunalin e Hagës dhe mjekët “që
më nxorrën nga varri” pasi vuajti tre paraliza.
RAPORTI I DREJTËSISË
Të martën, Mladic falenderoi Tribunalin pasi doktori i njësisë së burgimit, Paulus Falke dëshmoi për gjëndjen shëndetësore të të pandehurit për
krime lufte në gjykatën ndërkombëtare.
“Doktor Falke, ju, ekipi juaj, i gjithë stafi i njësisë së burgimit që më
monitoron, ruan, ekzaminon dhe më inspekton natë e ditë, i gjithë stafi
mjekëor në qendrën e burgimit që më kanë trajtuar dhe stafi mjekësor në
Spitalin Bronovo [ku Mladic u trajtua në Hagë], do të doja t’iu përulesha
dhe t’iu them se më keni nxjerrë nga varri”, tha Mladic.
“Po të mos kishte qënë për kujdesin tuaj, mjekimin dhe vullnetin e Zotit,
do të kisha shkuar te Shën Pjetri kohë më parë”, tha ai.
Mladic tha se duhet të lëvdonte gjithashtu gjykatën, edhe pse ka thënë
gjëra të pakëndshme për të.
“Po të mos kisha ardhur këtu, do të kisha shkuar në parajsë shumë kohë
më parë. Kështu që ju falenderoj sinqerisht të gjithëve, që nga pastrueset
deri tek pronari dhe stafi i spitalit Branovo që më shpëtuan jetën. Faleminderit”, tha ai.
Duke folur në favor të propozimit të palës mbrojtëse për të zvogëluar javën
e punës në rastin e Mladicit nga pesë në katër ditë, Falke prezantoi një
përshkrim të detajuar të gjëndjes shëndetësore të të pandehurit.
Ai tha se shëndeti i Mladicit ishte stabil dhe nuk po përkeqësohet pavarësisht tre paralizave, dhe kundrejt asaj që thonë ekspertët mjekësore, ai tha
se nuk ka rrezik për një paralizë tjetër.
Por ai tha gjithashtu: “Stafi mjekësor në qendrën e burgimit kanë vënë re
se Mladic lodhet tej mase gjatë seancave dëgjimore. Kur kthehet nga një
seancë dëgjimore, është shumë i lodhur edhe të zhvishet dhe vetëm shtrihet në shtrat dhe nuk vjen për darkë”.
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Sipas gjetjeve të psikiatres, dëshmitë e dëgjuara gjatë gjyqit kanë qenë
“shumë të dhimbshme dhe shqetësuese” për Mladicin, gjë që mund t’i
ketë ndikuar oreksin”, tha Falke.
“Doktor, si qënie njerëzore, nuk jam i habitur as nga të vërtetat dhe faktet më të tmerrshme, por gënjeshtra më e vogël, pa rëndësi se kush e ka
shkruajtur, ose thënë, më bënë të humbas kontrollin”, u përgjigj Mladic.
Trupi gjykues do të marrë vendim nëse do të shkurtojë javën e punës në
rastin e Mladicit, në një datë më të vonë.
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27 MAJ 2013

Mladic “ishte drejtpërdrejtë
i përfshirë në ofensivën në
Srebrenicë”
Një ish-nënkolonel serb i Bosnjës dëshmoi në gjyqin në
Hagë të Ratko Mladicit se ish-komandanti ishte i përfshirë
drejtëpërdrejtë në ofensivën në Srebrenicë në korrik të vitit
1995.

Ratko Mlladiç në gjykatë.

RAPORTI I DREJT
Mirko Trivic, komandanti i luftës me Brigadën e Dytë Romanija të ushtrisë
serbe të Bosnjës, tha se u takua me Mladicin në Srebrenicë ditën që enklavi
u pushtua më 11 korrik, 1995, dhe se Mladic i dha urdhëra.
Mbrëmjen e ditës së nesërme, Trivic mori pjesë në një takim në Bratunac
me Mladicin, Radislav Krsticin, në atë kohë komandant i Trupave të
Drinës, dhe Vinko Pandurevicin, komandant i Brigadës së Zvornikut.
Dëshmitari tha se Mladic i urdhëroi të pregatisnin vazhdimin e ofensivës
në Zhepë, një enklav tjetër i mbrojtur nga OKB-ja në Bosnjën lindore.
Tribunali i Hagës ka dënuar Krsticin me 35 vite burgim se ka ndihmuar
në gjenocidin në Srebrenicë, ndërsa Pandurevic u shpall fajtor se kishte
ndihmuar në vrasjen dhe persekutimin e boshnjkaëve nga Srebrenica dhe
u dënua me 13 vite burgim.
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Komandanti serb i Bosnjës Mladic është në gjyq për gjenocid në Srebrenicë, persekutimin e boshnjakëve dhe kroatëve, terrorizim të civilëve në
Sarajevë dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Prokuroria e Hagës javën e shkuar thirri gjithashtu një dëshmitar të mbrojtur që pa personalisht vrasjen e myslimanëve nga Srebrenica dhe varrosjen e qindra trupave rreth Bratunacit në korrik të vitit 1995.
Dëshmitari i mbrojtur RM-306 tha se pa vrasjen e pesë pengjeve myslimanë përballë koperativës agrare në fshatin e Kravicës më 13 korrik, 1995,
duke shtuar se përreth ishin edhe shumë trupa të tjerë.
“Përvec atyre të pestë që pashtë..ishte një grumbull tjetër njerëzish të
vrarë”, tha dëshmitari.
“Me aq sa pashë, ndoshta ishin rreth 40 deri në 50 persona të vdekur”,
tha ai.
Dëshmitari tha se nënkoloneli Ljubisa Beara, në atë kohë shefi i sigurisë
në shtabin kryesor të ushtrisë serbe të Bosnjës, e urdhëroi të hapte katër
varre të mëdha.
Tribunali i Hagës vendosi në vitin 2010 se Beara ishte një nga organizatorët
kryesorë të gjenocidit në Srebrenicë dhe e dënoi me burgim të përjetshëm.
Gjyqi i Mladicit do të vazhdojë këtë javë.
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17 MAJ 2013

Gratë nga Srebrenica tregojnë
për vrasjen e familjeve të tyre
Duke dëshmuar në gjyqin në Hagë të Ratko Mladicit, dy
gra nga Srebrenica thanë se anëtarë të familjeve të tyre u
vranë nga forcat serbe të Bosnjës, pas rënies së enklavës
në vitin 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Mirsada Malagic tha në gjyqin e Mladicit në Hagë se e pa bashkëshortin e
saj dhe dy djemtë për herë të fundit në rrugën për në fshatin Potocar, ditën
e rënies së Srebrenicës.
Bashkëshorti i saj dhe djali më i madh iu bashkuan disa burrave të tjerë që
po ecnin në male drejt Tuzllës, ndërsa dëshmitarja, vjehrri i saj dhe djali
më i ri shkuan në bazën e OKB-së në Potocar.
“Vendi ishte i mbushur me njerëz. As nuk i thashë mirupafshim familjes
tamam. U ndamë kur po binin granatat”, tha Malagic.
Malagic nuk e pa kurrë më bashkëshortin e saj, Salko, ose djemtë e saj,
Admirin 15 dhe Elvirin 20 vjeç. Para se të hipnin në autobus në Potocar,
më 13 korrik 1995, ushtarët serbë e ndanë dëshmitaren nga vjehrri i saj
70-vjeçar. As atë nuk e ka parë më kurrë.
Malagic, që u qëllua në dorë me shrapnel, tha se e pa Mladicin në Potocar
të njëjtën ditë. Ajo tha se ai i kishte siguruar refugjatët “se askush nuk do
të lëndohej”, dhe se do të “shkonin në Kladanj”.
“Vjehrri im u gjet në një varr masiv në Snagovo, ndërsa bashkëshorti dhe
djali i mesëm u gjetën në Zvornicka Kamenica në vitin 2009. Djali im, Elviri u gjet më vonë në Kamenicë”, tha Malagic.
Ajo tha se rivarrosi vjehrrin e saj, bashkëshortin dhe djalin e mesëm në
qendrën memoriale në Srebrenicë, në Potocar, në 15-vjetorin e rënies së
qytetit, më 11 korrik 2010. Djali i saj më i vjetër u rivarros dy vjet më vonë.
Mladic, në atë kohë komandant i forcave serbe të Bosnjës, akuzohet për
gjenocid ndaj rreth 7,000 burrave nga Srebrenica dhe persekutim të grave
dhe fëmijëve në korrik të vitit 1995.
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Dëshmitarja Saliha Osmanovic foli gjithashtu për humbjen e bashkëshortit
të saj dhe djalit 18-vjeçar. Eshtrat e Ramos dhe Nermin Osmnanovicit u
gjetën në një varr masiv 14 vjet më vonë.
“Dolëm nga shtëpia bashkë. Më 11 korrik, u ndamë- ata shkuan në pyje,
ndërsa unë shkova në Potocar. Nuk i kam parë më kurrë”, tha dëshmitarja.
Ajo tha se një kushërirë i tha se bashkëshorti i saj Ramo e la kolonën e
burrave që po ecnin në male më 13 korrik 1995 “për të na parë ne që po
kalonim”, dhe pastaj u kap nga forcat serbe.
Gjykimi i Mladicit, i cili akuzohet gjithashtu për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve, terrorizim të civilëve në Sarajevë dhe marrjen peng të
paqeruajtësve të OKB-së, pritet të vazhdojë më 21 maj.
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10 MAJ 2013

Në gjyqin e Mladicit flitet për
ekzekutimet në Srebrenicë
Në dëshmitë që i dhanë në gjyqin e Ratko Mladicit, dy
dëshmitarët e mbijetuar përshkruan ekzekutimin e
boshnjakëve nga Srebrenica në korrik të vitit 1995 nga
forcat serbe të Bosnjës.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtur RM-297 përshkroi ekzekutimin e rreth 1,000 boshnjakëve të Srebrenicës nga forcat serbe të Bosnjës në fshatin Orahovica,
afër Zvornikut, më 14 korrik 1995.
Mladic, komandanti i luftës i Ushtrisë së Republikës Sprska, URS, akuzohet për gjenocid ndaj rreth 7,000 myslimanëve të Srebrenicës në ditët pas
11 korrikut 1995. Ai po gjykohet gjithashtu për persekutimin e boshnjakëve
dhe kroatëve, terrorizim të qytetarëve të Sarajevës dhe marrjen peng të
paqeruajtësve të OKB-së.
Dëshmitari tha se pas rënies së Srebrenicës, u përpoq të kalonte në territorin e ushtrisë boshnjake duke ecur përmes pyjeve drejt Tuzlës, por iu
dorëzua ushtarëve serbë dy ditë më vonë, më 13 korrik 1995. Mladic iu
drejtua pengjeve në një livadh afër fshatit të Sandicit atë mbrëmje, tha
dëshmitari.
“Na përshëndeti duke thënë ‘Mirëmbrëma fqinj’. Pastaj na tha: “Qeveritë
po negociojnë. Do të shkëmbeheni nesër sipas parimit “Të gjithë për të
gjithë”. Ne thamë “Faleminderit komandant”. Ai tha: “Do të shkoni në
hangarë. Do t’ju japin ujë, por jo darkë”, tha dëshmitari.
Dëshmitari tha se u nda nga vëllai i tij në Sandici. Kohët e fundit ka mësuar
se çfarë i ka ndodhur vëllait të tij. “Thonë se kanë gjetur disa kocka, por jo
të gjithë trupin...”, tha dëshmitari.
Të njëjtën mbrëmje, pengjet u transferuan në Bratunac, ku disa u vranë
gjatë natës. Mëngjesin e 14 korrikut u transportuan në Orahovac me kamion. “Na shanë nga nënat turke dhe myslimane dhe thanë: “Kjo është tokë
serbe. Askush nuk e mund ushtrinë serbe”, tha dëshmitari.
Sipas dëshmitarit RM-297, ushtarët serbë ua lidhën sytë në palestrën e
shkollës në Orahovac. I dhanë secilit një gotë të vogël me ujë para se t’i
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hipnin në kamion. Dëshmitari tha se kamioni ndaloi pasi lëvizi pak. Pengjet u urdhëruan të dilnin dhe të viheshin në rresht. Duke parë nga një
vrimë poshtë syve të lidhur, dëshmitari pa një trup të vdekur përballë tij.
Pastaj dëgjoi breshëri të shtënash dhe ra, edhe pse nuk ishte qëlluar.
“Një peng u plagos rëndë. I kërkoi ta vrisnin. As nuk qau. Një ushtar serb
tha: “Ngadalë, ngadalë”, tha dëshmitari RM-297.
Ndërsa ishte i shtrirë nën trupat e vdekur, dëgjoi kamionët që sillnin grupe
të reja pengjesh dhe qëllonin “çdo pesëmbëdhjetë” minuta. Disa orë më
vonë dëshmitari arriti të arratisej nga skena. Pasi eci për dy ditë, arriti në
territorin e kontrolluar nga ushtria boshnjake.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati mbrojtës i Mladicit, Branko Lukic, e pyeti
dëshmitarin nëse e njohu Mladicin në Sandici, ose dëgjoi se ishte i pranishëm aty. Dëshmitari RM-297 konfirmoi se “nuk e kishte parë kurrë”
Mladicin para Sandicit dhe se lajmi se ishte ai, ishte përhapur mes pengjeve.
Një dëshmitar tjetër i mbrojtur dëshmoi me emrin e koduar RM-314 dhe
tha se u mbijetoi të shtënave të anëtarëve të Ushtrisë së Republikës Srpska,
URS, në brigjet e lumit Jadar, afër Konjevic Poljes.
RM- 314 tha se ishte mes mijëra burrave që po përpiqeshin të arrinin në
Tuzla përmes pyjeve pas rënies së Srebrenicës. Dëshmitari tha se u kap më
13 korrik 1995 dhe se u rrah nga policët serbë, ashtu si dhe pengjet e tjera.
Pasi u mbajt në një depo afër Konjevic Poljes për pak kohë, dëshmitari u
urdhërua të hipte në autobus bashkë me “15 ose 16 myslimanë të tjerë”.
“Katër ushtarë dhe një shofere (femër) hipën në autobus me ne. Ushtarët
na rrahën derisa arritëm në depo. Më vonë na urdhëruan të dilnim nga
autobusi. Na vunë në rresht në anë të rrugës. Një ushtar tha pastaj: “Jo
aty”. Na thanë të shkonim në lumë. Na vunë në rresht përsëri. Mes nesh
ishte një djalë 14-vjeçar. Katër ushtarët na ndoqën dhe na qëlluan”, tha
dëshmitari RM-314.
Dëshmitari tha se ishte gjuajtur në anën e majtë të vijës. Ras në lumë dhe
arriti të arratisej nga skena.
Në gjyqin e Mladicit këtë javë dëshmoi gjithashtu edhe një ish-paqeruajtës holandez i OKB-së, i cili tha se boshnjakët në Srebrenicë “nuk kishin
zgjedhje tjetër” veç të pranonin evakuimin e urdhëruar nga forcat serbe.
Robert Franken, ndihmëskomandant në Batalionin Holandez të UNPROFOR-it në Srebrenicë, tha se boshnjakët u detyruan të pranonin evakuimin
e organizuar nga Ushtria e Republikës Srpska, URS, pas 11 korrikut 1995.
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Duke përshkruar “zgjidhjen” që iu vu përballë dhjetëra mijëra refugjatëve
nga Srebrenica që kërkuan strehë në bazën e OKB-së në Potocar, Franken
tha se mund të “rrinin me turmën pa ushqim dhe ujë” në mot shumë të
nxehtë dhe të “vdisnin ngadalë” ose “ të largoheshin”.
Franken tha se ai e pa personalisht ndarjen e burrave boshnjakë nga gratë
dhe fëmijët. “URS-ja kishte ndaluar “helmetat blu” të mbronin burrat e
ndarë”, tha dëshmitari.
Gjykimi i Mladicit do të vazhdojë javën e ardhshme.
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15 PRILL 2013

I Mbijetuari i Masakrës së
Srebrenicës Tregon për
Ekzekutimin e të Burgosurve
Një dëshmitar dëshmoi në gjyqin në Hagë të Rakto Mladicit
se ish-komandanti serb i Bosnjës u tha të burgosurve
nga Srebrenica se do të shkëmbeheshin, por në fakt u
masakruan.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtur me emrin e koduar RM.346 dëshmoi në gjyqin e
Mladicit për krime lufte në Tribunalin e Hagës, javën e shkuar, se pasi
Srebrenica ra në duart e forcave serbe të Bonjës, ai u përpoq të arratisej
përmes pyjeve për në Tuzla.
Ai iu dorëzua forcave serbe më 13 korrik, 1995. Në fshatin e Nova Kasabës,
dëshmitari tha se Mladic i tha një grupi prej rreth 2,000 të burgosurish se
do të shkëmbeheshin.
Mladic “dështoi të reagonte” kur ushtarët e tij e ndanë një të burgosur nga
të tjerët,“e rrahën me kondakët e pushkëve dhe e shkelmuan”, dhe pastaj
“ e qëlluan me armë”, tha ai.
RM-346 tha se nga autobusi që po i transportonte të burgosurit atë ditë, ai
pa “katër-pesë trupa”, përballë depos në fshatin e Kravicës.
Sipas aktakuzës kundër Mladicit, forcat serbe vranë rreth 1,000 boshnajkë
në depon e Kravicës, më 13 korrik 1995.
Mladic, ish-komandanti i ushtrisë serbe të Bosnjës, akuzohet për gjenocid
ndaj rreth 7,000 boshnjakëve nga Srebrenica dhe persekutim të familjeve
të tyre në ditët që vijuan pas pushtimit të enklavës së mbrojtur të OKB-së,
më 11 korrik 1995.
Ai po gjykohet për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në Bosnjë dhe
Hercegovinë, terrorizim të civilëve në Sarajevë me sulme të zgjatura bombash dhe snajperë, dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Dëshmitari tha se disa nga të burgosurit u zhdukën edhe në qytetin e
Bratunacit, para se të tjerët u transferuan në fshatin e Pilicës, afër Zvornikut, ditën e nesërme dhe u kyçën në shkollë. Atë natë, RM-346 tha se
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ndërsa po merrte ujë, dëshmoi vrasjen e të burgosurve nga autobusi prapa
shkollës.
Ai shtoi se trupat serbe të Bosnjës u thanë të burgosurve më 16 korrik
1995, se do të shkëmbeheshin dhe pastaj i dërguarn në fermën ushtarake
të Branjevës afër Zvornikut, ku besohet të jenë vrarë 1,200 persona.
Kur arritëm me tre autobusë, RM-346 pa një grumbull trupash të ekzekutuar të të burgosurve në një fushë. Ai tha se ushtarët serbë po i nxirrnin
burrat jashtë autobusëve në fushë dhe i vrisnin në grupe me nga 10.
“Në fillim pati breshëri plumbash dhe unë rashë, një tjetër më ra mbi
kokë. Ishte i vdekur. Ndjeva gjakun që pikonte mbi mua”, tha RM-346.
“Pastaj dëgjova që thoshin se do t’i gjuanin të gjithë në kokë, që askush të
mos shpëtonte. Një tjetër shau, tha mos gjuaj në kokë, se iu shpërthejnë
trutë, qëlloji në shpinë, kështu që mua më qëlluan në shpinë dhe plumbi
erdhi nga krahu i djathtë në gjoks, përmes xhaketës”, vazhdoi dëshmitari.
“Qëndrova shtrirë. Pyetën nëse ishte plagosur kush, që t’i ndihmonin dhe
t’i fashonin. Disa thirrën dhe i vranë shpejt”, tha ai.
Mladic u largua nga salla e gjyqit kur e akuzoi dëshmitarin RM-346 se po
gënjente.
Pas dëshmisë së RM-346, gjyqtarët e lejuan Mladicin të kthehej në sallë të
gjyqit, për të dëgjuar dëshminë e Jean-Rene Ruez, i cili ishte kryehetuesi i
Hagës në Srebrenicë deri në vitin 2001.
Ruez tha për gjyqtarët e Hagës se gjeti gjurma gjaku në ndërtesën e kooperativës agrare në Kravicë, në vitin 1996. Ai tha se i ka bazuar hetimet
e tij në deklaratat e dhëna nga të mbijetuarit, të cilat i dëgjoi në Tuzla më
20 korrik, 1995.
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11 PRILL 2013

Mladic Dëbohet nga Salla e
Gjyqit Pasi Ofendoi Dëshmitarin
Gjenerali serb i Bosjës, gjatë luftës, Ratko Mladic, ofendoi
gjyqtarin pas u dëbua nga salla e gjyqit në Hagë kur quajti
gënjeshtar një dëshmtar i cili i ka mbijetuar masakrave në
Srebrenicë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Gjyqtari kryesues urdhëroi që Mladic të largohej nga salla e gjyqit të
mërkurën pasi i foli dëshmitarit të mbrojtur i cili po dëshmonte se si kishte
mbijetuar ekzekutimit të rreth 1,200 boshnjakëvë në fermën ushtarake në
Branjevë afër Zvornikut më 16 korrik, 1995.
Gjyqtari Alphons Orie e pyeti dëshmtiarin mbrojtës, me emrin e koduar
“RM-346”, nëse Mladic i ishte drejtuar atij.
“Ndoshta, sepse tha se po gënjej për cdo gjë. Nuk jam i sigrurtë a po më
drejtohej mua, por supozoj se po”, u përgjigj dëshmitari.
Ndërsa po largohej nga salla e gjyqit, Mladic i bërtiti gjyqtarit: “Si guxon
të më dëbosh, o ari. Ia thashë avokatit tim, jo atij. Ky turk po gënjen...”.
Avokati i Mladicit, Branko Lukic këmbënguli se klienti i tij ka folur vetëm
me të, duke u ankuar se dëshmitari “ e kishte mësuar përmëndesh cfarë
thoshte”.
Ish-komandanti serb i Bosnjës Mladic, i cili akuzohet për gjenocid në Srebrenicë dhe krime të tjera të luftës, sapo ishte kthyer në gjyq pas dy ditëve
mungesë për një operacion të vogël.
Gjyqi vazhdon.
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08 PRILL 2013

Operimi i Ratko Mladicit
Ndërpret gjyqin në Hagë
Planet e prokurorëve të Tribunalit të Hagës për të
prezantuar prova për gjenocidin në Srebrenicë u ndërprenë
kur doktorët urdhëruan Mladicin të pushonte pas një
operimi të vogël.
RAPORTI I DREJTËSISË
Mladic nuk u paraqit në gjykatë të hënën në mëngjes, duke thënë se nuk
ndihej mirë.
Pas konfuzionit në fillim, gjyqtari kryesues Alphons Orie tha se i ishte
thënë se Mladic ishte në spitalin Bronovo në Hagë, ku “pati një operim të
vogël”.
Mladic, sidoqoftë, nuk dha leje që në sallë të thuhen detajet për natyrën e
operimit.
Sipas gjyqtarit Orie, një specialist nga spitali rekomandoi që Mladic të ketë
një ditë pushim nga gjyqi, dhe trupi gjykues caktoi që seanca tjetër dëgjimore të mbahet të martën.
Avokati i Mladicit, Branko Lukic, kishte thënë më parë se besonte se vizita
e Mladicit nuk ishte e planifikuar.
Lukic tha se do të kërkojë që për shkak të shëndetit të dobët të Mladicit,
gjykata të mbajë seanca për katër dhe jo pesë ditë në javë në të ardhmen,
duke theksuar se propozimi ishte mbështetur nga dy mjekët në kujdes të
Mladicit.
Gjyqi i Mladicit është ndërprerë disa herë më parë për shkak të sëmundjes
së tij.
Jean-Rene Ruez, kryehetuesi në Hagë për masakrat e Srebrenicës mes
viteve 1995 dhe 2001, është caktuar për të dëshmuar të hënën.
Sipas aktakuzës dhe verdikteve të mëparshme nga Tribunali i Hagës, ushtria serbe e Bosnjës, nën komandën e Mladicit, vrau sistematikisht rreth
7,000 burra në ditët pas rënies së Srebrenicës, më 11 korrik 1995, në atë
kohë zonë e mbrojtur nga Kombet e Bashkuara.
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Mladic akuzohet gjithashtu për dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve
në Bosnjë dhe Hercegovinë, terrorizim të civilëve në Sarajevë me bombardime afatgjata dhe fushata sulmi me snajperë, si dhe për marrjen peng
të paqeruajtësve të OKB-së.
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01 MARS 2013

Trupat e Mladicit “Bombarduan
Civilët në Sarajevë”
Një ish vëzhgues i lartë i OKB-së tha në Tribunalin e Hagës
se civilët u vranë nga granatat dhe sulmet me snajperë
nga pozitat e mbajtura nga ushtria serbe e Bosnjës nën
kontrollin e Ratko Mladicit.
RAPORTI I DREJTËSISË
Majori norvegjez, Thorbjon Overgard tha se në lagjen Hrasnica në Sarajevë “kishte viktima pothuajse cdo ditë” nga tetori i vitit 1994 deri në maj
të vitit 1995, kohë kur ai po shërbente si vëzhgues i OKB-së në qytetin e
rrethuar gjatë konfliktit në Bosnjë.
Sipas vlerësimeve të Overgardit, “rreth 30 deri në 40 civilë”, përfshirë dy
fëmijë të vegjël, u vranë në incidentet që ai kishte hetuar vetëm në një ditë,
më 17 nëntor, 1994.
Overgard tha se hetimet në të cilat mori pjesë treguan se sulmet ishin bërë
nga pozicionet e serbëve të Bosnjës.
Ish shefi ushtarak serb i Bosnjës, Mladic, është në gjyq për terrorizim të
civilëve në Sarajevë më sulme bombardimesh dhe snajperë, gjenocid në
Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera, dëbim të boshnjakëve dhe kroatëve
dhe marrjen peng të paqeruajtësve ndërkombëtarë gjatë konfliktit.
Overgard tha se ai ka qenë personalisht dëshmitar kur ushtria serbe e Bosnjës hidhte bomba të modifikuara me ajër ndërtesave civile në Hrasnica.
Ai tha se një bombë e tillë vrau një grua dhe plagosi civilë të tjerë, më 7
prill, 1995.
Kur iu përgjigj pyetjeve të avokatit mbrojtës të Mladicit, Overgard konfirmoi se pa një person me pantallona ushtarake dhe cizme, të shtrirë përtokë pa lëvizur në një shtëpi që ishte shkatërruar nga shpërthimi.
Gjyqi i Mladicit është pezulluar përkohësisht deri më 7 prill, me kërkesë
të të pandehurit.
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26 SHKURT 2013

Familjet e Ushtarëve të Vdekur
Serbë Fitojnë Dëmshpërblim
Gjykata ka vendosur se shteti iu ka mohuar të drejtën e
një gjykimi të drejtë familjeve të dy ushtarëve të vrarë në
barrakat në Beograd ku dyshohet se fshihej i dyshuar për
krime lufte, Ratko Mladic.
MARIJA RISTIC
Gjykata kushtetuese në Serbi pranoi apelin e familjeve të Dragan Jakovljevicit dhe Drazen Milovanociti, dy ushtarë që vdiqën në rrethana misterioze
më 5 tetor, 2004, kur ishin roje në barrakat e ushtrisë në Beograd.
Gjykata vendosi se shteti iu ka mohuar të drejtën e një gjyqi të drejtë sepse
ka hetuar rastin për tetë vite por nuk ka ngritur akuza.
Seciles familje iu dhanë 5,000 euro dëmshpërblim.
“Kjo është një fitore morale për familjet dhe shpresoj se do të rezultojë në
gejtjen e atyre përgjegjës për vrasjet. Paratë nuk kanë asnjë vlerë për këta
njërëz më”, tha të hënën avokati i tyre, Predrag Savic.
Pas vrasjeve të ushtarëve, ushtria serbe dhe gjykata ushtarake nisën një
hetim që rezultoi në vendimin se një ushtar vrau tjetrin dhe pastaj bëri
vetëvrasje.
Por një hetim tjetër, që u nis nga familjet, gjeti se një person i tretë i vrau
dy ushtarakët.
Familjet thanë gjithashtu vitin e shkuar se kishin marrë konfirmim jozyrtar se fëmijët e tyre ishin vrarë sepse shefi i arratisur i ushtrisë serbe të
Bosnjës, Ratko Mladic po fshihej në barrakat kur kishte në arrati nga aktpadia e Gjykatës Ndërkombëtare për Krime në ish Jugosllavi, ICTY.
“Një muaj më parë morëm një letër të nënshkruar nga ish shërbimi i sigurisë i të pandehurit të ICTY-së në të cilën përshkruhej se cfarë ndodhi atë
ditë. Në letër thuhej se Mladic ishte i pranishëm atë ditë në barraka dhe
se dy djemtë tanë e dalluan”, tha Janko Jakovljevic, babai i njërit prej dy
ushtarëve të vdekur, në korrik të vitit të shkuar.
Jankovic tha se Mladic urdhëroi vrasjen e dy ushtarëve.
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Por kryeporkurori i Serbisë për krime lufte, Vladimir Vukcevic, u përgjigj
se sipas të dhënave të zyrës së tij, gjatë asaj periudhës që Mladic ishte në
Beogradin e Ri, dhe jo në barrakat ku vdiqën dy ushtarët.
“Sidoqoftë cdo gjë duhet kontrolluar. I mbështes të gjitha përpjekjet e
familjeve për t’i gjetur përgjegjësit”, tha Vukcevici korrikun e shkuar.
Jelena Milic nga OJQ-ja Qendra për Studime Euro Atlantike në Beograd, që
ishte një nga përfaqësueset ligjore të familjeve, tha se vendimi i gjykatës
kushtetese është shtysë për përpjekjet e tyre prë të gjetur përgjegjësit për
vrasjet.
“Ky vendim është një fitore për prindërit dhe përfaqësuesit e tyre ligjorë,
që tani mund të kërkojnë për drejtësi para Gjykatës për të Drejtat e Njeriut
në Strasburg”, tha Milic.
Ajo shtoi se përfundimi i hetimit dhe identifikimi i rrjetit që ndihmoi
Mladicin kur ishte në arrati ishte kyc për reformimin e shërbimit të sigurisë në Serbi.
Gjyqi i dhjetë personave që e stehuan, që filloi në vitin 2009 ende po vazhdon, gjeti se Mladic lëvizi nga territori serb i Bosnjës për në kryeqytetin
serb në vitin 1997 me një grup oficerës të lartë.
Atë vit, me kërkesë të Slobodan Milosevicit, presidenti i Jugosllavisë në atë
kohë, u krijua Qendra e 30t-ë e Personelit. Njësia përbëhej kryesisht nga
ish anëtarë të ushtrisë serbe të Bosnjës, që kishin për detyrë të kujdeseshin
për Mladicin.
Mladic lëvizi lirisht në Beograd deri në prill të vitit 2002, kohë kur parlamenti serb miratoi një ligj për bashkëpunim me Tribunalin e Hagës.
Sipas zyrës së prokurorit për krime lufte në Serbi, Mladic u fsheh në vende
të ndryshme në Beograd deri në viti 2006, kur u humbën gjurmët e tij.
Mladic u arrestua në vitin 2011 dhe është momentalisht në gjyq në Hagë.
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22 SHKURT 2013

Gjyqi i Mladicit: Dëshmi për
Vrasjet dhe Abuzimet
Dëshmitarët thanë në gjyqin e ish-komandantit të
ushtrisë serbe të Bosnjës në Hagë, Ratko Maldic, se panë
vrasjet në kampet e burgimit në Focë dhe Prijedor, si dhe
bombardimin e Sarajevës.
DENIS DZIDIC
Dëshmitari i prokurorisë, Nermin Karagic, tha në gjyqin e Mladicit në Tribunalin e Hagës këtë jave se iu mbijetoi vrasjeve masive të boshnjakëve
nga forcat serbe të Bosnjës në Ljubija, afër Prijedorit, në verën e vitit 1992.
Karagic, i cili ishte 17 vjeç në atë kohë, tha se qëndroi i fshehur në pyll,
bashkë me babanë e tij, kushërinjtë dhe burra të tjerë, pas një sulmi nga
ushtria serbe e Bosnjës në fshatin Hambarine, afër Prijedorit, porse u
kapën në korrik të vitit 1992.
Pasi u transferuan në kampin e burgimit në Qendrën “Miska Glava”, ushtarët serbë morën dhjetë vetë nga grupi i të burgosurve, që mbaheshin në
të njëjtën dhomë me Karagicin.
“Ata thanë që në fillim se çfarë do t’iu ndodhte, si do të përfundonin”, tha
dëshmitari, duke shtuar se dëgjoi njërin prej burrave tek ulërinte menjëherë pasi e morën.
Karagic dhe të burgosur të tjerë u dërguan në një stadium në Ljubija dhe
u vunë në rresht pas murit, dhe vrasjet filluan. Dëshmitari tha se dëgjoi të
shtëna dhe ulërima.
Duke përshkruar vrasjen e të burgosurve që qëndronin afër tij, dëshmitari
tha: “E ktheva aksidentalisht kokën në atë drejtim. Ishin duke e vrarë një
afër meje. Po e rrihnin me kondak pushke dhe bajoneta”.
Karagic tha se kur erdhi radha e tij, një major i ndali vrasjet. Donin të
na vrisnin edhe neve. Majori tha: “A do t’i merrni me vete”? Kështu që
nuk na vranë. Pastaj na urdhëruan të bartnim trupat e të vdekurve dhe t’i
ngarkonim në një autobus”, tha dëshmitari.
Karagici, i cili tha se babai i tij nuk i mbijetoi masakrës në stadiumin
Ljubija, shpjegoi se arriti të shpëtonte duke kërcyer nga autobusi.
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Mladic, ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, akuzohet për gjenocid ndaj boshnjakëve dhe kroatëve në shtatë komuna boshnjake, përfshirë
Prijedorin dhe Focën. Ai akuzohet gjithashtu për krime ndaj njerëzimit
dhe dhunim të ligjeve dhe zakoneve të luftës.
Këtë javë, prokurorët thirrën në pyetje gjithashtu dëshmitarin e mbrojtur
RM-013, i cili tha se pasi u arrestua në prill të vitit 1992 u burgos në burgun në Focë, për dy vjet.
Ai përshkroi se si qindra boshnjakë u mbajtën në mënyrë të paligjshme në
kushte të vështira bashkë me të, ku u abuzuan dhe rrahën, disa prej tyre
vdiqën nga lëndimet.
RM-013 tha se pa sesi të burgosurit “u dërguan në ndërtesën e administratës” dhe se “rrahjet dhe ulërimat në oborr vijuan”.
Një ish-vëzhgues i Kombeve të Bashkuara në Sarajevë, Per Brennskag,
dëshmoi gjithashtu këtë javë dhe tha se ushtria serbe e Bosnjës bombardoi
dhe hodhi bomba të modifikuara ajri në ndërtesat civile në Sarajevë.
Brennskag tha se ai personalisht numëroi 150 predha artilerie që shpërthyen në Sarajevë, gjatë një dite, në qershor të vitit 1995.
Ai tha se të dyja palët hapën zjarr, por shumica e granatave ranë në qytet,
pasi u hodhën nga pozicionet e serbëve të Bosnjës.
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15 SHKURT 2013

Trupat e Mladicit “Bombarduan
Spitalin e Sarajevës”
Një doktor në Sarajevë tha në gjyqin e Ratko Mladicit
në Hagë se ushtria serbe e Bosnjës sulmoi vazhdimisht
spitalin e tij, me qëllim për ta shkatërruar.
RAPORTI I DREJTËSISË
Doktori Bakir Nakas tha në Tribunalin e Hagës se spitali shtetëror në Sarajevë, ku punoi gjatë luftës së viteve 1992-95, u sulmua gjatë konfliktit
nga 200 predha të hedhura nga forcat serbe të Bosnjës.
Nakas, i cili u emërua drejtori i spitalit të Armatës së atëhershme Jugosllave, pasi filloi lufta në maj të vitit 1992, tha se “bombardimi shkaktoi
dëm serioz ndërtesës së spitalit”, pavarësisht faktit se një flamur i Kryqit
të Kuq ishte ngritur në pjesën jugore, përballë pozicioneve të serbëve të
Bosnjës.
Ish-shefi i ushtrisë serbe të Bosnjës, Mladic, është në gjyq për terrorizim
të civilëve në Sarajevë gjatë një fushate sulmesh me predha dhe snajperë,
gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera, dëbim të boshnjakëve
dhe kroatëve dhe marrjen peng të paqeruajtësve ndërkombëtarë gjatë
konfliktit.
Nakas tha se periudha më e keqe ishte mes 13 dhe 16 majit 1992, kur spitali
u sulmua me 40 granata.
Ai tha se duke parë se çfarë po ndodhte dhe duke parë copa granatash
të gjetura nga stafi i spitalit brenda ndërtesës, arriti në përfundimin se
sulmi me artileri dhe snajperë erdhi nga zonat e kontrolluara nga serbët
e Bosnjës.
Shumë pacientë u trajtuan “në kushtet më të pafavorshme”, tha ai - pa
rrymë elektrike, ujë dhe nevojat e tjera bazë.
Dëshmitarë të tjerë të thirrur nga prokuroria në gjyqin e Mladicit këtë
javë dëshmuan gjithashtu për sulmet me artileri dhe snajperë nga serbët e
Bosnjës mbi civilët e Sarajevës.
Hetuesi i policisë nga Sarajeva, Ekrem Suljevic, tha se ushtria serbe e Bosnjës mbushte fuçi me 200 litra eksploziv dhe i vinte në rrota para se “t’i

- 404 -

RATKO MLADIÇ
NGA FU SHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

lëshonte drejt një zone të banuar”, nga njëra prej kodrave përreth Sarajevës.
Një ish-hetues për krime lufte në policinë e Sarajevës, Edin Suljic, tha
ndërkohë se një hetim kishte zbuluar se predha që vrau dhe plagosi më
shumë se 200 persona në tregun e hapur të qytetit të Markales në shkurt të
vitit 1994, u hodh nga pozicionet e mbajtura nga ushtria serbe e Bosnjës.
Gjyqi i Mladicit do të vazhdojë javën e ardhshme.
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08 SHKURT 2013

Ratko Mladic “Terrorizoi
Sarajevën me Snajperë”
Një ish-oficer i forcave paqeruajtëse të OKB-së tha
për Tribunalin e Hagës se forcat serbe të Bosnjës nën
komandën e Mladicit kishin në shënjestër civilët me sulme
me artileri dhe snajperë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ushtria serbe e Bosnjës “bombardoi vazhdimisht dhe bëri sulme me snajperë kundër civilëve në Sarajevë”, tha Anthony Banbury, i cili shërbeu me
forcat e mbrojtjes së OKB-së, UNPROFOR, në kryeqytetin e rrethuar, nga
prilli 1994 deri në maj të vitit 1995.
Ai tha se duke organizuar sulmet dhe kufizuar shpërndarjen e furnizimeve
me ndihmë në Sarajevë, serbët e Sarajevës “terrorizuan civilët fizikisht
dhe mendërisht”.
Sipas Banburyt, Mladici dhe lideri serb i Bosnjës, Radovan Karadzic, kishin
kontroll të plotë mbi sulmet dhe kalimin e konvojeve humanitarë në qytet.
Mladic është në gjyq për terrorizim të civilëve në Sarajevë, duke kryer
gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera, për dëbim të boshnjakëve dhe kroatëve dhe marrjen peng të paqeruajtësve ndërkombëtarë,
gjatë konfliktit mes viteve 1992 dhe 1995.
Gjatë dëshmisë së tij, Banbury tha se Mladic dhe Karadzic përdorën rrethimin e Sarajevës për të bërë presion mbi autoritetet boshnjake dhe iu
përgjigjën ofensivave nga ushtria boshnjake me sulme më intensive dhe
bllokada.
Dëshmitari tha se Mladic dhe Karadzic përdorën këto fuqi si mjet negociues gjatë bisedimeve për paqe për të pasur lëshime nga autoritetet në
Sarajevë dhe ndërmjetësit ndërkombëtar.
Banbury tha se Mladici njëherë pranoi para komandantit të UNPROFOR-it,
Rupert Smith, në vitin 1995 se “sulmet e shpeshta me snajperë” në Sarajevë ndodhën si hakmarrje për “viktimat serbe” të vrara gjatë një ofensive
nga ushtria boshnjake në zonën e Bihacit në veri të Bosnjës.
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Këtë javë, prokuroria e Hagës thirri gjithashtu ish-ekspertin e balistikës të
policisë, Mirza Sabljica, i cili dëshmoi për një numër hetimesh në të cilat
mori pjesë nga viti 1993 deri në 1996 për sulmet me mortaja dhe snajperë.
Sabljica tha se nuk ishte e mundur të përcaktohej vendndodhja e saktë nga
ku ishin hedhur mortajat ose cila nga dy palët në luftim i hodhën, vetëm
drejtimin nga erdhën.
“Duke konsideruar metodat që përdorëm, nuk ishim kurrë në gjendje të
përcaktonim saktësisht vendin nga ku ishin hedhur granatat. Nuk bëmë
kurrë paragjykime duke thënë se një granatë ishte hedhur nga një pozitë e
caktuar e mbajtur nga një ushtri e caktuar”, tha Sabljica.
Prokuroria pretendon se, në shumicën e incidenteve, ato u gjuajtën nga
pozicionet e mbajtura nga forcat serbe të Bosnjës.
Dëshmitari tha gjithashtu se pas luftës, policia zbuloi “foletë e snajperëve” dhe plumbat për snajperët dhe armët automatike në katër kullat
në Grbavicë, një lagje në Sarajevë e kontrolluar nga forcat serbe të Bosnjës
gjatë luftës.
“I vizituam ato ndërtesa, sepse gjetjet tona treguan se plumbat e snajperëve që sulmuan tramvajet, makinat dhe kalimtarët mund të kishin ardhura nga ajo zonë gjatë konfliktit në Sarajevë”, tha Sabljica.
“Rezultoi…se kishim të drejtë”, tha ai.
Gjyqi i Mladicit do të vazhdojë të hënën.
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04 SHKURT 2013

Mladic Urdhërohet Të Paguajë
Për Mbrojtjen
Gjykata e Hagës i ka thënë ish komandantit serb të Bosnjës,
Ratko Mladic se duhet të paguajë më shumë se 60,000
euro për kostot e ekipit mbrojtjes në gjyqin për krime lufte.
DENIS DZIDIC
Mladic deklaroi në qershor të vitit 2011 se nuk ka më të holla për të financuar mbrojtjen por Tribunali i Hagës tani ka vendosur se i pandehuri është
në gjëndje të paguajë.
Një hetim arriti në përfudnimin se shtëpia e familjes së Mladicit “tejkalon
nevojat e arsyeshme për të dhe personat me të cilët banon”.
U tha gjithashtu se Mladic dhe bashkëshortja e tij Bosiljka marrin pensione
mujore dhe kanë para kesh në llogari bankare.
Pasi zbritën kostot e jetesës për të pandehurin për krime lufte dhe bashkëshorten e tij, Tribunali vendosi se Mladic duhet të paguajë 60, 992 euro
për mbrojtje ndërsa pjesa tjetër e kostove do të mbulohet nga gjykata.
Sipas Gjykatës për Krime Lufte në ish Jugosllavi, të dyshuarve në gjyq
mund t’iu kërkohet të paguajnë kostot e mbrojtjes, pasi zbriten kostot e
jetesës të tyre dhe të bashkë-familjarëve.
Mladic është në gjyq për gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të
tjera, për dëbim të boshnjakëve dhe kroatëve dhe marrjen peng të paqeruajtësve ndërkombëtarë gjatë konfiktit mes viteve 1992 dhe 1995.
Ai u arrestua në maj të vitit 2011 pas më shumë se 10 vitesh në arrati dhe
gjyqi i tij filloi një vit më vonë. Në këtë fazë të gjyqit, prokuroria është
duke prezantuar provat.
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01 SHKURT 2013

Reporteri i BBC-së Tregon për
Horrorin në Sarajevë
Korrespondenti i kohës së luftës nga Sarajeva, Martin Bell,
tha në gjyqin e Ratko Mladicit se lidershipi serb i Bosnjës
përdori rrethimin e qytetit për përfitime politike.
DENIS DZIDIC
Gazetari anglez Bell tha në gjyqin e Mladicit në Hagë këtë javë, se nga të
gjitha luftrat nga ku ka raportuar, konflikti boshnjak bëri “dallimin më të
vogël mes civilëve dhe ushtarëve”, kur ishte fjala për “marrjen e shënjestrave”.
“Kjo ishte luftë në qendër të një qyteti industrial. Shumicën e kohës nuk
kishte rrymë elektrike, gaz ose ujë, kështu që njerëzit jetonin në kushte
primitive. Dëgjova se të moshuarit madje vdisnin nga hipotermia”, tha
Bell.
Gazetari anglez Bell tha në gjyqin e Mladicit në Hagë këtë javë, se nga të
gjitha luftërat nga ku ka raportuar, konflikti boshnjak bëri “dallimin më
të vogël mes civilëve dhe ushtarëve”, kur ishte fjala për “marrjen e shënjestrave”.
“Kjo ishte luftë në qendër të një qyteti industrial. Shumicën e kohës nuk
kishte rrymë elektrike, gaz ose ujë, kështu që njerëzit jetonin në kushte
primitive. Dëgjova se të moshuarit madje vdisnin nga hipotermia”, tha
Bell.
Ai tha se lidershipi serb i Bosnjës e përdori rrethimin e Sarajevës si presion
politik në përpjekje për të marrë rezultatin më të mirë të mundshëm nga
konflikti.
Ish-komandanti serb i Bosnjës akuzohet për terrorizim të civilëve në Sarajevë përmes bombardimeve sistematike dhe sulmeve me snajperë, gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera, persekutim të myslimanëve
dhe kroatëve në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Bell tha se forcat serbe të Bosnjës sulmuan rregullisht civilët në Sarajevë
dhe kujtoi se në janar të vitit 1993, pa një snajper që vrau një burrë që ishte
në rrugë në radhë për ujë.
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“Kjo ishte pompa e vetme e ujit që punonte dhe civilet vriteshin ndërsa
prisnin për të marrë ujë”, tha Bell.
“Nuk do të thosha se u kapën gjatë shkëmbimit të zjarrit, por do të thosha
se ishin vënë qëllimisht në shënjestër. Viktimat ishin në anën e qeverisë
në Sarajevë, kështu që arrij në përfundimin se të shtënat erdhën nga ana
serbe e Bosnjës”, shtoi ai.
Gjyqi i Mladicit dëgjoi gjithashtu këtë javë nga një ish-oficer francez i
forcave mbrojtëse të OKB-së, UNPROFOR, që qëndroi në Sarajevë në vitin
1994 dhe 1995 dhe dëshmoi me emrin e koduar RM-120.
Ai tha se Mladici krijoi strategjinë e ushtrisë serbe të Bosnjës në Sarajevë
që përfshinte sulmim të civilëve me granata dhe përdorim të snajperëve.
RM-120 tha se pa forcat serbe të Bosnjës teksa sulmuan civilët dhe kufizuan shpërndarjen e ndihmës humanitare në qytet.
Ai tha se hetimet e UNPROFOR-it treguan se “66 incidente me snajper”, erdhën nga territoret nën kontrollin serb në Bosnjë, ndërsa ushtria
kundërshtare boshnjake ishte përgjegjëse për gjashtë incidente të tilla.
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25 JANAR 2013

Gjyqi i Mladicit: Serbët e
Bosnjës “Sulmuan Tregun në
Sarajevë”
Dy ish-paqeruajtës së OKB-së thanë në gjyqin në e ishkomandantit serb të Bosnjës, Ratko Mladic, në Tribunalin
e Hagës, se forcat serbe ishin ndoshta përgjegjëse për
sulmin në treg që vrau 43 persona.
DENIS DZIDIC
Dy ish-oficerë të forcës mbrojtëse të OKB-së, UNPROFOR, dëshmuan se
provat treguan se forcat serbe nuk mund të kishin planifikuar sulmin
vrasës me mortajë në tregun Markale në Sarajevë, më 25 gusht 1995, siç
ka thënë Mladic.
Rupert Smith, ish-komandanti i forcave të UNPROFOR-it në Bosnjë dhe
Hercegovinë, tha për Tribunalin e Hagës se radarët vizualë dhe audio të
paqeruajtësve ndërkombëtarë nuk treguan mortajën që u hodh nga afërsia
e qendrës së qytetit, më 25 gusht 1995.
“Kjo na bëri të besojmë se mortaja u hodh jashtë vijës së ushtrisë boshnjake”, tha Smith.
Ai shtoi se më pas arriti në përfundimin, në bazë të një hetimi të UNPROFOR-it, se mortaja e cila vrau 43 civilë dhe plagosi 75 të tjerë, ishte hedhur
nga Ushtria Serbe e Bosnjës.
Mladic akuzohet për terrorizim të civilëve në Sarajevë me bombardime dhe
sulme snajperësh, dhe sulmi në Markale është një nga incidentet e listuar
në aktpadi.
Ai është gjithashtu në gjyq për gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna
të tjera, dëbim të boshnjakëve dhe kroatëve dhe marrjen peng të paqeruajtësve të UNPROFOR-it.
Smith dëshmoi gjithashtu se iu ankua Mladicit në vitin 1995 për rritjen e
numrit të sulmeve me snajperë. Ai tha se Mladici “nuk mohoi” se kishte
kontroll mbi snajperistët.
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Në gjyqin e Mladicit, këtë javë, dëshmoi gjithashtu një ish-oficer francez
i UNPROFOR-it, i cili dëshmoi si dëshmitar i mbrojtur me emrin e koduar
RM-055.
Dëshmitari tha se snajperistët serbë të Bosnjës në Sarajevë ishin “profesionistë”, duke shpjeguar se mendoi se qëllimet e tyre ishin të “bllokonin
qytetin” dhe të “shkatërronin gjendjen morale të popullatës”.
“Kjo do të thotë, se për një snajperist që nuk kishte ndonjë skrupull etnik,
do të ishte e arsyeshme të përdorte sulme sporadike artilerie dhe snajperi
ndaj civilëve”, tha ai.
Dëshmitari RM-055 tha gjithashtu se më 28 gusht 1995, ai “dëgjoi qartë
një breshëri mortajash” që qëlluan rrugën përballë tregut Markale.
Kur arriti në skenën e shpërthimit rreth dhjetë minuta më vonë, tha se “po
largonin trupat e fundit të pajetë, dhe pjesë trupash po largoheshin dhe
sapo kishin filluar të pastronin rrugën”.
RM-05 konfirmoi se një hetim kishte gjetur se për shkak të këndit të
rënies së mortajës dhe faktit se asnjë nga radarët e UNPROFOR-it nuk e
kishin regjistruar, projektili erdhi nga një lokacion rreth 1 300 metra nga
drejtimi jug-lindje.
“Vija ndarëse mes ushtrisë së Bosnjës dhe serbëve të Bosnjës ishte në mes
800 dhe 1 000 metra nga vendi i shpërthimit në Markale, që do të thotë se
mortaja duhet të ishte hedhur nga një vend rreth 300 dhe 500 metra prapa
vijës ndarëse”, tha dëshmitari.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati mbrojtës i Mladicit sugjeroi se masakra
ishte e sajuar dhe se trupat e personave që ishin vrarë në vende të tjera
ishin vendosur mes trupave të viktimave në Markale.
Dëshmitari u përgjigj se nuk dinte asgjë për këto dyshime.
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18 JANAR 2013

Ushtria Serbe e Bosnjës
“Nën Komandën Absolute të
Mladicit”
Një ish komandant i OKB-së tha në gjyqin në Hagë të Ratko
Mladicit se lideri ushtarak serb i Bosnjës kishte kontroll të
plotë mbi luftëtarët që rrethuan Sarajevë.
DENIS DZIDIC
Ish komandanti I forcave mbrojtëse të OKB-së, UNPROFOR, në Bosnjë deh
Hercegovnë, Michael Rose i tregoi Tribunalit këtë javë se forcat e Mladicit
ishin gjithashtu fajtore për zjarrin e artilerise “jashtë proporcioneve” në
Sarajevë në vitet 1994 dhe 1995, duke shkaktuar viktima civile.
Rose tha se Mladic kontrollonte sulmet me artileri dhe snajper në qytet
he liderët serbë të Bosnjës përdorën rrethimin e Sarajevës për të bërë presionmbi autoritete boshnajke, UNPROFOR-it dhe komunitetit ndërkombëtar.
“Asgjë nuk mund të kishte ndodhur në fushën ushtarake pa autorizimin e
Mladicit ose pa dijeninë e tij”, tha dëshmitari.
General anglez tha se Mladic kishte “kontroll të plotë” mbi vartësi e tij dhe
shpesh i udhëhiqte ofensivat.
Ish komandanti serb i Bosnjës Mladic akuzohet për terrorizim të civilëve
në Sarajeve për sulme të zgjatura bombardimesh dhe snajper. Në aktpadi
thuhet gjithashtu se ai ka marrë pjesë në gjenocidin në Srebrenicë dhe
dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve, dhe marrjen peng të personelit të
OKB-së.
Rose tha se kur arriti në Sarajevë në janar të vitit 1994, e gjeti qytetin “pa
dritë, ujë, dhe rrymë elektrike”- këto mungesa bënin presion gjithashtu
mbi presidencën e Bosnjës.
Pas arritjes së tij, ai personaisht pa civilë të vrarë nga granatat e hedhura nga pozicionet e serbëve. Në përgjigje të protestave të UNPROFOR-it,
Mladic tha se vetëm po i përgjigjej sulmeve nga Sarajeva, shtoi Rose.
“Sidoqoftë, mungesa e proporcionit të përgjigjes kërcënoi besueshmërinë
e dyshimeve të tij… dikush duhet vetëm të shohë zonën e Dobrinjës, që
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ishte shkatërruar totalisht. Banorët jetonin në bodrume. Kishte zjarr artileri edhe nëse ndonjë mace ecte në rrugët e lagjes”, tha Rose.
I marrë në pyetje nga avokati mbrojtës i Mladicit, Branko Lukic, Rose tha
se Ejup Ganic, zëvëndës kryetari i presidencës së Bosnjës, “organzoi një
forcë sekrete policore anëtarët e të cilës hapën zjarr me snajperë në tramvaj”, në Sarajevë.
Duke iu përgjigjur sugjerimit të Lukicit se boshnjakët ishin në favor të
ndërprerjes së luftës, Rose tha se autoritetet në Sarajevë “braktisën procesin e paqes në një farë momenti në vitin 1994, pasi amerikanët kishin
armatosur dhe trajnuar forcat e tyre”.
“Menduan se opsioni për tu kthyer në luftë ishte në interesin e tyre më të
mirë. Pata mendimin se kjo ishte tërësisht e gabuar”, tha Rose.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati mbrojtës Lukic sugjeroi disa herë se UNPROFOR-I dhe Rose ishin të anshëm kundër serbëve, edhe pse gjenerali
britanik e mohoi këtë.
Gjyqi i Mladicit do të vazhdojë të hënën.
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14 JANAR 2013

Në Gjyqin e Mladicit Flitet për
Vrasjet në Fshat
Një grua tregon në gjyqin për krime lufte të ish
komandantit serb të Bosnjës Ratko Mladic se si u vranë
bashkëshorti, djali i saj, dhe më shumë se 40 fshatarë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitarja e prokurorisë, Munira Selmanovic tregoi në seancën në Tribunalin e Hagës se forcat serbe vranë bashkëshortin dhe djalin e saj bashkë me 40 persona të tjerë që jetonin në fshatin Novoseoci në Bosnjën lindore në vjeshtën e vitin 1992.
Në deklaratën e saj të shkruar, që është përfshirë në dosjen e provave për
rastin, Selmanovic tha se forcat serbe sulmuan Novoseocin më 22 shtator,
1992, dhe urdhëruan që të gjithë banorët vendorë myslimanë të mblidheshin në ndërtesën e një fabrike kur plackitën shtëpitë e tyrë.
Banorët meshkuj, përfshirë bashkëshortin e Selmanovicit dhe djalin 18
vjecar, pastaj u ndanë nga gratë, fëmijët dhe të moshuarit, që u transportuan në Sarajevë me autobuzë.
Ajo tha se komandanti serb Momcilo Pajic urdhëroi ndarjen, duke shtuar
se një grua u vra rrugës për në autobus sepse po ecte më shpejtë se sa ishte
dhënë urdhëri.
Sipas Selmanovicit, Pajic i mbajti burrat e shëndetshëm në një fshat me
justifikimin se do të punonin. Sidoqoftë, askush nuk i pa më gjallë.
Mladic akuzohet për persekutim të myslimanëve dhe kroatëve nga 20 komuna në Bosnjë dhe Hercegovinë, përfshirë nga Sokolaci, ku gjendet Novoseoci.
Eshtrat e 42 viktimave nga Novoseoci u gjetën në një varr masiv vjeshtën
e vitit 2000.
Munira Selmanovic tha se morri pjesë në zhvarrosje dhe identifikoi eshtrat
e djalit të saj.
Prokurorët pastaj i treguan një listë me 45 banorë të Novoseocit të cilët
dëshmitarja i pa në ndërtesën e fabrikës më 22 shtator, 1992.
“Të gjithë ishin të gjallë kur na hipën nëpër autobuza. Nuk i kam parë
kurrë më. Asnjëherë”, tha Selmanovic.
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11 JANAR 2013

Në Gjyqin e Mladicit Flitet
për Bombardimin e Spitalit në
Sarajevë
Një mjek tregoi në gjyqin e komandantit serb të Bosnjës,
Rakto Mladic, në Hagë, se si spitali i tij në Sarajevën e
rrethuar u gjuajt direkt nga artileritë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Mjeku nga Sarajeva, Milan Mandilovic, tregoi për kushtet e dëshpëruara
në të cilat iu desh të trajtonte banorët e plagosur gjatë luftës së viteve
1990, kur spitali i tij u sulmua nga granatat dhe të shtëna armësh.
“Dhjetëra banorë të plagosur, kryesisht nga copa granatash, silleshin në
spital çdo ditë, dhe për shkak të bombardimit konstant, pacientët operoheshin në bodrum”, tha Mandilovic.
Në një deponim të shkruar, të cilin prokurorët e përfshinë si pjesë të
provave kundër Mladicit, Mandilovic dëshmoi se kushtet në spitalin e
shtetit u bënë edhe më të vështira nga “mungesa e ujit, ushqimit, medikamenteve dhe oksigjenit”, si dhe shkëputjet e rrymës.
Një ish-major i Armatës së Jugosllavisë, Mandilovic qëndroi të punojë në
spital pasi ushtria u tërhoq nga Bosnja dhe Hercegovina, në maj të vitit
1992.
Ai tha se trajtoi rreth 40 civilë të plagosur nga copat e granatave në një
sulm në tregun Markale në Sarajevë më 28 gusht 1995.
Sipas aktpadisë kundër Mladicit, një mortajë që u hodh nga pozicionet e
serbëve të Bosnjës, vrau 43 persona dhe plagosi 75 të tjerë në treg.
Mladici akuzohet për terrorizim të civilëve në Sarajevë, me sulme të zgjatura bombardimi dhe sulme me snajperë, si dhe për gjenocid në Srebrenicë, dëbim të myslimanëve dhe kroatëve në Bosnjë, dhe marrjen peng të
paqeruajtësve ndërkombëtarë.
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10 JANAR 2013

Gjyqi i Mladicit: Civilët në
Sarajevës “Në Shënjestër të
Snajperve”
Një dëshmitar ekspert tha në gjyqin para Tribunalit të
Hagës të komandantit serb të Bosnjës Ratko Mladic se
banorët e Sarajevës mund të ishin gjuajtur nga pozicionet e
trupave të tij.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari ekspert i prokurorisë për snajperë, Patrick van der Weijden,
arriti në përfundimin se në 17 incidente në të cilët banorë të kryeqytetit
boshnjak ishin nën shënjestër gjatë rrethimit të qytetit, plumbat mund të
ishin hedhur nga pozicionet e serbëve të Bosnjës.
Van der Weijden arriti në konkluzionet e tij pas vizitave në Sarajevë në vitin 2006 dhe 2009, gjatë të cilave analizoi origjinën e sulmeve me snajper
duke përdorur dëshmitë e dëshmitarëve.
Ai tha gjithashtu se beson se civilët ishin vënë nën shënjestër qëllimisht.
Mladic dëgjoi dëshminë e dëshmitarit deri në fund, edhe pse në fillim të
seancës ai u ankua se nuk ndjehej mirë dhe kërkoi të dërgohej në spital,
duke akuzuar Tribunalin e Hagës se nuk është gjykatë por një “grup i korruptuar”.
Mladic akuzohen për terrorizim të civilëve në kryeqytetin boshnjak me
bombardime të zgjatura dhe sulme me snajper, si dhe gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera, dëbim të boshnjakëve dhe kroatëve,
dhe marrjen peng të paqeruajtësve ndërkombëtarë.
Van der Weijden tha se një e shtënë e cila më 18 nëntor, 1994 vrau shtatë
vjecarin Nermin Divovicin dhe plagosi nënën e tij Dzenana Sokolovicin
mund të ishin gjuajtuar nga ndërtesa Metalka në lagjen Grbavica ku, sipas
aktpadisë së Mladicit, ishin të pozicionuar snajperat e serbëve të Bosnjës.
Në aktpadi thuhej se të njejtat plumba në fillim plagosën nënën e djalit, në
stomak, para se gjuajtën djalin në kokë duke e lënë të vrarë.
Eksperti i prokurorisë tha se kishte gjetur se të shtënat në tramvajin përballë hotelit Holiday Inn më 8 tetor, 1994 mund të kishin ardhur nga po-
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zicionet e serbëve të bosnjës ose në Metalka ose në varrezën e hebrejve në
Sarajevë.
Van der Ëeijden shprehu konkluzione të njejta për origjinën e sulmeve me
snajper në disa raste të tjera: plagosja e e tre vjecares Anisa Pita më 13 dhjetor, 1992, vrasja e Munira Zameticës kur po merrte ujë më 11 janar, 1993,
dhe plagosja e 14 vjecarit Tarik Zunic më 6 mars, 1995.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati i Mladicit, Dragan Ivetic, kundërshtoi
kredencialet e van der Weijdenit si ekspert për snajper dhe metodologjinë
që kishte përdorur.
Mladic mori pjesë në seancë gjatë fundit edhe pse më parë kishte kërkuar
të dërgohej në spital.
“Ndjej se e kam shëndetin në rrezik dhe se kam nevojë për trajtim në spital”, tha Mladic në mëngjes.
“Jam dobësuar shumë në 10 -15 ditët e fundit, më ka humbur oreksi… nuk
mund ta duroj dot më këtë. Është më mirë të shkoj të shtrihem, të vdes,
se sa të rri këtu të dëgjoj këto gjepura të propagandës së NATOs”, tha ai.
Mladic është ankuar në disa raste të mëparshme për tension të lartë gjaku
dhe se nuk është ndjerë mirë, por sipas gjyqtarit Alphons Orie, ekzaminimet mjekësore kanë treguar se i pandehuri nuk vuan nga ndonjë sëmundje
që mund ta pengojë se marri pjesë në gjyq.
Gjyqi do të vazhdojë të premten.
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17 DHJETOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitari
Thotë se OKB-ja Nuk Kishte
Staf të Mjaftueshëm
Para fillimit të pushimit dimëror, Tribunali i Hagës ka
dëgjuar dëshminë e një paqeruajtës i OKB-së, cili dëshmoi
nën masat mbrojtëse në gjyqin e ish-komandantit të
Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Ratko Mladic.
RAPORTI I DREJTËSISË
Një paqeruajtës francez i OKB-së, i cili dëshmoi me emrin e koduar RM176 me fytyrë të fshehur dhe zërin e ndryshuar në mënyrë digjitale, dëshmoi të enjten dhe të premten.
Të premten, dëshmitari konfirmoi se në vitin 1993 ishte detyra e forcave
mbrojtëse të OKB-së, UNPROFOR-it, për të parandaluar kontrabandën e
armëve në Sarajevë, ose përmes tunelit nën aeroportin e Sarajevës.
RM- 176 tha se “kjo ishte në përputhje me marrëveshjen e arritur në qershor të vitit të 1922”.
Ndërsa po merrej në pyetje nga avokati i Mladicit, Branko Lukic, dëshmitari konfirmoi se luftëtarët boshnjakë lëvizën nëpër pistën e aeroplanëve.
I pyetur nga Lukici nëse UNPROFOR-i “i ndihmoi, ose i lejoi në mënyrë të
heshtur”, RM-176 u përgjigj se “nuk lejoi kalimin”, porse UNPROFOR-i
“nuk mund të kontrollonte të gjithë aeroportin”.
“Nuk i ndihmuan, por i kthyen në pikën fillestare, ose i dërguan në spital,
nëse ishin të plagosur”, tha dëshmitari.
Në dëshminë e tij të enjten, dëshmitari tha se gjatë tre muajve të parë në
vitin 1993, “1 200 predha u hodhën në Sarajevë çdo ditë” duke shtuar se
dukej se disa projektilë u hodhën “kudo, sepse nuk kishin shënjestra të
dukshme ushtarake”.
Dëshmitari tha se 2 400 predha u hodhën në Sarajevë më 21 maj 1993, duke
shtuar se 400 prej tyre shpërthyen në pjesën e vjetër të qytetit.
Dëshmitari tha se mendonte se kjo ishte hakmarrje për sulmin e ushtrisë
boshnjake ndaj pozicioneve të Ushtrisë Serbe të Bosnjës.
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Gjatë marrjes në pyetje avokati mbrojtës duke iu referuar të 21 marsit
1993, sugjeroi se “2 000 predha u hodhën në pozicionet e myslimanëve në
linjën e frontit”.
“Duhet të shikoj raportin ditor të UNPROFOR-it për t’iu përgjigjur asaj
pyetjeje”, tha dëshmitari, dhe më pas zëri në sallë të gjyqit u ndal, për të
mbrojtur kështu identitetin e tij.
Duke u përqendruar në deklaratën e dëshmitarit se në të njëjtën ditë 400
predha ranë në pjesën e qytetit të vjetër, Lukic tha se afër selisë së batalionit egjiptian të UNPROFOR-it gjendej selia e brigadës së 10-të të Ushtrisë së Bosnjës dhe Hercegovinës.
“Nuk dija se ekzistonte një seli dhe as se ku gjendej”, u përgjigj RM-176.
Avokati mbrojtës i Mladicit mohoi gjithashtu rezultatet e hetimit të UNPROFOR-it për shpërthimin e dy predhave në periferi të Sarajevës, Dobrinjë, gjatë një ndeshjeje futbolli më 1 qershor 1993, gjatë kohës kur
kishte armëpushim mes dy palëve në konflikt.
Dëshmitari tha të enjten se hetimi tregoi se predhat ishin hedhur nga drejtimi i barakave të Ushtrisë së Republikës Srpska në Lukavicë. Sipas aktpadisë kundër Mladicit “më shumë se 10 persona vdiqën në sulm dhe rreth
100 u plagosën”.
RM-176 iu përgjigj sugjerimit të avokatit mbrojtës se Dobrinja ishte “zonë
e militarizuar rëndë”, se në periferi kishte një “numër të caktuar të brigadave të Ushtrisë së Bosnjës dhe Hercegovinës”.
Pothuajse e gjithë marrja në pyetje u mbajt pa praninë e publikut. Gjatë
seancës së mbyllur, Mladici u largua nga salla e gjyqit sepse po fliste me
zë të lartë.
Gjyqi i Mladicit do të vazhdojë më 10 janar të vitit 2013, pas pushimit
dimëror.
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12 DHJETOR 2012

Në Gjyqin e Mladicit Flitet
për Tunelin në Aeroportin e
Sarajevës
Gjyqi i ish-komandantit të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, ka vazhduar me dëshminë e një oficeri të lartë të
forcave mbrojtëse të OKB-së, UNPROFOR.

Ratko Mlladiç në gjykatë në Hagë. Foto Beta.

RAPORTI I DREJTËSISË
Duke dëshmuar me emrin e koduar RM-63, dëshmitari tha se kishte dëgjuar fjalë se ushtria boshnjake kishte marrë armë dhe municion përmes
tunelit nën aeroportin e Sarajevës, në vitin 1993 dhe 1994.
“Kishte fjalë për këtë, por nuk e kam parë”, tha dëshmitari kur u pyet nga
avokati i Mladicit, Dragan Ivetic.
I pyetur nëse UNPROFOR-i e konsideronte këtë përdorim të tunelit si
dhunim të marrëveshjes, dëshmitari u përgjigj: “Nuk kishte rezolutë të
OKB-së për tunelin. Të dyja palët përdorën çfarë mundën. E tillë është
lufta”.
RM-163 konfirmoi se u takua me “Brigader Fikretin” për të cilin kishte
fjale se kontrollonte tunelin dhe merrte urdhra vetëm nga lideri boshnjak
gjatë luftës, Alija Izetbegovic.
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Ivetic tha se Ushtria e Republikës Srpska, sipas marrëveshjes për zonën
e përjashtuar nga sulmet me artileri rreth Sarajevës që u arrit në shkurt
të vitit 1994, kishte të drejtë të merrte armët e veta nga pikat e kontrollit
të OKB-së në rast se sulmohej dhe UNPROFOR-i nuk ishte në gjendje të
parandalonte sulmin.
“Nuk pajtohem me interpretimin tuaj... E di se serbët e Bosnjës e propozuan
këtë, por UNPROFOR-i nuk pranoi asnjëherë”, u përgjigj RM-163.
Mladic akuzohet për terrorizim të civilëve në Sarajeve me sulme me artileri dhe snajperë, gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera në
Bosnjë, dëbimin e joserbëve në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe marrjen peng
të paqeruajtësve të OKB-së.
Marrja në pyetje e dëshmitarit, ashtu si dëshmia e dëshmitarit të mbrojtur
që filloi më 12 dhjetor, u bë kryesisht pa praninë e publikut, në mënyrë që
të mbrohej identiteti i tij.
Në dëshminë e tij, RM-163 tha se Ushtria e Republikës Srpska sulmoi
civilët në Sarajevë me artileri dhe snajperë.
Gjyqi i Mladicit do të vazhdojë të enjten, më 13 dhjetor.
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11 DHJETOR 2012

Dëshmitari i mbrojtur i
UNPROFOR-it Dëshmon në
Gjyqin e Mladicit
Në gjyqin e ish-shefit të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, një oficer i lartë i UNPROFOR-it, dëshmoi se Ushtria
e Republikës Srpska përdori artileri dhe sulme me snajperë
ndaj popullatës civile.
RAPORTI I DREJTËSISË
Një oficer i lartë i forcave mbrojtëse të OKB-së, UNPROFOR, që ishte në
detyrë në Sarajevë në vitin 1993 dhe 1994, dëshmoi me emrin e koduar
RM-163, me fytyrë të fshehur dhe zë të modifikuar .
Pjesa më e madhe e dëshmisë dhe marrjes në pyetje ndodhi pa praninë e
publikut për të mbrojtur kështu identitetin e tij.
Gjatë pjesës së dëshmisë, që ishte e hapur për publikun, dëshmitari tha se
rrethimi i Sarajevës ishte “mjet presioni” nga ushtria serbe e Bosnjës dhe
lidershipi politik që “lidershipi mysliman të pranonte ndarjen e qytetit”.
Sipas dëshmitarit, sulmet në Sarajevë ishin “hakmarrje për sulmet e ushtrisë së Bosnjës dhe Hercegovinës, në pjesë të tjera të vendit”.
RM-163 tha se Trupat Sarajeva-Romanija, që ishin në krye të rrethimit, ishin nën “komandën strikte” të gjeneral Mladicit dhe ushtria ishte e
disiplinuar dhe kishte hierarki strikte.
Mladic akuzohet për terrorizim të civilëve në Sarajevë përmes fushatave
me artileri dhe sulme me snajperë, dëbim të joserbëve nga Bosnja dhe
Hercegovina dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
RM-163 kishte kontakte të rregullat me komandantët e ushtrisë serbe të
Bosnjës dhe mori pjesë gjithashtu në negociata me gjeneralin Mladic në
zonën ku nuk kishte artileri të rëndë në Sarajevë, pas shpërthimit të parë
në tregun Markale, më 5 shkurt 1994, në të cilin 66 banorë u vranë dhe
rreth 140 u plagosën.
I pyetur nga avokati i Mlaicit, Dragan Ivetic, nëse e dinte se armët për
ushtrinë boshnjake po prodhoheshin në Sarajevë, dëshmitari tha se e dinte
për objektet ku armët dhe municionet po prodhoheshin “edhe për myslimanët, edhe për serbët”.
Gjyqi do të vazhdojë më 12 dhjetor.
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10 DHJETOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitari
Thotë se Banorët e Sarajevës
Ishin të Terrorizuar
Gjyqi i ish-kreut të Ushtrisë Serbe të Bosnjës, Ratko Mladic,
ka vazhduar me marrjen në pyetje të ish-policit nga
Sarajeva që hetoi rreth 200 incidente bombardimesh dhe
sulmesh me snajperë në qytet, mes viteve 1993 dhe 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dragan Miokovic përshkroi sulmet e ushtrisë serbe të Bosnjës gjatë rrethimit të Sarajevës si akte terrorizmi.
“Përveç pasojave tragjike, këto lloj aktivitetesh kishin karakteristikat e
terrorizmit. Popullata ishte e terrorizuar, nëse shikojmë kuptimin e terrorizmit që do të thotë se janë veprime që ndërmerren me qëllimin për të
krijuar frikë dhe panik, për të arritur synime politike”, tha dëshmitari.
Miokovic tha se gjeti se shumë incidente bombardimesh dhe sulme me
snajperë në të cilën banorë të Sarajevës u plagosën ose u vranë, sulmet
ishin nga pozicionet e serbëve të Bosnjës.
Mladic akuzohet nga Tribunali i Hagës, ICTY, për terror ndaj civilëve në
Sarajevë përmes sulmeve me artileri dhe snajperë mes viteve 1992 dhe
1995, gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera, dëbim të joserbëve nga Bosnja dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Dëshmitari tha se një hetim zbuloi se tri granata, të cilat ranë në rrugën
Livanjska në Sarajevë më 8 nëntor 1994, dhe vranë tre civilë, u hodhën nga
pozicionet e serbëve të Bosnjës.
Sipas Miokovicit, të shtënat mbi dy tramvaj në qendër të Sarajevës më 23
tetor 1994, erdhën gjithashtu nga pozicionet e serbëve të Bosnjës. Në një
nga tramvajet, dy persona u plagosën, ndërsa në të dytin një person u vra.
Miokovic tha se pas luftës, duke kërkuar në një nga ndërtesat në lagjen
Grbavica, gjeti dhjetëra pozicione snajperësh me pamje të qartë në qendër
të Sarajevës. Prokurorët dorëzuan si prova fotografi të lokacioneve.
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I pyetur nga prokuroria se pse shkroi në raporte se zjarri kishte ardhur
nga “pozicionet e agresorëve”, Miokovic u përgjigj se Sarajeva ishte nën
rrethim për katër vjet.
“Pa asnjë dyshim që zjarri erdhi nga pozicionet e serbëve të Bosnjës. Ai që
sulmon është sulmuesi. Në kontekstin e luftës, termi ‘agresor’ është më i
përshtatshëm se ‘sulmues’”, shpjegoi Miokovic.
Të hënën, gjatë marrjes në pyetje nga avokati mbrojtës, dëshmitari pranoi
se forcat mbrojtëse të OKB-së arritën në përfundimin se një nga predhat
gjatë sulmit të 8 nëntorit të vitit 1994, ishte hedhur nga ana boshnjake
dhe se “ishte teknikisht e pamundur” të përcaktohej burimi i sulmeve me
snajperë në tramvaje në Sarajevë.
Gjyqi i Mladicit do të vazhdojë të martën, më 11 dhjetor.
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06 DHJETOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Vazhdon
Dëshmia e Gjeneralit Fraser
Gjyqi i ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko Mladic,
vazhdoi me marrjen në pyetje të ish-zëvendëskomandantit
të forcave të mbrojtjes së OKB-së, UNPROFOR, në Sarajevë,
gjeneralit kanadez, David Fraser.
RAPORTI I DREJTËSISË
Fraser konfirmoi se ushtria boshnjake “të paktën në një rast” bombardoi
qytetarët e saj në Sarajevë për t’ia hedhur fajin palës serbe të Bosnjës.
Gjatë marrjes në pyetje nga avokati i Mladicit, Dragan Ivetic, Fraser dëshmoi se në një rast një granatë e hedhur nga pozicionet e serbëve ra në
qendër të Sarajevës dhe i njëjti vend u godit nga një predhë e hedhur nga
boshnjakët.
Fraser nuk mund të specifikonte se kur ndodhi me saktësi, por tha se të
dyja shpërthimet shkaktuan viktima civile.
Në dëshminë e tij kryesore të mërkurën, më 5 dhjetor, Fraser tha se Ushtria Serbe e Bosnjës bëri sulme të tepruara dhe pa dallim me artileri dhe
snajperë në Sarajevë.
Mladic akuzohet për terror ndaj civilëve në sarajeve me sulme artilerie
dhe me snajper mes viteve 1992 dhe 1995, gjenocid në Srebrenicë dhe
shtatë komuna të tjera, dëbim të joserbëve në Bosnjë dhe marrjen peng të
paqeruajtësve të OKB-së.
Gjatë marrjes në pyetje të enjten, Fraser konfirmoi se ushtria boshnjake ka
shkelur disa armëpushime duke sulmuar me predha në Sarajevë, pavarësisht ndalimit për të përdorur armë të rënda.
Ai shtoi se një anëtar francez i UNPROFOR-it u vra në prill të vitit 1995 afër
aeroportit të Sarajevës nga një snajper i forcave boshnjake.
Snajperët e ushtrisë boshnjake operonin gjithashtu nga ndërtesat e qeverisë në qendër të Sarajevës, tha Fraser.
Dëshmitari konfirmoi në një nga deklaratat e tij të mëparshme para Tribunalit të Hagës se në shtator të vitit 1994, ushtria boshnjake sulmoi au-
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tomjetin që kishte brenda komandantin e UNPROFOR-it duke shtuar se
ishte një “aksident i izoluar” dhe se automjeti qëlloi në mes të sulmit.
I pyetur nga Ivetici nëse UNPROFOR-i i ka kërcënuar ndonjëherë autoritetet në Sarajeve me sulme ajrore të NATO-s, Fraser u përgjigj negativisht,
duke theksuar se forcat ndërkombëtare bënë protesta të forta.
“Nuk kemi kërkuar kurrë sulme ajrore, sepse nuk kishte shënjestra të
përshtatshme në qytet… nuk e dinim se ku ishin murtajat e lëvizshme të
forcave boshnjake dhe po kërkonim vazhdimisht për to…”
“Nuk bëhen asnjëherë kërcënime që nuk mund t’i mbash. Nuk kemi
kërcënuar kurrë myslimanët, vetëm kemi protestuar”, tha dëshmitari.
Dëshmitari refuzoi sugjerimin e Iveticit që tregonte anshmërinë e UNPROFOR-it në favor të boshnjakëve, duke qenë se në shtator të vitit 1994,
Ushtria Serbe e Bosnjës u bombardua me kërkesë të forcave të OKB-së.
“Ne nuk ishim në luftë me palën serbë, ne ishim aty nën mandatin e OKBsë. Sulmet ajrore u shkaktuan nga veprimet e ushtrisë serbe që ishte paralajmëruar në atë kohë”, tha Fraser.
Dëshmia e Fraserit do të përfundojë të premten, më 7 dhjetor.
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05 DHJETOR 2012

Dëshmitari: Mladic Kishte
Kontroll të Plotë Mbi Forcat e
Tij
Gjyqi i ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko Mladic,
vazhdoi me dëshminë e një ish-oficeri të forcave mbrojtëse
të OKB-së, UNPROFOR, që gjendej në Sarajevë gjatë luftës
në Bosnjë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ish-zëvendëskomandant i UNPROFOR-it , David Fraser, tha se ushtria
serbe e Bosnjës ka përdorur zjarr artilerie “të tepruar dhe pa dallim” me
qëllim për të sulmuar civilët në Sarajevë, në vitet 1994 dhe 1995.
“Sarajeva u godit nga predha të shumta; po sulmonin jo vetëm komandën
e ushtrisë, por edhe në qytet”, tha dëshmitari, duke përshkuar një nga
ditët e tij në Sarajevë, në mes të prillit të vitit 1994 dhe majit të vitit 1995.
Gjenerali Fraser, kanadez, përfundoi duke thënë se ushtria serbe e Bosnjës
përdori zjarr jashtë proporcioneve dhe pa dallim në bazë të hetimeve të
UNPROFOR-it për sulmet në qytet.
Mladic, ish-komandanti i Ushtrisë së Republikës Srpska, akuzohet për
terrorizim të civilëve në Sarajeve me sulme me artileri dhe snajperë, mes
viteve 1992 dhe 1995. Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë
dhe shtatë komuna të tjera, dëbimin e joserbëve në Bosnjë dhe marrjen
peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Fraser tha se zjarri nga pozitat e Ushtrisë së Republikës Srpska ishte “provokuar” pjesërisht nga ushtria boshnjake brenda vendit, porse përgjigja
ishte joproporcionale.
“Për çdo granatë të hedhur nga ushtria boshnjake, Ushtria e Republikës
Srpska përgjigjej me dhjetë predha”, tha ai.
Sipas Fraserit, forcat serbe të Bosnjës hodhën bomba të modifikuara aeroplanësh në zona me popullsi të dendur dhe se “nuk kishte merita ushtarake”, sepse bombat nuk ishin në të sakta.
Fraser tha se ishte dëshmitar kur Mladici kërcënoi se do të kufizonte lëvizjet e UNPROFOR-it dhe do të parandalonte konvojet humanitarë që hynin
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në Sarajevë pas sulmeve të NATO-s në ushtrinë serbe të Bosnjës vjeshtën
e vitit 1994.
Pas urdhrave të Mladicit, që u lexuan në sallë të gjyqit, më pas trupat e tij
bën çfarë urdhëroi ai, konfirmoi dëshmitari.
Fraser tha se Mladic kërcënoi se komandanti i asaj kohe i UNPROFOR-it
në Sarajevë, Francis Briquemont, se do “të sulmonte vetë UNPROFOR-in”.
Dëshmitari tha se Mladic kishte komandë të padiskutueshme dhe kontroll
mbi njësitë e Ushtrisë së Republikës Srpska.
Fraseri do të merret në pyetje nga avokati i Mladicit, Dragan Ivetic, të
enjten, më 6 dhjetor.
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03 DHJETOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitari
Përshkrun Sulmet në Dobrinjë
Në gjyqin e ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, një ish-ushtar i Sarajevës tha se hetimet për sulmet
në lagjen Dobrinja në Sarajevë treguan se ato erdhën nga
pozicionet e ushtrisë serbe të Bosnjës.
RAPORTI I DREJTËSISË
Refik Sokolar, ish-polici që ka hetuar më shumë se 200 sulmet me artileri
dhe snajperë në Dobrinjë, tha në deponimin e shkruar që u regjistrua si
provë, se në të gjitha ato incidente “viktimat ishin civilë”.
Predhat, shumica nga mortarët, sipas Sokolarit, u hodhën nga pozicionet
e ushtrisë serbe të Bosnjës “afër shkollës teologjike, barakat e ushtrisë në
Nedzarici, dhe në lagjen e aeroportit.
Sokolar shtoi se snajperët shtinë nga Nedzarici dhe nga lokacioni afër
shkollës teologjike, por edhe nga afërsia e Kishës Ortodokse në Veljine.
Dëshmitari shtoi se drejtimi nga ku hedhën granatat u gjet në bazë të
intervistave me të plagosurit në infermierinë në Dobrinjë dhe hetimet në
vendin e ngjarjes, kurdo që ishte e mundur.
Mladic, ish-komandanti i Ushtrisë së Republikës Srpska, akuzohet për
terrorizim të civilëve në Sarajevë me sulme me artileri dhe snajperë. Ai
akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të
tjera, dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve si dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Sokolar tha në dëshminë e tij se Dobrinja ishte tërësisht e bllokuar deri në
mes të vitit 1992, duke qenë se rruga që e lidhte me qendrën e qytetit ishte
nën sulm nga snajperët e ushtrisë serbe të Bosnjës.
Njerëzit që u vranë u varrosën menjëherë në Dobrinjë, mes ndërtesave dhe
në parqe, dhe trupat tyre u transferuan në varreza vetëm pas luftës.
Gjatë marrjes në pyetje nga avokati i Mladicit, Branko Lukic, dëshmitari
konfirmoi se ushtria boshnjake përdori apartamente civile të braktisur në
Dobrinjë si banim për ushtarët.
Sokola tha se pa disa ushtarë të ushtrisë boshnjake, por pa armë.
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Dëshmitari konfirmoi se selitë e Brigadës së 5-të të Ushtrisë së Bosnjë dhe
Hercegovinës ishin vendosur jo shumë larg nga stacioni i policisë, ku ai
punonte.
Gjatë pauzës, Mladicit i matën tensionin e gjakut të cilin e kishte shumë të
lartë - 190/106, iu tha Trupit Gjykues nga avokati i të pandehurit, Miodrag
Stojanovic.
Pas konsultimeve mjekësore, gjyqtari kryesues, Alphons Orie, tha se ishte
vendosur se nuk kishte asgjë që e ndalonte Mladicin për të mos marrë
pjesë në proces. Pas kësaj, i pandehuri ndoqi dëshminë e Sokolarit.
Gjyqi i Mladicit do të vazhdojë të martën, më 4 dhjetor.
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20 NËNTOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitari
Tregon për Torturat në Burgun
e Focës
Në vazhdim të gjyqit të ish-shefit të ushtrisë serbe të
Bosnjës, Ratko Mladic, një dëshmitar i mbrojtur tregoi për
krimet ndaj boshnjakëve që u mbajtën në burgun e Focës,
në vitin 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Sipas një përmbledhjeje të deklaratave të shkruara të dhëna në vitin 1996
dhe 1998, që u lexuan në sallë të gjyqit, dëshmitari i mbrojtur, RM-063,
u kap në fshatin Pilipovici më 26 prill 1992, nga forcat serbe dhe u dërgua
në burgun e Focës.
Në muajt në vijim që kaloi në burgun në Focë, RM-063 tha se u dobësua
“nga 85 në 39 kilogramë”. Dëshmitari tha se të burgosurit “rriheshin dhe
torturoheshin” rregullisht, ndërsa “ata që merreshin nga kampi, nuk u
panë më kurrë”.
Në fund të tetorit 1992, dëshmitari RM-063 u mor, bashkë me një grup të
burgosurish të tjerë, për shkëmbim dhe u mbajt në stacionin e policisë në
Kalinovik për rreth dhjetë ditë, ku policia serbe i theu brinjët.
Kur u pyet nga prokurori, Rupert Elderkin, nëse e dinte se pse ishte arrestuar, dëshmitari u përgjigj: “Nuk e kuptoj aspak. Nuk e di pse”.
“Shkoja mirë me serbët. Punonim bashkë dhe shoqëroheshim…Nuk kishte
arsye për të më mbajtur kaq gjatë në burg. Nuk kisha armë, nuk vrava
askënd, as nuk dogja ndonjë shtëpi”, tha ai.
Gjyqtari kryesues, Alphons Orie, sugjeroi se dëshmitari mund të ishte arrestuar sepse ishte mysliman dhe RM-063 u përgjigj: “Vetëm sepse jam
mysliman. Nuk ka asnjë arsye tjetër”.
Dëshmitari shtoi se të burgosurit në Focë ishin “kryesisht fshatarë”, që
nuk kishin asnjë lidhje me operacionet e luftimit.
Aktpadia e akuzon Mladicin, ish-komandant i ushtrisë së Republikës Srpska, për persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve, që arriti në shkallë të
gjenocidit në shtatë komuna boshnjake, përfshirë Focën. Përveç kësaj, ai
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akuzohet për gjenocid në Srebrenicë, terror ndaj civilëve gjatë rrethimit të
Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Gjatë marrjes në pyetje nga avokati mbrojtës i Mlaicit, Branko Lukic,
dëshmitari tha se nuk dinte asgjë për ekzistencën e njësive të armatosura
boshnjake në Focë, siç u sugjerua nga avokati.
Lukic pastaj sugjeroi se Komisioni i Krizës i Partisë Demokratike Serbe në
Focë vendosi se cili nga të burgosurit boshnjakë do të lirohej nga burgu,
por dëshmitari RM-063 tha se nuk dinte për këtë.
Javën e shkuar, në gjyqin e Mladicit dëshmoi Francis Roy Thomas, një ish
vëzhgues i OKB-së, që tha se ushtria serbe e Bosnjës terrorizoi civilët e
Sarajevës duke bombarduar qytetin në vitet 1993 dhe 1994.
Gjatë marrjes në pyetje nga avokati mbrojtës, Thomas tha se vëzhguesit
e OKB-së dëgjuan “zëra” se ushtria boshnjake sulmoi njerëzit e vet me
qëllim për të nxitur ndërhyrjen e ndërkombëtarëve.
Gjyqi i Mladicit do të vazhdojë të mërkurën, më 21 nëntor.
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09 NËNTOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmon Polici
Nga Sarajeva
Në gjyqin e ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, Tribunali i Hagës dëgjoi dëshminë e një polici nga
Sarajeva që hetoi sulmet me artileri dhe snajper në vitet
1994 dhe 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtur i prokurorisë, RM-110, konfirmoi se rezultatet e
atyre hetimeve treguan se zjarri mbi banorët u hap nga territoret e kontrolluara nga Republika Srpska.
Mes incidenteve të hetuara nga dëshmitari RM-110, ishte një shpërthim
përballë tregut Markale më 28 gusht 1995, kur, sipas akuzave, një predhë
u hodh nga pozicionet e ushtrisë serbe të Bosnjës dhe vrau 43 persona dhe
plagosi 75 të tjerë.
Polici hetoi gjithashtu një sulm me snajper në një tramvaj më 8 tetor 1994,
dhe shpërthimin e një bombe të modifikuar në rrugën Safeta Hadzica, më
26 maj 1994.
Gjatë një ekzaminimi të shkurtër, dëshmitari tha se, ndërsa hetoi sulmin
në tramvaj në tetor të vitit 1994, gjeti se të shtënat erdhën nga një armë
me fuqi të lartë.
Duke konsideruar faktin se më parë ka dëshmuar në gjyqe të tjera në Hagë,
përfshirë gjyqin e ish-liderit serb të Bosnjës, Radovan Karadzic, prokuroria përfshiu në prova deklaratën e shkruar të dëshmitarit.
Mladic akuzohet për gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera,
persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në Bosnjë dhe Hercegovinë, marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së dhe terrorizim të banorëve të Sarajevës me sulme me predha dhe snajper.
Gjyqi do të vazhdojë të hënën, më 12 nëntor, kur pala mbrojtëse do të marrë në pyetje dëshmitarin RM-110.
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08 NËNTOR 2012

Dëshmitari: Ushtria Serbe e
Bosnjës Ishte e Organizuar
Mirë
Prokuroria e Hagës në gjyqin e Ratko Mladicit vazhdoi
të prezantojë provat për pikën në aktakuzë që e akuzon
ish shefin e ushtrisë serbe të Bosnjës për terrorizim të
banorëve të Sarajevës.
RAPORTI I DREJTËSISË
Eksperti ushtarak, Richard Phillips, dëshmoi për strukturën e organizuar
të Trupave Romanija të Sarajevës së Ushtrisë së Republikës Srpska, që e
mbajti qytetin nën rrethim.
Në raportin e tij të ekspertizës, të prezantuar si provë kundër Mladicit,
oficeri në pension i inteligjencës Britanike Phillips, i përshkroi Trupat e
Romanijës së një njësi ushtarake të organizuar mirë, në të cilën zinxhiri i
komandës dhe raportimi funksiononin në mënyrë të shkëlqyer.
Ai shpjegoi se raportet e luftimit për njësitë më të vogla- si togat, kompanitë, dhe batalionet- arrinin cdo ditë në komandat e brigadave rreth
Sarajevës, që më pas i kalonin ato në komandën e Trupave.
Sipas gjetjeve të Phillips, urdhërat për aktivitetet e luftimit shkonin nga
komanda e Trupave për në drejtimin e kundërt, në të njejtin zinxhir komande dhe deri tek njësitë më të vogla të frontit.
“Këto dokumenta e bëjnë të qartë se kishin një sistem të mirë raportimi
lart dhe poshtë zinxhirit komandues. Komanda e Trupave ishte e aftë të
shkruantë urdhra kompleks, përfshirë plane të detajuara të zjarrit me artileri, dhe t’ia kalonte zinxhirit komandues”, tha dëshmitari.
Eksperti ushtarak i prokurorisë theksoi se të gjitha brigadat dhe batalionet
në Trupat e Romanijës në Sarajeve kishin mortar, dhe se kishin mbështetjen e “artilerisë së grupit të Trupave”.
Si provë që Trupat kishin modifikuar bombat e aeroplanit, që, sipas aktpadisë, u hodhën mbi Sarajevë, Phillips prezantoi urdhërin nga Gjenerali
Mladic që Trupave, me kërkesë së komandantit Dragomir Milosevic”, t’i
jepeshin 20, 250 kilogram bomba”.
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Tribunali i Hagës ka dënuar gjeneralin Milosevic për terrorizim të banorëve
të Sarajevës në vitin 1994 dhe 1995 me 29 vite burgim. Paraardhësi i tij,
Stanislav Galic, është dënuar me burgim të përjetshëm për terrorizim të
civilëve në Sarajevë deri në vitin 1994.
Mladic akuzohet gjithashtu për gjenocid të kryer në Srebrenicë dhe shtatë
komuna të tjerë, dëbim të boshnjakëve dhe kroatëve në Bosnjë, dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
Richard Phillips do të vazhdojë të merret në pyetje më 8 nëntor.
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07 NËNTOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitari
Donte që Kriminelët e Luftës të
Vriteshin në Vitin 1992
Duke dëshmuar në gjyqin e ish-komandantit të Ushtrisë së
Republikës Srpska, Ratko Mladic, një ish-oficer i ushtrisë
serbe të Bosnjës tha se ushtarët që kryen krime lufte nuk u
dënuan mjaftueshëm nga komandantët e tyre.
Dëshmitari i mbrojtur, RM-802, i cili tregoi gjatë dëshmisë së tij se ishte
komandant i një prej brigadave të Trupave të Parë të Krajinës, tha se ushtarët dhe paramilitarët që kryen krime ndaj boshnjakëve në vitin 1992 nuk
u dënuan.
“Personalisht ndihem përgjegjës, sepse kjo ishte sjellje e pavend e
anëtarëve të ushtrisë sime dhe grupeve paramilitare ndaj të cilëve duheshin marrë masa në vitin 1992. Nëse do t’i kishim dënuar individët që
bënë gjëra të gabuara në mënyrë më strikte, mendoj se nuk do të ishim
këtu sot”, tha dëshmitari.
Dëshmitari shtoi se masat ndëshkuese ndaj “individëve dhe grupeve më
të vogla”, që kryen akte kriminale duhet të kishin “arritur deri në ekzekutim”.
“Duhet ta kishim prerë që në rrënjë dhe ndihem përgjegjës. Mbaj mend që
ndihesha i pafuqishëm. Një ushtar doli tenda dhe tha: ‘S’kam asgjë për të
bërë, po shkoj të djeg ca shtëpi të myslimanëve’. E ndalova në atë kohë,
por një orë më vonë doli dhe e bëri atë që kishte në mendje”, tha dëshmitari, duke shtuar se nuk kishte autoritet të dënonte ushtarët.
Si një shembull i krimeve që ndodhën, RM-082 përmendi vrasjen e rreth
150 boshnjakëve nga fshati Vecici, që iu dorëzuan Ushtrisë së Republikës
Srpska në fshatin Grabovica afër Kotor Varosit, më 3 nëntor 1992.
Sipas aktpadisë, që akuzon Ratko Mladicin, për dëbim të myslimanëve dhe
kroatëve nga Bosnja dhe Hercegovinë, “një numër myslimanësh” u vranë
në Grabovicë.
“Një koleg i imi më informoi në radio. Më tha se një grup i madh myslimanësh nga Vecici kishin dorëzuar armët, dhe se ishin momentalisht në
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fshatin Grabovica afër shkollës… Dy ose tri orë më vonë dëgjova se çfarë iu
kishte ndodhur”, kujtoi dëshmitari.
RM-802 dëshmoi se informoi komandantin e Trupave të Parë të Krajinës,
gjeneralin Momir Talic, mëngjesin e ditës së nesërme, që i tha se e kishin
informuar për incidentin në Grabovicë.
Talic, që ishte i akuzuar nga Tribunali Hagës për krime të kryera në Bosnjë
dhe Hercegovinë, vdiq në vitin 2003, ndërsa ishte në lirim të përkohshëm.
“Mesa di unë, asnjë hetim nuk u bë”, tha dëshmitari dhe shtoi se një zyrtar civil i tha se “organet komunale do të hetojnë rastin e Grabovicës”, por
kjo nuk u bë.
“E pyeta vartësin tim se ku ishin autorët e krimeve, pse nuk ishin arrestuar, dhe më tha se ishin arratisur përmes lumit Drina për në Jugosllavi…
Një muaj ose dy më vonë, mësova se nuk ishin më gjallë”, tha RM-802.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati i Mladicit, Miodgrag Stojanovic i prezantoi dëshmitarit dy raporte nga komanda e Trupave të Parë të Krajinës për
ngjarjet në Grabovicë, që iu dërguan selisë kryesore të ushtrisë serbe të
Bosnjës, më 4 dhe 5 nëntor, 1992.
Raportet thonë se “gjatë luftimeve mes forcave myslimane dhe njësive
tona, 40 Bereta të Gjelbra [paramilitarë boshnjakë] u vranë, dhe 200 u
burgosën” dhe se “një masakër e egër u bë ndaj beretave të gjelbra që u
arrestuan”, si hakmarrje për vrasjen masive të ushtarëve serbë.
RM-802 tha se përshkrimi i ngjarjeve nuk korrespondon me informatat që
ai i kishte dërguar komandës.
Duke komentuar për një pjesë të raportit që thotë se “masat u ndërmorën
për të parandaluar masakra të mëtejshme”, dëshmitari tha: “Nuk mora
asnjë urdhër për të bërë diçka. Kjo është vetëm një deklaratë formale”.
Duke lexuar raportin që komanda e Trupave të Krajinës i kishte dërguar
selisë kryesore më 5 nëntor 1992, avokati Stojanovic citoi se “luftëtarët
myslimanë u përpoqën të tërhiqeshin drejt Travnikut”, dhe se “më shumë
se 150 ekstremistë ishin vrarë në luftime me Ushtrinë e Republikës Srpska”.
Dëshmitari u përgjigj se nuk pati përplasje me numër të madh viktimash
dhe se ai raport nuk reflekton gjendjen reale.
“Si ka mundësi që selia kryesore e Ushtrisë së Republikës Srpska ishte kaq
keq e informuar”, pyeti Stojanovic.
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Dëshmitari u përgjigj se nuk e dinte këtë, por shtoi se në vitin 1992 nuk
kishte një zinxhir të qartë përgjegjësie, nga radhët më të ulëta të ushtrisë
deri tek ato më të larta.
Dëshmitari tha se u takua me gjeneralin Mladic për herë të parë në vitin
1994.
“Nuk fola për Grabovicën me Mladicin”, tha RM—082, duke shtuar se
“çdo komandant brigade gëzohej kur Mladic vinte për vizite”, sepse “ua
ngrinte moralin”.
Gjyqi do të vazhdojë më 7 nëntor.
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06 NËNTOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitari
Kujton Shpërthimin e Dytë në
Markale
Në gjyqin e ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, Tribunali i Hagës dëgjoi një dëshmi për sulmin e
dytë në tregun Markale në Sarajevë, në gusht të vitit 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ismet Svraka dëshmoi për shpërthimin e dytë në tregun Markale në Sarajevë më 28 gusht 1995, që vrau 43 persona dhe plagosi 73 të tjerë. Aktpadia
specifikon se një predhë, që shpërtheu përballë tregut, u hodh nga pozitat
e ushtrisë serbe të Bosnjës.
Svraka, që u plagos rëndë nga një copë eksplozivi, dëshmoi se atë ditë po
qëndronte me dy shokët e tij në hyrje të tregut, kur predha ra jo shumë
larg prej tyre. Nuk kishte anëtarë, ose pozicione të ushtrisë së Bosnjë dhe
Hercegovinës afër, tha ai.
“Papritur dëgjova një shpërthim, dhe u rrëzova. Nuk i ndjeva këmbët, preka kokën, pashë që e kisha, mund të merrja frymë, isha gjallë. Nuk mund
të shihja asgjë, por dëgjova çdo gjë. “Merre këtë, mere atë dhe të ulëritura”, tha dëshmitari.
Ai tha se menjëherë më pas u transferua me makinë në spitalin e Kosevos,
ku i prenë këmbën e majtë, si dhe dy gishta në këmbën e djathë. Një copë
të eksplozivit e ka ende në kokë, edhe sot.
Dy nga shokët e Svrakës që ishin me të kur ndodhi shpërthimi - Ramo
Herceglija dhe Ibrahim Hajvz vdiqën menjëherë.
Prokuroria tregoi fotografi të viktimave të shumta që ishin bërë menjëherë
pas shpërthimin në Markale dhe dëshmitari identifikoi veten në to.
Duke shprehur “keqardhje të sinqertë për çdo gjë që vuajti si viktimë”,
avokati i Mladicit, Miodrag Stojanovic, e pyeti Svrakën se nga ku erdhi
predha.
“Nuk e di se nga erdhi, ose kush e hodhi”, tha Svraka.
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Mladic akuzohet për terrorizim të banorëve të Sarajevës me sulme me
predha dhe snajperë, dëbim të boshnjakëve dhe kroatëve nga komunat
e Bosnjë dhe Hercegovinës, gjenocid në Srebrenicë, dhe marrjen peng të
paqeruajtësve të OKB-së.
Një dëshmitar i mbrojtur dëshmoi gjithashtu gjatë seancës dëgjimore të
së hënës. Marrja në pyetje e dëshmitarit, RM-084, u bë kryesisht me dyer
të mbyllura.
Prokuroria lexoi një përmbledhje të deklaratës së dëshmitarit në të cilin
përshkroi “trajnimin e anëtarëve të Partisë Demokratike Serbe, largimin e
joserbëve nga Ushtria e Republikës Srpska, dështimin për të dënuar ushtarët për kryerjen e krimeve, lidhje mes ushtrisë dhe grupeve të ndryshme
paramilitare dhe operacione të ndryshme luftimi”.
Gjyqi i Mladicit do të vazhdojë të martën, më 6 nëntor.
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05 NËNTOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitari
Tregon për Krimet në Rogaticë
Dëshmitari i prokurorisë, Elvir Pasic, tha në gjyqin e Ratko
Mladicit se u burgos dhe abuzua, si qindra boshnjakë të
tjerë nga Rogatica, në verën e vitit 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Gjatë dëshmisë së të premtes në gjyqin e ish-shefit të ushtrisë serbe të
Bosnjës, Ratko Mladic, Pasic tha se forcat serbe bombarduan Rogaticën në
fillim të qershorit 1992, dhe se pastaj hynë në qytet dhe burgosën civilët,
që po fshiheshin në bodrume.
“Pasi morën kontrollin e qytetit, serbët thanë se do të pastronin qytetin
nga 4 000 ekstremistët dhe “Beretat e Gjelbra” [forcat boshnjake]. Me sa
di unë, nuk kishte ekstremistë ose organizata ushtarake në Rogaticë. Nëse
ekzistonin, do t’i kisha parë”, tha Pasic.
Ai tha për Tribunalin e Hagës, ICTY, se u burgos më 7 qershor 1992, bashkë
me rreth 20 civilë të tjerë, në bodrumin e ndërtesës së tij ku ai dhe boshnjakë të tjerë u fshehën gjatë bombardimit.
“Kur na detyruan të dilnim nga bodrumi, u trondita kur pashë shtëpitë
përreth që po digjeshin, ndërsa njerëzit ishin të shtrirë në tokë me duart
e lidhura pas shpine… Ushtarët serbë ishin të veshur me uniforma kamuflazhi dhe uniforma policësh”, tha Pasic.
Pasic tha, se pasi ishte burgosur, e transferuan në ndërtesën e një shkollë
të mesme me rreth 300 gra, fëmijë dhe burra më të rinj ose të vjetër.
Një muaj më vonë, Pasic kaloi natën në kampin Susica në Vlasenicë, ku u
“abuzua” nga shefi i sigurisë Dragan Nikolic.
Pasi deklaroi se është fajtor për krimet në Vlasenicë para Tribunalit të
Hagës, Nikolic u dënua me 20 vjet burgim.
Mladic, ish-komandanti i ushtrisë së Republikës Srpska, akuzohet për
persekutim të boshnjakëve dhe kroatëve në 20 komuna në Bosnjë dhe
Hercegovinë, përfshirë Rogaticë. Gjithashtu, ai akuzohet për gjenocid në
Srebrenicë, terror ndaj civilëve në Sarajevë dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.
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Pasic tha se kaloi një vit në kampin e burgimit në Batkovic, afër Bijeljinës,
ku pa personalisht disa të burgosur që u rrahën për vdekje.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati mbrojtës i Mladicit, Miodrag Stojanovic, e
pyeti Pasicin për negociatat për ndarjen e komunës së Rogaticës në fillim
të konfliktit.
Dëshmitari u përgjigj se Rogatica “u bë pjesë e Republikës Srpska” dhe se
askush nuk i pyeti boshnjakët për këtë.
“Shumica e popullatës joserbe u bënë automatikisht qytetarë të shkallës
së dytë”, tha Pasic.
Duke iu përgjigjur sugjerimit të avokatit mbrojtës, dëshmitari konfirmoi
se policët ruajtën civilët boshnjakë në ndërtesën e shkollës në Rogaticë dhe
në fermë, dhe se asnjë abuzim nuk është bërë në ato lokacione.
Gjyqi do të vazhdojë të hënën, më 5 nëntor.
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02 NËNTOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Bombardime pa
Kontroll në Sarajevë
Në gjyqin e ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, një oficer anglez dëshmoi se ushtria e Republikës
Srpska bombardoi Sarajevën pa asnjë kontroll në vjeshtë
dhe dimër të vitit 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Nënkoloneli, Richard Mole, që ishte vëzhgues i lartë ushtarak i OKB-së në
Sarajevë mes shtatorit dhe fundit të dhjetorit 1992, tha se “asnjë ditë nuk
kaloi që qyteti nuk u bombardua”, dhe se “bombardimet pa kontroll” nga
pozicionet e ushtrisë së Republikës Srpska e bënë “Sarajevën një vend të
rrezikshëm për të jetuar”.
Sipas vlerësimeve nga vëzhguesit ushtarakë të OKB-së, rreth pesëmbëdhjetë civilë u vranë çdo ditë në Sarajevë nga sulmet me predha dhe snajperë,
tha Mole.
Ditë kur hidheshin 100 predha në Sarajevë, vëzhguesit i vlerësonin si
“paqësore”, duke qenë se kishte ditë kur në qytet hidheshin “600 predha”.
Mole tha se shpesh protestoi kundër kësaj te komandanti i Trupave Romanija në Sarajevë të Ushtrisë së Republikës Srpska, Stanislav Galic, që
iu përgjigj se e sulmonte Sarajevën si përgjigje ndaj sulmeve nga ushtria
boshnjake në fusha të tjera beteje në Bosnjë.
“Arrita në përfundimin se politika e Serbwve nw rrethimin e Sarajevës
ishte që të bënin presion në qytet për të arritur qëllimet e tyre në vende të
tjera”, tha dëshmitari.
Mladic, ish-komandant i ushtrisë së Republikës Srpska, akuzohet për terrorizim të banorëve në Sarajevë me sulme me predha dhe snajperë, dëbim
të boshnjakëve dhe kroatëve nga komunat në Bosnjë dhe Hercegovinë,
gjenocid në Srebrenicë, dhe marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë.
Gjatë marrjes në pyetje nga avokati i Mladicit, Dragan Ivetic, nënkoloneli
Mole konfirmoi se ushtria boshnjake kishte artileri të rëndë në Sarajevë
“por për qëllim të limituar” dhe se aktivitetet e saj ishin shumë më të pakta, sesa aktivitetet e artilerisë së ushtrisë së Republikës Srpska.
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Mole shtoi se jashtë vijave të frontit, ku nuk kishte vëzhgues të OKB-së,
ushtria boshnjake kishte “një numër të konsiderueshëm armë artilerie”,
që hapnin zjarr mbi pozicionet e serbëve.
Dëshmitari konfirmoi se në Sarajevë kishte shënjestra legjitime ushtarake,
por theksoi se ushtria e Republikës Srpska nuk i ka sulmuar me zjarr të
përqendruar, që do të ishte ushtarakisht e përgjegjshme, por me bombardime pa kontroll në të gjithë qytetin.
Mole do të vazhdojë të merret në pyetje të premten, më 2 nëntor, por
Mladic nuk do të marrë pjesë në seancë, pasi ka refuzuar të paraqitet në
gjyq për shkak të ekzaminimeve mjekësore që do të ketë në atë orar.
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31 TETOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitarit
Kujton Bombardimin në
Sarajevë
Në gjyqin e ish shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, një dëshmitar i prokurorisë foli për fëmijët që u
vrarë dhe plagosën gjatë bombardimeve në Sarajevë në
vitin 1994.
RAPORTI I DREJTËSISË
Muhamed Kapetanovic, që ishte dhjetë vjec në atë kohë, tregoi se po luante me shokët e tij Danijel Jurenic, 11, dhe vëllezërit Admir dhe Elvir Ahmethodzic, në lagjen Alipasino Polje në Sarajevë, më 22 janar, 1994, kur
afër tyre ra një predhë.
“Dëgjuam një shpërthim dhe vrapuam. Predha pastaj shpërtheu pas nesh.
Danijel Jurenic u vra, ndërsa unë Elviri dhe Admiri u plagosëm rëndë.
Danijel ishte prapa meje. Kur u ktheva, pashë që se e kishte kokën të prerë” tha Kapetanovic.
Sipas aktpadisë, më 22 janar, 1994, tre predha shpërthyen në rrugët Cetinjska dhe Klare Cetkin në lagjen Alipasino Polje që vranë gjashtë dhe
plagosën pesë persona, përfshirë fëmijë.
Mladic akuzohet për terrorizim të banorëve në Sarajeve me sulme me
predha dhe snajperë, dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve nga komunat
në Bosnjë dhe Hercegovinë, gjenocid në Srebrenicë, dhe marrjen peng të
ushtarëve ndërkombëtarë.
Prokuroria tregoi imazhe të trupave të vdekur të fëmijeve në morg, dhe
slitat në dëborë të mbuluara me gjak, në skenën e krimit.
Kapetanovic, tha se shokut të tij, Admir Ahmethodzic, i cili ishte 12 vjec
në atë kohë, i prenë këmbën, ndërsa vëllai i tij 11 vjecar Elvir vuajti pati
dëmtime të rënda në këmbën e majtë.
Gjatë marrjes në pyetje pala mbrojtëse sugjeroi se predhat nuk kishin
fëmijët si shënjestër, por seline e ushtrisë boshnjake që ishte aty afër.
Gjyqi i Mladicit do të vazhdojë më 1 nëntor, me dëshminë e Richard Mol,
ish vëzhgues ushtarak i OKB-së në Sarajevë.
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30 TETOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Shtabet
Ushtarake dhe Civile Vepruan
Bashkë
Në gjyqin e ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, një dëshmitare e prokurorisë dëshmoi se strukturat
civile serbe dhe ushtria vepruan në harmoni.
RAPORTI I DREJTËSISË
Të gjitha selitë e krizës së drejtuara nga Partia Demokratike Serbe po vepronin në harmoni me ushtrinë nën komandën e Mladicit në marrjen e
pushtetit me forcë në komunat në Bosnjë dhe Hercegovinë në pranverë
të vitit 1992, tha dëshmitarja eksperte e prokurorisë së Hagës, Dorothea
Hanson.
Hanson, që ka shkruar një raport për rolin “kyç” të këtyre selive të krizës
pasi ka studiuar dokumentet e tyre të panumërta, përfundoi se ushtria
“koordinonte” aktivitetin e tyre me autoritetet komunale dhe forcat e
tyre, përfshirë paramilitarët.
Hanson e ilustroi këtë duke përdorur një bisedë mes Mladicit dhe një zyrtari të selisë së krizës në komunën e Ilidzës, afër Sarajevës, në maj të vitit
1992.
“Të gjithë që kanë armë dhe që duan të mbajnë kokën mbi shpatulla duhet t’i dorëzohen komandës sime”, tha Mladic në përgjigje të komentit
të personit tjetër se “përreth ishin disa burra të Arkanit”, dhe ofruan që
“armëpushimi pesëditor të respektohej”.
“Kjo bisedë konfirmon se kur e pa të nevojshme, Mladici ushtroi pushtetin
e tij mbi selitë e krizës dhe i urdhëroi të bashkoheshin me operacionet
ushtarake. Kishin të njëjat qëllime dhe punuan bashkë për t’i arritur ato”,
tha Hanson.
Hanson tha se selia e krizës e Partisë Demokratike Serbe, e themeluar nga
ish-lideri serb i Bosnjës dhe i pandehuri i ICTY-s, Radovan Karadzic, në
dhjetor të vitit 1991, ishin instrumente kyç në formimin e komunave serbe
dhe forcave të armatosura në Bosnjë.
Selitë u bënë struktura të pushtetit në komunat e reja serbe, nga të cilat
joserbët u dëbuan masivisht.
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Raporti i dëshmitares eksperte specifikon se selitë e krizës ishin formuar
sipas një dokumenti të njohur si “Varianti A” dhe “Varianti B”, të cilin Karadzic ia shpërndau kryetarëve të degave komunale të partisë në
takimin e 19 dhjetorit 1991.
Dokumenti parashikonte se si pushteti do të merrej në komunat ku serbët
ishin minoritet, por edhe në komunat ku ishin shumicë.
Mladic akuzohet për dëbim të boshnjakëve dhe kroatëve nga komunat në
Bosnjë dhe Hercegovinë, për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të qytetarëve në Sarajevë me sulme me bomba dhe snajperë dhe marrjen peng të
ushtarëve ndërkombëtarë.
Gjyqi do të vazhdojë më 31 tetor.
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29 TETOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Ekzekutim në
Sanski Most
Gjyqi i shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko Mladic,
filloi pas një pushimi dyjavor me dëshminë për ekzekutimin
e civilëve kroatë afër Sanski Mostit në vjeshtën e vitit 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari Grgo Stojic tha se ai dhe pesë persona të tjerë nga fshati Skrljevita afër Sanski Mostit u plaçkitën dhe rrahën, e më pas u vunë në rresht
përballë një skuadre ekzekutimi, në nëntor 1991, në një pyll aty afër.
“Kur na vunë në rresht dhe na kërkuan, na thanë se ishin “burrat e Seseljit”, tha Stojic, që ishte 24 vjeç në atë kohë.
Sipas Stojicit, skuadra e ekzekutimit ishte e përbërë nga katër burra që
udhëhiqeshin nga Danilusko Kajtez. Kajtez, i cili më pas e ndryshoi emrin
në Nikola Kovacevic, u dënua nga Gjykata e Shtetit në Bosnjë në vitin 2007
me 12 vjet burgim për krime në Sanski Most të kryera në vitin 1992.
Dëshmitari tha se ishin qëlluar në kokë me automatik. Stojic shpjegoi se
ishte qëlluar në krahun e majtë dhe kishte rënë në tokë.
Pasi autorët e krimeve u larguan, Stojic u arratis. Ai tha se i ishte dhënë
ndihma e parë në Sanski Most, dhe pastaj u transportua në një spital në
Banjallukë, Republika Srpska, ku e operuan.
Disa ditë më vonë, Stojic u vu në një qeli të improvizuar brenda spitalit, ku
ai dhe pacientë të tjerë joserbë u rrahën.
“Na rrahën në plage, me çifte, paterica dhe shkelma… Kushdo që donte,
ushtarë dhe civilë”, tha dëshmitari.
Në dhjetor të vitit 1992, Stojic u lirua dhe u dërgua në Kroaci. Pas një
numër operacionesh, konsiderohet se ka 70% paaftësi fizike.
Mladic, ish komandanti i Ushtrisë së Republikës Srpska, akuzohet për dëbim të boshnjakëve dhe kroatëve nga shtatë komuna në Bosnjë dhe Hercegovinë, përfshirë Sanski Most.
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Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të banorëve
në Sarajevë me fushatë bombardimi dhe snajperësh dhe marrjen peng të
ushtarëve ndërkombëtarë si pengje.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati mbrojtës i Mladicit, Dejan Ivetic, tha se
Kajtez nuk ishte anëtar i ushtrisë serbe të Bosnjës por “kriminel i rëndomtë” që kreu krime “për fitime personale”.
“Nuk mund të pajtohem me këtë, sepse një kriminel po përpiqet gjithashtu të kryej krime duke i mbuluar” u përgjigj dëshmitari, duke konfirmuar,
sidoqoftë se Kajtez vishte veshje civile.
Avokati mbrojtës tha se dy nga tre bashkëpunëtorët e Kajtezit ishin nën
moshë, një prej tyre 15 vjeç në kohën e krimit dhe si të tillë ishin shumë të
rinj për të qenë pjesë e ushtrisë.
Dëshmitari konfirmoi se në vitin 2007, në gjyqin e Kajtezit dhe një bashkëpunëtori tjetër para gjykatës në Banjallukë, nuk mund t’i identifikonte
dhe se më vonë ishin liruar.
Seanca mëngjesin e të hënës filloi në mungesë të Mladicit, i cili sipas
gjyqtarit kryesues Alphons Orie, refuzoi të largohej nga burgu në Scheveningen deri sa të mbaronte mëngjesin. Mladic u paraqit në sallë të gjyqit
një orë më vonë.
Gjyqi do të vazhdojë të martën, më 30 tetor.
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11 TETOR 2012

Mladic e Tronditi Sarajevën, tha
Dëshmitari
Infrastruktura e qytetit të Sarajevës ishte në shënjestër të
forcave serbe të Bosnjë, thotë një ish-oficer ushtarak i
OKB-së.

ICTY ndërtesë. Foto Flickr ICTY.

MARIJA RISTIC
Gjyqi i ish komandantit serb të Bosnjës, Ratko Mladic, vazhdoi të martën
me marrjen në pyetje të John Wilsonit, ish-oficer ushtarak i OKB-së në
Bosnjë në vitin 1992.
Wilson kujtoi se bombardimi më i rëndë në Sarajevë ndodhi më 29 maj në
1992, ngjarje që e bëri të besojë se kërcënimet e Mladicit që “do ta tundte
Sarajevën” ishin të vërteta.
“Ishte ndoshta bombardimi më i rëndë që kam përjetuar. Filloi në orën 8
të mbrëmjes dhe zgjati deri në mëngjes. Mijëra bomba u hodhën. I gjithë
qyteti ishte në shënjestër”, tha Wilson.
Të mërkurën, Wilson dëshmoi për vendimin e Mladicit për të bombarduar
qytetin, pasi trupat ndërkombëtarë dështuan të lejonin Armatën Popullore
Jugosllave të tërhiqej nga barakat.
Kur avokati e pyeti se deri në çfarë mase Mladici po vepronte unilaterisht,
Wilson tha se burimi i vetëm që kishte për këto çështje ishte Mladici, i cili
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njëherë i tha se ishte vartës i lidershipit politik të serbëve të Bosnjës dhe
presidentit të asaj kohe të Republikës Srpska, Radovan Karadzic.
Dëshmitari tha gjithashtu se automjetet e OKB-së u bombarduan disa
herë gjithashtu. Sidoqoftë, OKB-ja nuk kishte staf të mjaftueshëm në atë
kohë, dhe duke qenë se nuk mund të bënin hetimet e tyre të pavarura,
mbështeteshin në autoritetet boshnjake dhe serbe të Bosnjës për të marrë
të dhëna për sulmet.
Në fund të seancës, gjyqtari kryesues Alphons Orie, urdhëroi që Mladicin
të largohej nga salla e gjyqit sepse po fliste me zë të lartë, diçka që e bëri
vazhdimisht pavarësisht paralajmërimeve të shpeshta nga gjyqtari për
sjellje të papërshtatshme.
Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, ka deklaruar se është i
pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe shkelje të
ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit në Bosnjë mes viteve 1992
dhe 1995.
Ai akuzohet për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe shtatë komuna të
tjera boshnjake në vitin 1992.
Mladici akuzohet gjithashtu për dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve nga
komunat nën kontroll të serbëve të Bosnjës, terrorizim të qytetarëve të
Sarajevës me bombardime dhe sulme me snajperë dhe marrjen peng të
ushtarëve ndërkombëtarë në vitin 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 12 tetor me marrjen në pyetje të Wilsonit nga
avokati mbrojtës.
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11 TETOR 2012

Viktimat e Srebrenicës
Apelojnë në Gjykatën
Europiane
Më shumë se 100 të mbijetuar nga gjenocidi në Srebrenicë
janë në Strasburg për të dorëzuar një apel në Gjykatën e të
Drejtave të Njeriut kundër një vendimi që liroi paqeruajtësit
holandezë të OKB-së nga përgjegjësia se dështuan të
parandalonin masakrën e vitit 1995.
DENIS DZIDIC
Të mbijetuarit e Srebrenicës po dorëzojnë një apel kundër një aktgjykimi
nga Gjykata Supreme në Holandë në prill të këtij viti që gjykoi se ushtarët
holandezë të OKB-së - që gjendeshin në Srebrenicë në korrik të vitit 1995
- nuk mund të paditen se lejuan masakrën të ndodhë, sepse “OKB-ja ka
imunitet ndaj gjyqeve”.
Një nga organizatoret e këtij apeli dhe kryetarja e shoqatës “Nënat e
Srebrenicës”, Hatidza Mehmedovic, tha për BIRN-in se drejtësia do të
mbizotërojë vetëm nëse bota pranon se gjenocidi i Srebrenicës ka “vulën e
Kombeve të Bashkuara”.
“Po lutemi që Gjykata Europiane do të pranojë apelin tonë dhe do të largojë këtë imunitet. Është e turpshme që disa persona lejohen të bëjnë ç’të
duan - të vrasin, dëbojnë, dhe masakrojnë - ndërsa të tjerët e shohin tek
ndodh para syve të tyre. Ndiej se OKB-ja është bashkëfajtore për Srebrenicën. Nuk duhet ta kishin lejuar kurrë diçka të tillë të ndodhte”, tha Mehmedovic.
Ajo shtoi se tre autobusë, që kishin më shumë se 100 familje të viktimave,
udhëtuan për në Strasburg, Francë ku do të bëjnë apelin në Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut.
Apeli, thotë ajo, nuk do t’i sjellë në jetë dy djemtë dhe burrin, por do t’i
japë një mësim komunitetit ndërkombëtar.
“OKB-së duhet t’i vijë turp që kemi arritur në këtë pikë. Ne jemi viktima,
por do të qëndrojmë me dinjitet dhe shpresojmë për të vërtetën dhe drejtësinë. Koncepti i imunitetit është i gabuar, sepse të gjithë duhet të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre. Çfarë mesazhi po i jep OKB-ja botës,
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duke pasur imunitet? Është një nga arsyet pse popujt po humbasin besim
në konceptin e drejtësisë ndërkombëtare”, tha Mehmedovic.
Gjykata Supreme në Holandë gjykoi në prill të këtij viti se forcat e OKB-së
gëzojnë imunitet ndaj gjykimit para gjykata vendore, që vjen rrjedhimisht
nga konventat ndërkombëtare që kanë formuar këtë institucion.
Gjykata arriti gjithashtu në përfundimin se imuniteti i OKB-së është thelbësor për të lejuar operacione paqeruajtëse nëpër botë.
Familjet e viktimave dhe të mbijetuarit e gjenocidit në Srebrenicë besojnë se forcat paqeruajtëse holandeze të OKB-së duhen të kishin mbrojtur
civilët boshnjakë në ditët pas sulmit në korrik të vitit 1995 nga forcat serbe
në Srebrenicë që ishte zonë e mbrojtur e OKB-së dhe e demilitarizuar.
Viktimat mendojnë se paqeruajtësit janë pjesërisht fajtorë për vrasjen e më
shumë se 7 000 burrave dhe djemve boshnjakë, të cilin Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e deklaroi gjenocid në vitin 2007.
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10 TETOR 2012

Mladic Kërcënoi se do ta
Shkatërronte Sarajevën, tha
Dëshmitari
Ushtria serbe e Bosnjës e bombardoi vazhdimisht qytetin e
Sarajevës me artileri të rënda, thotë ish-oficeri ushtarak i
OKB-së.
MARIJA RISTIC
Në gjyqin e ish-komandantit serb të Bosnjës, Ratko Mladic, të mbajtur të
mërkurën, ish-oficeri ushtarak i OKB-së në Bosnjë, 1992, John Wilson,
tha se qyteti i Sarajevës bombardohej çdo ditë nga forcat serbe të Bosnjës,
zakonisht nga ora 2 e pasdites deri në mesnatë.
“Të shtënat ishin tepër shkatërruese, veçanërisht në zonat urbane. Ishte e
qartë se do të shkaktonin shumë viktima civile”, tha Wilson.
Wilson foli për takimin e Mladicin, të mbajtur më 24 maj 1992, kur i pandehur kërcënoi se “do të shkatërronte gjysmën e Sarajevës” nëse tri barakat ushtarake të Ushtrisë së Popullit Jugosllav, JNA, nuk evakuoheshin
brenda 72 orëve.
Dëshmitari tha se i mori kërcënimet seriozisht, duke qenë se Mladici
kishte ”pushtetin dhe mjetet” për të bërë atë që thoshte.
Duke qenë se barakat në rrugën “Marshal Tito” nuk u evakuuan brenda
afatit, për shkak të kundërshtimit të Mladicit që armët e JNA-së t’iu liheshin forcave boshnjake, më 28 maj në Sarajevë pati një bombardim të
rëndë pa asnjë qëllim ushtarak, tha Wilson.
Wilson tha se, pas protestave nga zyrtarët e OKB-së për viktimave civile
nga bombardimi, Mladic mori përgjegjësi për sulmet, duke u justifikuar se
forcat serbe të Bosnjës hapën zjarr në vetëmbrojtje.
Duke qenë se Wilson ishte oficer ushtrie, u mor në pyetje nga prokuroria
për strukturat e ushtrisë serbe të Bosnjës dhe asaj boshnjake.
“Serbët kishin një ushtri tepër profesioniste, luftonin me tanke, dhe ishin
të pajisur si një ushtri profesionale. Presidenca [myslimanët e Bosnjës]
në anën tjetër kishte vetëm pushkë dhe pak artileri. Shumica e tyre ishin
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të veshur si civilë, ishin të paorganizuar dhe joprofesionistë”, shpjegoi
Wilson.
Mladic, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, ka deklaruar se është i
pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe shkelje të
ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit në Bosnjë mes viteve 1992
dhe 1995.
Ai akuzohet për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe shtatë komuna të
tjera boshnjake në vitin 1992.
Mladic akuzohet për dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve nga komunat
nën kontroll të serbëve të Bosnjës, terrorizim të banorëve të Sarajevës
me bombardime dhe sulme me snajperë dhe marrjen peng të ushtarëve
ndërkombëtarë në vitin 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 11 tetor kur Wilson do të merret në pyetje.
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09 TETOR 2012

Sjellja e Mladicit Ishte
Bombastike, Thotë Zyrtari i
OKB-së
Boshnjakët dhe serbët e Bosnjës bashkë sulmuan
infrastrukturat civile në Bosnjë për të provokuar sulme
hakmarrëse, thotë ish-zyrtari i UNPROFOR-it.
MARIJA RISTIC
Gjyqi i ish-komandantit serb të Bosnjës, Ratko Mladic, vazhdoi të martën
me marrjen në pyetje të Pyers Tucker, ish-oficer i ushtrisë angleze, që
ishte asistenti i Philippe Morillion, komandanti i forcave speciale të OKBsë, UNPROFOR, gjatë luftës në Bosnjë.
Tucker tha se boshnjakët sulmuan shënjestra të ndryshme në Sarajevë, si
mënyrë për të provokuar komunitetin ndërkombëtar, të vepronte kundër
serbëve të Bosnjës.
“Qëllimi i myslimanëve boshnjakë ishte të provokonte serbët [për të sulmuar civilët] për të detyruar NATO-n të vepronte në Bosnjë”, tha Tucker.
Tucker shpjegoi se i gjithë informacioni që kishte në lidhje me planet e
serbëve të Bosnjë i merrte ose nga Radovan Karadzic, ish-lideri politik i
serbëve të Bosnjës, që është gjithashtu i paditur në ICTY, si Ratko Mladic.
Ai u takua me Mladicin disa herë gjatë luftës dhe e përshkroi sjelljen e tij
si “bombastike”.
Tucker tha se në disa raste lidershipi serb i Bosnjës veproi për të siguruar që ndihmë humanitare po iu dërgohej boshnjakëve. Në ato raste nuk
flisnin për krimet e kryera nga boshnjakët kundër serbëve, duke qenë se
kishin frikë se serbët vendas nuk do të lejonin që ndihma të shkonte tek
boshnjakët, shpjegoi ai.
Ish-zyrtari i UNPROFOR-it tregoi gjithashtu për një takim me një ish-major të ushtrisë britanike, pas luftës, i cili hetoi sulmin në tregun Markale
në Sarajevë në vitin 1995, dhe që tha se të shtënat “erdhën nga pozicionet
e myslimanëve”.
Por, Tucker nuk e mbante mend emrin e majorit.
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Të hënën, Tucker dëshmoi se bombardimi i Sarajevës nga pozicionet e
forcave serbe të Bosnjës kishte për synim “të terrorizonte dhe frikësonte”
popullatën vendase.
Mladic, që u arrestua në maj të vitit të shkuar, deklaroi se është i pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe shkelje të
ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit në Bosnjë mes viteve 1992
dhe 1995.
Ai akuzohet për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe shtatë komuna të
tjera boshnjake në vitin 1992.
Mladic akuzohet gjithashtu për dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve nga
komunat nën kontrollin e serbëve të Bosnjës, terrorizim të banorëve të
Sarajevës me bombardime dhe sulme me snajperë, dhe marrjen peng të
ushtarëve ndërkombëtarë në vitin 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 10 tetor.
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08 TETOR 2012

Mladic Largohet nga Salla e
Gjyqit Sepse Qeshi
Trupi Gjykues i Tribunalit të Hagës e largoi Ratki Mladicin
nga salla e gjyqit sepse qeshi dhe tregoi me gisht gjatë
dëshmisë së dëshmitarit të mbrojtur RM-081.
RAPORTI I DREJTËSISË
Kur dëshmitari përfundoi dëshminë, Trupi Gjykues e lejoi Mladicin, ishshef i ushtrisë serbe të Bosnjës, të kthehej në sallë të gjyqit për të ndjekur
dëshminë e ish-oficerit të UNPROFOR-it, Pyers Tucker.
Dëshmitari RM-081 dëshmoi të premten, për kohën që u mbajt i burgosur
në ndërtesën në Rogaticë, ku tha se ishte i burgosur bashkë me qindra
boshnjakë të tjerë, verën e vitit 1992.
Ai tha se forcat serbe të Bosnjës i mbajtën të burgosurit në kushte çnjerëzore, i rrahën dhe abuzuan seksualisht, dhe i vranë.
Dëshmitari shtoi se dy fëmijët e tij nën moshë ishin mes të abuzuarve,
ndërsa ai “nuk kishte kurajën” ta pyeste bashkëshorten nëse edhe ajo
ishte abuzuar gjithashtu.
Për shkak të masave për të mbrojtur identitetin e dëshmitarit, seanca e të
hënës u mbajt pa praninë e publikut, kështu që nuk dihet se pse Mladici
qeshi.
Pasi u largua nga salla e gjyqit, Mldic kërkoi të kthehej në njësinë e burgimin dhe që avokatët mbrojtës të mos merrnin pjesë në seancë.
Avokati i Mladicit, Miodrag Stojanovic, tha se e kishte informuar Mladicin
për masat që gjyqtarët mund të marrin në këtë rast, por se klienti i tij ishte
përgjigjur se “do të fillonte grevë urie dhe nuk do t’i merrte më ilaçet, nëse
caktohen avokatë të tjerë mbrojtës për ta përfaqësuar”.
Avokati mbrojtës pastaj ndaloi së marri në pyetje dëshmitarin RM-081,
sipas udhëzimeve të Mladicit.
Gjyqtari kryesues, Alphons Orie, paralajmëroi se refuzimi i Mladicit për t’u
paraqitur në sallë të gjyqit do të interpretohet si heqje dorë nga e drejta për
të marrë pjesë në gjyq.
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Stojanovic i tha Trupit Gjykues se Mladic kishte thënë se “nuk mund t’i
kontrollonte emocionet, qofshin ato të qeshura, ose lot”.
Gjyqtari Orie u përgjigj se “e qeshura me zë të lartë në praninë e një dëshmitari” përbën pengim të seancës gjyqësore.
Mladic, ish-komandanti i ushtrisë së Republikës Srpska, akuzohet për
gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve dhe zakoneve të
luftës gjatë konfliktit në Bosnjës ndërmjet viteve 1992 dhe 1995.
Oficeri anglez Pyers Tucker, ish-asistenti i komandanti të UNPROFOR-it,
Philippe Morillon, dëshmoi se bombardimi në Sarajevë nga pozitat e
forcave serbe të Bosnjës kishte për synim të “terrorizonte dhe frikësonte”
popullatën vendase.
“Granata hidheshin në lagje të banuara pa asnjë qëllim të dukshëm ushtarak. Sipas kuptimit tim, qëllimi kryesor ishte të terrorizohej popullata”,
tha Tucker.
Avokati mbrojtës i Mladicit do të vazhdojë të marrë në pyetje oficerin
Tucker të martën, më 9 tetor.
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05 TETOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitari
Tregon për Rrethimin në
Sarajevë
Në gjyqin e Ratko Mladicit, ish-komandanti i UNPROFORit tha se civilët vriteshin kryesisht nga “bombardimet
dhe sulmet me snajperë” që po bëheshin nga Ushtria e
Republikës Srpska.
RAPORTI I DREJTËSISË
Gjeneralmajori egjiptian Husein Abdel Razek, që ishte komandant i UNPROFOR-it për Sarajevën, mes gushtit 1992 dhe shkurtit 1993, dëshmoi se
bombardimet dhe sulmet me snajperë ishin veçanërisht të rënda, në tre
muajt e para të mandatit të tij.
Ai tha se po merrte raporte nga vëzhguesit ushtarakë të OKB-së për sulmet në qytetin që ishte “i rrethuar”, në të cilët civilët po plagoseshin dhe
vriteshin. Ai tha se e ngriti çështjen me Mladicin dhe lidershipin politik
serb të Bosnjës.
“E ngrita çështjen e bombardimeve konstante dhe sulmeve me snajperë
në takimet me Radovan Karadzcici, gjeneralët Mladic dhe Stanislav Galic,
Momcilo Krajisnik dhe Biljana Plavsic. Dëgjuam shumë premtime nga ta,
por problemet mbetën... Situata në terren nuk ndryshoi kurrë”, tha dëshmitari.
Mladic, komandanti i kohës së luftës i ushtrisë së Republika Srpska, akuzohet për persekutim të joserbëve që arriti në nivel gjenocidi në shtatë
komuna. Për më tepër, akuzohet për gjenocidin në Srebrenicë, terror ndaj
civilëve në Sarajevë dhe marrjen peng të ushtarëve të UNPROFOR-it mes
viteve 1992 dhe 1995.
Radovan Karadzic, në atë kohë presidenti i Republikës Srpska, është në gjyq
për krime të kryera në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërsa Galic, Krajisnik dhe
Plavsic u dënuan nga Tribunali i Hagës me aktgjykime të shkallës së dytë.
Sipas Abdel Razekut, në reagim të protestave konstante të zyrtarëve të
UNPROFOR-it, liderët e serbëve të Bosnjës mohonin përgjegjësinë për sulmet ose thoshin se forcat boshnjake po sulmonin njerëzit e tyre dhe se
forcat serbe të Bosnjës vetëm po vetëmbroheshin.
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Marrëveshja e arritur në konferencën e Londrës që artileria e rëndë të vihej nën kontroll të OKB-së tha dëshmitari, nuk u implementua kurrë nga
lidershipi i Republikës Srpska.
Karadzic e shpjegoi këtë duke thënë: “Ka shumë myslimanë dhe kemi
vetëm këto armë”.
Abdel Razek tha se Mladic ishte prapa këtij vendimi, duke qenë se liderët
serbë dhe ata ushtarakë vepronin “në harmoni dhe mënyrë të koordinuar”.
Dëshmitari e përshkroi Mladicin si “komandant dhe lider të fortë, të cilin
oficerët vartës e respektonin”.
Abdel-Razek tha se komandanti i Trupave Romanija të Sarajevës, Gjenerali Galic, i tha njëherë se do të fillonte me sulmet me snajperë në territorin
e aeroportit të Sarajevës, sa kohë që civilët po lëviznin në atë zonë.
Abdel Razek shtoi se Galic - i dënuar nga Tribunali i Hagës me burgim të
përjetshëm për krime të kryera në Sarajevë - po vepronte sipas urdhrave
të ushtrisë.
Në takimet me UNPROFOR-in, lidershipi serb fliste në mënyrë të hapur
dhe të sinqertë për politikën e tyre për spastrim etnik, tha dëshmitari.
I pyetur në shkurt të vitit 1993 se cili ishte qëllimi përfundimtar i lidershipit serb të Bosnjës, Karadzic iu përgjigj Abdel Razekut: “Myslimanët
duhet të largoheshin nga territoret serbe, sepse nuk mund të jetojmë
bashkë”.
Dëshmitari kujtoi se në fund të shtatorit 1992 disa qindra boshnjakë dhe
kroatë u dëbuan nga Grbavica, që në atë kohë ishte nën kontroll të serbëve.
Abdel Razek do të merret në pyetje nga avokati mbrojtës i Mladicit, të
premten më 5 tetor.

- 462 -

RATKO MLADIÇ
NGA FU SHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

04 TETOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitari
Mohon se Boshnjakët Ishin të
Armatosur
Një dëshmitar në gjyqin e ish-kreut të ushtrisë serbe të
Bosnjës, Ratko Mladic, ka mohuar deklaratën e avokatit se
boshnjakët në Prijedor ishin të armatosur.
RAPORTI I DREJTËSISË
Gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarit të prokurorisë, Mevludin Sejmenovic, avokati mbrojtës i Mladicit argumentoi se boshnjakët në zonën e Prijedorit ishin të armatosur dhe të organizuar gjatë pranverës së vitit 1992,
në fillim të luftës në Bosnjë, gjë të cilën dëshmitari e mohoi.
Sejmanovic, që ishte në atë kohë deputet i Partisë Boshnjake të Aksionit
Demokratik, SDA, tha se do ta kishte ditur nëse boshnjakët po armatoseshin.
“Nuk ka mundësi që janë organizuar për t’u armatosur. Do ta kisha marrë
vesh nëse po”, tha Sejmenovic.
Të martën, Sejmenovic dëshmoi se në fund të majit 1992, oficerët serbë i
dhanë ultimatum boshnjakëve, duke kërkuar që të dorëzonin 7 000 pushkë, që sipas dëshmitarit, nuk i kishin.
Pas ultimatumit, fshati Kozarac u sulmua dhe civilët boshnjakë u dërguan
në kampet e burgimit në Trnopolje, Omarska dhe Keraterm.
Mladic, komandanti i kohës së luftës në Ushtrinë e Republikës Srpksa,
akuzohet për persekutim të joserbëve që arriti deri në gjenocid në Prijedor dhe gjashtë komuna të tjera. Përveç kësaj, akuzohet për gjenocidin në
Srebrenicë, terror ndaj civilëve në Sarajevë dhe marrjen peng të ushtarëve
të UNPROFOR-it.
Avokati mbrojtës tha se forcat serbe vazhduan të luftonin afër Prijedorit
deri në gusht të vitit 1992, por Sejmenovic u përgjigj se “kjo është hera
e parë që e dëgjoj këtë”, duke shtuar se “njerëzit po transferoheshin në
kampe përqendrimi” në atë kohë.
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Sejmenovic konfirmoi se, pasi ishte fshehur nga fundi i majit deri në fund
të korrikut, ishte dorëzuar vullnetarisht forcave serbe në kampin Trnopolje.
Ai konfirmoi gjithashtu se disa grupe më të vogla boshnjakësh erdhën vetë
në kampin Trnopolje, pasi fshatrat e tyre ishin djegur dhe njerëzit ishin
vrarë, sepse besonin se do të ishin më të sigurt në kamp.
Kur u pyet nëse ishte i pranishëm gjatë përdhunimeve dhe vrasjeve në Trnopolje dhe Omarska që i përshkroi gjatë dëshmisë tij, Sejmanovic u përgjigj se jo, por përsëriti deklaratën se pa gjashtë të rinj nga familja Foric që
u morën dhe më pas ishin vrarë.
Avokati mbrojtës, Branko Lukic, sugjeroi se të burgosurit e kampit të burgut u rrahën nga policia dhe jo ushtarët. Sidoqoftë, Sejmenovic i qëndroi
deklaratës së mëparshme se u mbajt i burgosur nga ushtarët e Republika
Srpska.
“Kur dikush të thotë: ‘Tani do shihni se si ushtarët i rrahin njerëzit’, dhe
një polic po qëndron afër, duke mos bërë asgjë, atëherë është e qartë se po
rrihesh nga ushtria”, tha dëshmitari.
Sejmanovic tha se pasi u lirua nga kampi në Omarska, me urdhër të liderit
politik serb të Bosnjës dhe i pandehuri i ICTY-së, Radovan Karadzic, u
detyrua të jepte një intervistë për stacionin televiziv serb.
Ai tha se ishte detyruar të gënjente duke thënë edhe se Omarska nuk ishte
kamp përqendrimi dhe se lidershipi i SDA-së ishte përgjegjës për luftën
në Bosnjë.
Gjyqi do të vazhdojë të enjten.
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02 TETOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Ish-Deputeti
Boshnjak Flet për Kampin
Omarska
Në gjyqin e ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, prokuroria ka vazhduar me prezantimin e provave
për spastrim etnik në Prijedor, në vitin 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari Mevludin Sejmenovic përshkroi se si forcat e armatosura nën
kontrollin e Partisë Demokratike Serbe morën pushtetin në Prijedor dhe
pastaj burgosën, vranë dhe dëbuan në mënyrë të paligjshme boshnjakët
dhe kroatët.
Sejmenovic, i cili ishte deputet i Partisë së Aksionit Demokratik në Prijedor, tha se Partia Demokrate e Serbisë pretendonte se 70 për qind e komunës ishin serbë, para se ta merrte me forcë më 30 prill 1992.
Më pas, tha ai, të gjithë joserbët u dëbuan nga vendet e punës. Gjatë negociatave në të cilat mori pjesë Sejmenovici, Partia Demokrate Serbe dhe
ushtria i paraqitën një ultimatum boshnjakëve për të dorëzuar menjëherë,
7 000 pushkë, të cilat nuk i kishin, tha Sejmenovic.
“Kryebashkiaku Radmilo Zeljaja na tha: ‘Nëse nuk dorëzoni 7 000 pushkë,
do ta shkatërrojë Kozaracin për tokë’. Becir Medunjanin tha: ‘Si mund t’i
dorëzojmë kur nuk i kemi’, dhe Zeljaja u përgjigj: ‘Ai, është problemi juaj
zotëri’”, dëshmoi Sejmenovic.
Ai tha se më pas ndodhi sulmi në Kozarac, ku burrat, dhe djem të rinj, u
dërguan në kampet në Omarska dhe Keraterm, ndërsa gratë dhe fëmijët u
dërguan në kampin Trnopolje, ose u fshehën, meqë shtëpitë po digjeshin
ose plaçkiteshin sistematikisht.
Sejmenovic u dërgua në kampin Trnopolje ku pa forcat serbe tek vrisnin
gjashtë boshnjakë, të gjithë anëtarë të një familjeje. Më vonë u transferua
në kampi Omarska.
Ai përshkroi shtëpinë e bardhë në Omarska, ku bashkë me të burgosurit e
tjerë u rrahën.
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Pasi disa gazetarë të huaj vizituan kampin Omarska në gusht të vitit 1992,
Sejmanovici tha se u nxor nga kampi nga zyrtari i Partisë Demokrate të
Serbisë, Vojo Kupresanin, me urdhër të Radovan Karadzicit, në atë kohë
president i Republikës Srpska.
“Në Omarska kishte vdekje dhe vetëm vdekje, dhe pastaj Kupresanin u
shfaq papritur dhe filloi të fliste për politikë…Qëndroja i heshtur duke
menduar si ishte një tjetër gjë që duhet të duroja para se të vdisja. Kupresanin foli më pas në telefon me Karadzicin, që i tha të më blinte kostum, të
më ushqente dhe të më sillte në Banjallukë”, kujtoi Sejmenovic.
Ai tha se kuptoi se Karadzici donte ta përdorte për të sajuar rendin multietnik, kur shoferi i Kupresaninit, gjatë rrugës për në Banjallukë kishte komentuar se është mirë që Sejmanovici po bëhej anëtar i parlamentit serb,
por se duhet të ketë kujdes mos të vritet nga boshnjakët.
“E kuptova se në këtë mënyrë po përpiqeshin të lanin duart nga krimet
në masë që kishin kryer”, tha Sejmenovici, duke shtuar se zyrtarët e lartë
serbë e dinin për krimet në Omarska, por se i konsideronin “ngjarje normale të luftës”.
Mladic, ish-anëtar i Ushtrisë së Republika Srpska, akuzohet për dëbimin
sistematik të boshnjakëve dhe kroatëve në komunën e Prijedorit që arriti
në nivel gjenocidi.
Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995, terrorizim
të banorëve të Sarajevës me bombardime dhe sulme me snajperë, si dhe
marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë.
Gjyqi do të vazhdojë të mërkurën, më 3 tetor, kur avokati mbrojtës do të
marrë në pyetje Sejmenovicin.
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01 TETOR 2012

Mjeku i Kampit në Trnopolje
Dëshmon në Gjyqin e Mladicit
Duke dëshmuar në gjyqin e ish-shefit të ushtrisë serbe të
Bosnjës, Ratko Mladic, një ish-mjek në kampin Trnopolje,
tha se civilët boshnjakë dhe kroatë mbaheshin në kushte
çnjerëzore.
RAPORTI I DREJTËSISË
Idriz Merdzanic, i cili ka qenë mjek në kampin e përqendrimit Trnopolje
afër Prijedorit, nga qershori në shtator të vitit 1992, tha se qëllimi i kampit
ishte të ndihmonte spastrimin etnik në komunën e Prijedorit.
“Serbët i dëbuan njerëzit fshat pas fshati. Në fillim, dërguan gratë dhe
fëmijët në Trnopolje. Më pas organizuan kamionë dhe i transferuan. Në
fillim i transferuan në vagonë për kafshë dhe më vonë, me kamionë”.
“Për sa i përket atyre të aftë fizikisht, ose i vranë menjëherë, ose i burgosën në kampe të tjera, si Omarska dhe Keraterm, para se t’i dëbonin”,
tha Merdzanic.
Mladic, ish-komandant i Ushtrisë së Republikës Srpska, akuzohet për
gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe shtatë komuna të tjera boshnjake në vitin 1992, përfshirë Prijedorin, si dhe dëbimin e boshnjakëve dhe
kroatëve nga territoret nën kontroll të serbëve të Bosnjës, për terrorizim
të banorëve të Sarajevës me bombardime dhe sulme me snajperë, si dhe
marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë në vitin 1995.
Merdzanici, që kishte punuar në fshatin Kozarac afër Trnopoljes, përshkroi sulmin e forcave serbe në fshat në fund të majit 1992, duke shtuar se
boshnjakët, që ishin shumica në fshat, ose u burgosën ose u dëbuan pas
sulmit.
Merdzanici përmendi vrasjen e shtatë të burgosurve në Trnopolje, duke
shtuar se disa boshnjakë, që u sollën nga Keraterm, i thanë se në kamp
ishin vrarë më shumë se 150 persona.
Ai tha se mendonte se komandanti i kampit në Trnopolje, Slobodan Kuruzovic, që sipas Merdzanicit vishte uniforme ushtarake kamuflazh, “e
dinte për vrasjet, përdhunimet dhe rrahjet, edhe pse nuk ka rrahur persona personalisht”.
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Dëshmitari tha se, pavarësisht kësaj, asnjë hetim nuk u bë.
Merdzanici konfirmoi se të burgosurit, që u filmuan nga kanali televiziv
britanik ITN në Trnopolje në fillim të gushtit 1992, mbaheshin pas telave
me gjemba.
Pasi prokuroria paraqiti një regjistrim të një interviste të shkurtër me
Penny Marshall, një gazetare e ITN-së, Merdzanic tha se i dha në mënyrë
sekrete gazetares fotografi të të burgosurve të rrahur, të cilët ai i kishte
mjekuar.
Gjatë marrjes në pyetje nga avokati mbrojtës i Mladicit, Branko Lukic,
Merdzanici konfirmoi se me leje nga komandanti i kampit Trnopolje, disa
gra boshnjake që i thanë se ishin përdhunuar, u transferuan në spitalin
në Prijedor për kontrolle mjekësore, duke shtuar se edhe stafi i spitalit e
konfirmoi këtë.
Ai tha se autorët e krimeve kishin kërcënuar komandantin e kampit, duke
shtuar se kishin ardhur në Trnopolje me dy tanke, në të cilat kishin shkruar fjalët “El Maniacs”.
I pyetur nëse ndokush i detyroi boshnjakët dhe kroatët e burgosurit, që
mbaheshin në Trnopolje të hipnin në kamionë, Merdzanic tha se “askush
nuk i rrahu për t’i detyruar të hipnin, por thjesht iu tha se duhet të largoheshin”.
Ai konfirmoi se kamionët me të cilët ai vetë u largua ishin organizuar nga
Kryqi i Kuq.
Gjyqi i Mladicit do të vazhdojë të martën, më 2 tetor.
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01 TETOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitari
Kujton Masakrën e Markales
Në gjyqin e ish kreut të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, një dëshmitar i prokurorisë përshkroi se si
bashkëshortja e tij u vra gjatë shpërthimit në tregun
Markale në Sarajevë në gusht të vitit 1995.
RAPORTI I DREJTËSISË
Sujelman Crncalo përshkroi se si gruaja e tij shkoi në tregun Markale
mëngjesin e 28 gushtit, 1995.
"Nuk u kthye në orën 11, sic ramë dakord, kështu që shkova të kërkoj për
të... Nuk do ta harroj kurrë atë pamje. Rruga përballë Markales ishte e
mbuluar me gjak, nga fillimi në fund, pjesë trupash kudo, këpucë, rroba...
gjaku që rridhte ndërsa i tërhiqnin zvarrë të plagosurit", tregoi Crncalo.
Pasi nuk e gjeti bashkëshorten në listën e të plagosurve në spital, Crncalo
u dërgua në morg.
"E njoha menjëherë mes shtatë trupave. Ishtin të gjitha gra. Bashkëshortja
ime ishte e treta në rresht.
Sipas aktpadisë që është hedhur kundër Mladicit, dhe verdikteve të
mëparshme të Tribunalit të Hagës, predha ishte hedhur në Markale nga
pozitat e Trupave Sarajevo-Romanija e Ushrisë së Republika Srpska.
Mladic, i cili u arrestua në Maj të vitit të shkuar, ka deklaruar se është i
pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe shkelje të
ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit në Bosnjës mes viteve 1992
dhe 1995.
Ai akuzohet për gjenocidin n Srebrenicë në vitin 1995 dhe në komuna të
tjera boshnjake në vitin 1992, për dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve
nga territoret që ishin nën kontroll të serbëve të Bosnjës, terrorizim të
banorëve të Sarajevës me bombardime dhe sulme me snajper si dhe marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë në vitin 1995.
Crncalo tha se jeta gjatë rrethimit në Sarajevë ishte e vështirë për shkak të
bombardimeve të përditshme, sulmeve me snajperë, dhe mungesës së ujit,
ushqimit, dhe rrymës.
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Crncalo dëshmoi se në korrik të vitit 1992 autoritetet serbe të Bosnjës e
dëbuan atë dhe një boshnjak tjetër nga Pale, duke i transportuar me autobuze në Sarajve.
Në qershor të të njejtit vit, dëshmitari kishte dëgjuar se presidenti i Republika Srpska në atë kohë, Radovan Karadzic kishte thënë në një grumbullim në Pale se "mënyra më e mirë për të mbrojtur shtëpitë Serbe- është
të sulmohen shtëpitë myslimane".
Para kësaj, sipas Crncalos, Nikola Koljevic, një nga liderët politikë serbë të
Bosnjës, i kishte thënë boshnjakëve vendas se "serbët nuk duan të jetojnë
me ta", ndërsa komandanti i policisë u kishte thënë se nuk mund të garantonte sigurinë e tyre.
Crncalo tha se u detyruar t'i transferonte me shkrim pronësinë e shtëpisë
së tij një gruaje serbe.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati i Mladicit, Dejan Ivetic theksoi se kontrata
lejonte përdorim të shtëpisë, por jo pronësi të saj. Dëshmiari u përgjigj se
duhet ta nënshkruante kontratën menjëherë para se u largua për në Sarajevë dhe se nuk e analizoi përmbajtjen e saj.
Avokati mbrojtës sugjeroi se Crncalo dhe boshnjakë të tjerë nga Pale u
larguan me vullnet të lirë, por dëshmitari e mohoi këtë, duke thënë se nuk
do ta braktiste kurrë shtëpinë e tij në mënyrë vullnetare.
Në fillim të seancës, Trupi Gjykues e ndaloi Mladicin të fliste në sallë të
gjyqit, duke shpjeguar se të paktën pesë herë, ka folur me zë të lartë dhe
iu është drejtuar dëshmitarëve në mënyrë të papërshtatshme, ose ka komuntuar dëshmitë e tyre.
"Sipas rregullave të reja, që do të aplikohen gjatë procesit, Mladic do të
lejohet të flasë me avokatin e tij vetëm gjatë pushimit, ose me shënime",
tha gjyqtari kryesues Alphons Orie.
Gjyqi do të vazhdojë të hënën, më 1 tetor.
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28 SHTATOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Më shumë se
1,000 të vrarë në Kozarac
Në gjyqin e ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, avokati i tij mbrojtës argumentoi se sulmi i forcave
serbe në fshatin Kozarac më 1992, ishte pasojë e pritës
boshnjake.
RAPORTI I DREJTËSISË
Avokatët e Mladicit ia thanë këtë dëshmitarit të prokurorisë, Osman Selak,
gjatë marrjes në pyetje, i cili e refuzoi dhe i qëndroi deklaratës së tij të
mëparshme se 1,200 boshnjakë ishin vrarë gjatë sulmit.
Në dëshminë e ditës së mëparshme, Selaku, ish-komandanti i bazës ajrore
të Ushtrisë së Republikës Srpska në Banjallukë, përshkroi takimin e datës
27 maj 1992, kur oficerët kishin informuar komandantin e Trupave të Parë
të Krajinës, Momir Talic, se 800 myslimanë ishin vrarë dhe 1,200 ishin
marrë peng në zonën e Kozaracit.
Sipas Selakut, gjenerali Talic lëshoi urdhrin që selia e ushtrisë serbe të
Bosnjës të informohej se numri i viktimave ishte dhjetë herë më i vogël,
duke e ditur se njësitë e tij kishin dhunuar ligjin ndërkombëtar të luftës.
Mladic, ish-komandant i Ushtrisë së Republikës Srpska, akuzohet për
dëbimin e civilëve boshnjakë dhe kroatë në Bosnjë dhe Hercegovinë, që,
sipas aktpadisë, në shtatë komuna në Bosnjë, arriti në nivelin e gjenocidit. Ai akuzohet gjithashtu për gjenocidin në Srebrenicë dhe terrorizim të
banorëve të Sarajevës.
I pyetur nga avokati mbrojtës nëse e dinte se një kolonë ushtarake kishte
kaluar përmes Kozaracit në fund të majit 1992 dhe se cila ishte detyra e
saj, Selaku u përgjigj se jo, duke shtuar se e dinte që “një batalion nga
Beogradi kishte kaluar në atë drejtim”.
I pyetur nëse e dinte se një ushtar nga kolona ishte vrarë, dëshmitari u
përgjigj: “Nuk e dija. Kjo ishte mënyra si partitë politike po përpiqeshin të
justifikonin vrasjen e 1,200 personave”.
Avokati mbrojtës, Branko Lukic, pyeti se sa të plagosur kishte në Kozarac
dhe sugjeroi se duke pasur parasysh numrin e të vrarëve që tha dëshmitari, duhet të kishte pasur “rreth dy mijë” të plagosur.
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“Mendoj se po, sepse banorë nga fshati u dërguan në kampe afër Prijedorit
dhe shumë prej tyre vdiqën atje prej plagëve”, tha Selaku.
Avokati i Mladicit e pyeti dëshmitarin për “lëvizjen rezistente” në Banjallukë, në të cilën ai ishte anëtar pasi doli në pension në korrik të vitit 1992.
Selaku e konfirmoi këtë, duke theksuar se nuk ndërmorën kurrë ndonjë
veprim kundër autoriteteve serbe.
Ai shtoi se gjatë luftës “300 persona ishin vrarë dhe hedhur në lumin Vrbas”, dhe se “boshnjakët dhe kroatët ishin urdhëruar të largoheshin”.
Gjatë mbajtjes së gjyqit, gjyqtari kryesues Alphons Orie e paralajmëroi
Mladicin në disa raste të mos fliste me zë të lartë gjatë konsultimeve me
avokatët e tij dhe të mos komentonte gjithashtu me zë të lartë gjatë dëshmisë.
Gjyqi do të vazhdojë më 28 shtator.
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27 SHTATOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitari
Tregon për Masakrën në
Sokoline
Në gjyqin e ish kreut serb të Bosnjës, Ratko Mladic, një
dëshmitar tregoi se si në qershor të vitit 1992,i mbijetoi
masakrës në Sokoline në të cilën forcat serbe të Bosnjës
vranë 47 boshnjakë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtur RM-145 tha se ushtarët serbë të Bosnjës të drejtuar
nga një person i quajtur Zuti [i verdhi] më 14 qershor, 1992, morrën 55
të burgosur boshnjakë nga burgu në Rajlovac dhe i vendosën në autobus,
dhe iu thanë se do të shkëmbeheshin. Dëshmitari tha se ishte mbajtur në
Rajlovac pasi ishte arrestuar në fshatin Ahatovic.
“Kur arritëm në Sokoline, rojet dolën dhe Zuti tha se motori ishte nxehur
dhe se duhet të sillte ujë… sapo dolën, u dëgjuan shpërthime para autobuzit, dhe të shtëna nga automatikë… zgjati për rreth 15 minuta”, tha
RM-145.
Pasi të shtënat mbaruan, dëshmitari kishte dëgjuar një makinë që i afrohej
autobuzit.
“Dera u hap dhe dëgjova dikë që thoshte “shko brënda… shiko a mbeti
njeri gjallë”. Personi tjetër shau dhe tha “shko ti”. U përplas dera e makinës dhe u larguan”, tha RM-145, duke shtuar se ishte i shtrirë në tokë në
autobuz poshtë trupave të vdekur.
Me tre të mbijetuar të tjerë, ai arriti të arratisej në pyje dhe arriti në fshatin Vukasovic, ku i ishte dhënë ndihmë mjekësore.
Mladic, ish komandanti i UShtrisë së Republika Srpska, akuzohet për dëbimin e civilëve boshnjakë dhe kroatë në Bosnjë dhe Hercegovinë, që, sipas
aktpadisë, në shtatë komuna boshnjake arriti në nivelin e gjenocidit. Ai
akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të banorëve në
Sarajevë, dhe marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë.
Mladic refuzoi të merrte pjesë në seancën dëgjimore sepse dëshmitari
RM-145 po e jepte dëshminë përmes një video-linku nga Sarajeva, ndërsa
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Mladic tha se kishte të drejtën të përballej me cdo dëshmitar në sallë të
gjyqit.
Pasi u paralajmërua, Mladic konfirmoi përmes avokatit të tij se me vullnet
të lirë kishte vendosur të mos merrte pjesë në proces duke qendruar në
qelinë jashtë sallës së gjyqit. Ai u kthyer në sallë të gjyqit kur dëshmitari
RM-145 përfundoi dëshminë e tij.
Në sallë u treguan edhe fotografi të autobuzit dhe trupave të vrarë. Dëshmitari RM-145 konfirmoi se fotot ishin bërë më 15 qershor, 1992, nga
banorët e fshatit që erdhën në skenën e krimit.
Fotot tregojnë gjithashtu dhjetra fshatarë që gërmonin një var masiv për
të varrosur viktimat.
“Xhaxhai im dhe une duhet të identifikonim të vdekurit- shumë pak kishin fytyra të padëmtuara dhe mund t’i identifikonim lehtë, iu shikonim
edhe rrobat që kishin veshur…kur u nisëm na i kishin marë dokumentat”,
tha dëshmitari RM-145.
Dëshmitari tha se boshnjakët e arrestuar në fshatin Ahatovic ishin rrahur
dhe disa ishin vrarë gjatë kohës që mbaheshin të burgosur në Rajlovac,
para se të ndodhtë masakra në Sokoline.
Avokati i Mladicit, Miodrag Stojanovic, e pyeti dëshmitarin gjatë marrjes
në pyetje nëse e kishte parë se kush kishte hapur zjarr para autobuzit, dhe
RM-145 u përgjigj: “Jo, sepse isha i mbuluar nga trupat e vdekur”.
Gjyqi do të vazhdojë të enjten, më 27 shtator.
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25 SHTATOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitarët
Flasin për Horroret në Prijedor
Në gjyqin e ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, dy dëshmitarë të prokurorisë folën për vrasjet
boshnjakëve në rajonin e Prijedorit në vitin 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Osman Selaku, ish-komandant i bazës civile të Ushtrisë së Republikës
Srpska, VRS, në Banjallukë, tha se verën e vitit 1992, komandanti i Trupave të Parë të Krajinës, Momir Talic, ishte informuar se 800 boshnjakë
ishin vrarë gjatë sulmit në fshatin Kozarac afër Prijedorit dhe se, sipas
urdhrave të Talicit, kjo shifër ishte falsifikuar në raport, dhe ishte regjistruar si vetëm 80 viktima.
“Marcetic i kishte thënë Talicit: ‘Shoku Gjeneral, sot në Kozarac u vranë
800 persona dhe u kapën 1 200 të tjerë’. Talix më pa mendueshëm, duke
e ditur se unë isha boshnjak dhe se personat e vrarë ishin myslimanë”.
“Pastaj iu kthye Marceticit dhe i tha: ‘Dragan, doje të thoje që 80 persona
ishin vrarë dhe kjo është çfarë do t’i thuash selisë gjithashtu’. Pastaj ky
informacion iu kalua selisë”, tha Selak.
Pastaj Selaku shtoi se kishte dorëzuar kërkesën për të dalë në pension,
i vetëdijshëm se si boshnjak nuk mund të qëndronte në ushtrinë serbe
të Bosnjës. Ai shërbeu në ushtri deri në korrik të vitit 1992, kohë kur iu
miratua kërkesa.
Sipas dëshmitarit, Talici “nuk ishte në favor të luftës”, por “i kryente
urdhrat”.
“Ai e dinte se ishte dhunuar e drejta ndërkombëtare dhe kjo ishte arsyeja
pse lëshoi urdhrin që selisë t’i thuhej se ishin vrarë vetëm 80 persona.
Kishte frikë se do të mbahej përgjegjës për ato vrasje”, tha Selaku.
Sipas Selakut, autorët e vrasjeve në Kozarac ishin anëtarë të brigadës së
VRS-së nga Prijedori, të cilën Talic “dështoi ta dënojë”.
Talici akuzohej nga gjykata e Hagës për krime lufte të kryera në Bosanska
Krajina, por vdiq në vitin 2003, para përfundimit të gjyqit.
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Mladic, ish-komandanti i Ushtrisë së Republikës Srpska, akuzohet për dëbimin e civilëve boshnjakë dhe kroatë në Bosnjë dhe Hercegovinë, që sipas
aktpadisë, në shtatë komuna boshnjake, përfshirë Prijedorin arriti në nivel
gjenocidi. Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të
banorëve të Sarajevës dhe marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë mes
viteve 1992 dhe 1995.
Para dëshmisë së Selakut, Tribunali i Hagës dëgjoi gjithashtu dëshminë e
një ish-oficeri të inteligjencës dhe sigurisë në ushtrinë serbe të Bosnjës,
VRS, i cili tha se 24 boshnjakë u asfiksuan në kamionë, që po transportonin qindra pengje nga Sanski Most për në kampin e përqendrimit Manjaca, në korrik të vitit 1992.
Dëshmitari i prokurorisë, i cili dëshmoi nën pseudonimin RM-051, tha se
vdekja e tyre ishte shkaktuar nga trajtimi “joprofesional” dhe “çnjerëzor”
nga policët serbë, që i shoqëronin.
Kur pa fotografi të të burgosurve të gjakosur dhe të dobët, disa prej tyre
deri në kockë, të shtrirë në dyshemenë e hangarit ose duke qëndruar prapa
telave me gjemba, dëshmitari RM-051, tha se “në foto tregohej në mënyrë
reale se si ishte gjendja në kampin e përqendrimit”, duke theksuar se “nuk
kishte asgjë për të hequr ose shtuar”.
Gjyqi do të vazhdojë të mërkurën, më 25 shtator.
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21 SHTATOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Rrethimi i
Vlasenicës
Avokati i Ratko Mladicit, theksoi gjatë marrjes në pyetje
të dëshmitarit Ibro Osmanovic, se në verën e vitit 1992,
kampi i Susicës afër Vlasenicës drejtohej nga policia serbe
e Bosnjës, dhe jo nga ushtria.
RAPORTI I DREJTËSISË
Osmanovic, i cili gjatë dëshmisë në Tribunalin e Hagës kishte thënë se
boshnjakët e burgosur në kampin e Susicës abuzoheshin dhe rriheshin për
vdekje, konfirmoi se kujdestar dhe shef i sigurisë në kamp ishin anëtarë të
brigadës së policisë speciale të Republikës Srpska.
“Shefi i sigurisë, Dragan Nikolic, i njohur si Yankee, shpesh tha se kujdestari është autoritet i padiskutueshëm… Ata vinin në Susicë siç të donin,
në uniforma të rregullta ushtrie ose në kamuflazh, për të marrë të burgosurit për punë të detyrueshme. Vishnin gjithashtu uniforma blu, por askush nga ata nuk ishte nga policia e rregullt, askush prej tyre kishin qenë
polic para luftës”, tha Osmanovic.
Në vitin 2003, Tribunali i Hagës e dënoi Dragan Nikolicin me 20 vjet burgim për krimet e kryera në Susicë.
Mladic, ish-komandanti i Ushtrisë së Republikës Srpska, akuzohet për
dëbimin e civilëve boshnjakë dhe kroatë në Bosnjë dhe Hercegovinë, që
sipas aktpadisë, në shtatë komuna boshnjakë, përfshirë Vlasenicën, arriti
në nivelin e gjenocidit.
Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të qytetarëve
të Sarajevës dhe marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë mes viteve
1992 dhe 1995.
Miodrag Stojanovic, avokati i Mladicit, e kundërshtoi deklaratën e dëshmitarin se pronari i restorantit në Bijeljinë, Ejub Smajic, u vra në kampin
në Batkovic afër Bijeljinës, por Osmanovic i qëndroi deklaratës së tij të
mëparshme.
Stojanovic i tregoi dëshmitarit aktpadinë e dorëzuar në Bosnjë dhe Hercegovinë kundër autorëve të krimit në Batkovic, që thotë se Smajic ishte “i
lënduar rëndë’. Osmanovic u përgjigj se Smajic u vra në kamp.
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Pasi avokati i Mladicit i tregoi deklaratën të cilën vetë Smajic e kishte bërë
tek organet e hetimit, Osmanovic lejoi mundësinë se nuk po flisnin për të
njëjtin njeri, por i qëndroi dëshmisë së mëparshme.
Stojanovici foli edhe për ngjarjet në Vlasenicë para se autoritetet serbe
të arrestonin Osmanovicin dhe gjyqtari kryesues, Alphons Orie, e paralajmëroi ta kishte vëmendjen tek deklarata e dëshmitarit.
Të enjten, Osmanovici dëshmoi se pasi forcat serbe morën kontroll të
qytetit të Vlasenicës në vitin 1991, motra e tij më e vogël, dy vëllezërit dhe
33 familjarë të largët u vranë.
Gjyqi do të vazhdojë të hënën, më 24 shtator.
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20 SHTATOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitari
Tregon për Krimet në Vlasenicë
Duke dëshmuar në gjyqin e ish-kreut të ushtrisë serbe të
Bosnjës, Ratko Mladic, një dëshmitar kujtoi abuzimin në
kampin e përqendrimit Susica ku boshnjakët nga Vlasenica
mbaheshin të burgosur.

Mladic Foto Flickr ICTY.

RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i prokurorisë në Hagë, Ibro Osmanovic, tha se pasi forcat serbe
morën kontroll të qytetit të Vlasenicës, afër Srebrenicës në Bosnjën lindore, në vitin 1992, motra e tij më e vogël, dy vëllezërit dhe 33 familjarë
të largët u vranë.
“Motra ime, Ferida, ishte 16 vjeç kur e dogjën. Gjetëm vetëm shtatë për
qind të trupit të saj…Vetëm katër kocka”, tha Osmanovici, duke shtuar se
eshtrat e saj u gjetën vetëm në prill të këtij viti.
Osmanovici tha se motrën e tij e kishin parë për herë të fundit në verën e
vitit 1992 në kampin e përqendrimit në Susica dhe shtoi se e pa vëllain e tij
më të vogël për herë të fundit, gjithashtu në kampin në Susicë.
“Eshtrat e vëllait u gjetën në tri varre masive të ndryshme dhe koka iu
gjet 25 kilometra larg varreve. Eshtrat e vëllait më të madh ende nuk janë
gjetur”, tha Osmanovici.
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Mladic, ish-komandanti i Ushtrisë së Republikës Srpska, akuzohet për
krime lufte dhe krime ndaj njerëzimit, përfshirë dëbimin e joserbëve nga
Bosnja dhe Hercegovina, që sipas aktpadisë, arriti në nivelin e gjenocidit
në shtatë komuna boshnjake, përfshirë Vlasenicën.
Osmanovici tha se u arrestua në fund të majit 1992 dhe se më pas u dërgua
në fshatin Drum, ku rojat i urdhëruan të burgosurit të varrosnin 22 burra
boshnjakë, që ishin ekzekutuar me plumb mes syve.
Sipas Osmanovicit, të gjitha viktimat, mes moshës 20 dhe 60-vjeçare, ishin të veshur me rroba civile. Ai tha se i njihte disa prej tyre.
Duke përshkruar qëndrimin e tij në kampin e përqendrimit Susica, dëshmitari tha se të gjithë të burgosurit ishin civilë.
“Rrahjet ishin të shpeshta në Susicë. Disa persona rriheshin çdo ditë,
ndërsa disa rriheshin për vdekje”, tha dëshmitari.
Kur u pyet se pse u burgos, bashkë me qindra boshnjakë të tjerë nga
Vlasenica, dëshmitari tha se asnjë prej tyre nuk ishte fajtor për ndonjë gjë.
“Të gjitha rrahjet, agonia, dhe vuajtjet u shkaktuan nga ish fqinjët tanë…
Askush nuk ishte fajtor për asgjë, por na akuzonin për çfarëdo lloj gjëje”,
tha dëshmitari.
Avokati mbrojtës do të vazhdojë të marrë në pyetje Osmanovicin më 21
shtator.
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20 SHTATOR 2012

Bashkëpunëtorët e Mladicit
Bëjnë Marrëveshje
Një familjar i bashkëshortes së të pandehurit të krimeve të
luftës, Ratko Mladic, ka bërë marrëveshje me prokurorinë
për krime lufte në Serbi, duke pranuar se ka fshehur ishkomandantin serb të Bosnjës.
MARIJA RISTIC
Miroslav Jegdic, vëllai i bashkëshortes së Ratko Mladicit, ka deklaruar se
është fajtor për akuzat se ka fshehur ish-kreun e ushtrisë serbe të Bosnjës, gjatë kohës që ishte në arrati nga Tribunali i Hagës, në shkëmbim për
dënim të pezulluar me burg, tha të enjten Zyra e Prokurorisë për Krime
Lufte në Serbi.
Gjykata e Lartë e dënoi me gjashtë muaj burgim, ose dy vite dënim të
pezulluar.
Mladici ishte i fshehur në shtëpinë e Miroslav Jegdicit në lagjen Velika
Mostanica në Beograd, në vitin 2006, nga shkurti deri në mes të prillit.
Më 15 gusht, Gjykata e Lartë në Serbi e dënoi kushëririn e Ratko Mladicit,
Branislav Mladic. Ishte dënimi i parë i lëshuar nga gjykatat serbe ndaj
bashkëpunëtorëve të Mladicit, që e ndihmuan t’i shmangej arrestimit.
Zyra e prokurorit po heton gjithashtu gjashtë persona që dyshohen se kanë
ndihmuar Mladicin, dhe një të pandehur tjetër të ICTY-s, Stojan Zupljanin, të fshihej; ndërsa procedurat e paragjykimit ende po vazhdojnë ndaj
shtatë individëve të tjerë.
Gjithashtu, dhjetë persona të tjerë janë aktualisht në gjyq për herë të dytë
para Gjykatës së Përgjithshme të Serbisë për dyshime se kanë fshehur
Mladicin. Verdikti nga viti 2010 që i liroi, u hodh poshtë dhe rasti u dërgua
për rigjykim.
Zbulimi i rrjetit të personave që ndihmuan Mladicin të fshihej ende është
një çështje që vazhdon mes Serbisë dhe Tribunalit të Hagës, ICTY.
Në fillim të qershorit, kryeprokurori i ICTY-s, Serge Brammertz, prezantoi
raportin e tij dyvjeçar para Këshillit të Sigurisë së OKB-së dhe shprehu
shqetësimin në lidhje me vonesën e Serbisë në identifikimin e të gjithë
atyre që ndihmuan Mladicin të fshihej për kaq gjatë.
Mladici po gjykohet para ICTY-s. Ai akuzohet për krime lufte dhe krime
ndaj njerëzimit, duke përfshirë gjenocidin e Srebrenicës, gjatë luftës në
Bosnjë.
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19 SHTATOR 2012

Gazetari Anglez Kujton Të
Burgosurit Skelet Prapa
Gardhit
Në gjyqin e Ratko Mladicit, gazetari Ed Vulliamy përshkroi
kampet e përqëndrimit në Omarska dhe Trnopolje, kur
autoritetet serbe të Bosnjës mbajtën në verën e vitit 1992
jo-serbët nga Prijedori.
RAPORTI I DREJTËSISË
Vulliamy, i cili ishte një nga gazetarët e parë perëndimorë që vizituan
Omarskën dhe Trnopoljen dhe zonën përreth më 5 gusht, 1992, me ftesë
nga presidenti I asaj kohe I Republika Srpska, Radovan Karadzic, theksoi
se të burgosurit po mbaheshin, abuzoheshin dhe vriteshin në kampet, dhe
pastaj dëboheshin masivisht.
Raporti dhe filmimi I tij I të burgosurve të uritur dhe tepër të dobët pas
telave me gjëmba, I bërë nga gazetarja e ITN-në Penny Marshall pati një
impakt të gjërë në opinion e publikut në mbarë botën.
Mladic, ish komandanti i Ushtrisë së Republika Srpska, akuzohet për dëbimin e jo-serbëve nga gjithë Bosnjë dhe Hercegovina, që, sipas aktpadisë,
në shtatë komuna boshnjake, përfshirë Prijedorin, arriti në nivelin e gjenocidit.
Ai akuzohet gjithashtu për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të qytetarëve
të Sarajevës, dhe marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtare mes viteve
1992 dhe 1995.
Ashtu si në gjyqin e Karadzicit vjeshtën e shkuar, Vulliamy dëshmoi se
të burgosurit që pa në Omarska në gusht të vitit 1992 ishin në “gjendje
shokuese”, dhe se të burgosurit “prapa telave me gjemba” në kampin në
Trnopolje ishin “në gjendje skeleti”.
Duke komentuar për video xhirimet ku shihen dhjetra të burgosur që hanë
ushqim të pakët në dhomën e ngrënies në Omarska ndërsa ishin të rrethuar nga ushtarë të armatosur, Vulliamy tha se u përpoq të fliste me një të
burgosur, I cili, kur u pyet për kushtet në kamp, u përgjigj se “nuk donte
të thoshte gënjeshtrja, por se nuk mund të tregonte të vërtetën”.
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Kur vizitoi kampin në Omarska, tha ai, gazetarët anglez u shoqëruan nga
një oficer I Ushtrisë së Republikës Srpska, majori Milovan Milutinovic, që
më pas ishte shoqërues I afërt I gjeneralit Mladict, dhe shefit të policisë
së Prijedorit, Simo drljaca, që nuk I lejoi të hynin në hangarin ku po mbaheshin të burgosurit.
Në Trnopoloje, ai tha se të burgosurit ishin të rrethuar nga tel me gjëmba
dhe “silleshin nga kampe të tjera për t’I dëbuar”. Tha gjitahshtu se mësoi
nga të burgosurit për vrasjen masive të rreth 150 personave në kampin
Keraterm.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati I Mladicit, Dragan Ivetic I paraqiti Vulliamit faktin se në raportin e tij për kampin, të publikuar më 7 gusht, 1992,
në The Guardian, shkruajti se nuk kishte kamp përqëndrimi në Trnopolje
dhe se situata nuk ishte aq keq sa në Omarska.
Vulliamy u përgjigj se kjo ishte e vërtetë dhe se me atë artikull donte ta
distanconte veten nga ata që në atë kohë krahasonin kampet në Bosnjë me
kampet naziste të përqëndrimit.
Sidoqoftë, theksoi se në bazë të bisedës së mëpasshme me të mbijetuarit,
dhe duke mbajtur në mend se të burgosurit në Trnopolje ishin “të përqëndruar”, për t’u dëbuarn, ndërsa po abuzoheshin dhe vriteshin gjatë gjithë
kohës, ndryshoi qëndrim.
“Në atë kohë besoja, ashtu sic besoj edhe tani se Omarska ishte një kamp
përqëndrimi” tha Vulliamy.
Për sugjerimin e avokatit të Mladicit, dëshmitari konfirmoi se Trnopolje
kishte një pjesë të shtuar, si dhe një pjesë e personave vinin në kamp vetë,
para se të arratiseshin nga aktivitetet e luftës.
I pyetur nëse raporti I tij nga kampi shkroi se po drejtohej nga autoritetet
civile serbe dhe jo ushtria, Vulliamy konfirmoi, duke thënë se gazetarët
anglezë, duke qartësuar se gazetarët anglezë, iu ishte thënë kjo nga kryebashkiaku I kohës së luftës në Prijedor, Milomir Stakic, para se vizitoi
kampin në Trnopolje.
Tribunali I Hagës dënoi Stakicin me 40 vite burgim për krime lufte në
Prijedor.
Ivetic sugjeroi se Vulliamy nuk është gazetar I paanshëm ose dëshmitar,
ndërsa VUlliamy u përgjigj se është tërëisht I paanshëm dhe objektiv, por
jo “neutral”, duke pasur në mëndje se cfarë po gjatë vizitës në kamp.
Avokati mbrojtjës do të përfundojë me marrjen në pyetje të Vulliamyt të
enjten, më 20 shtator.

- 483 -

RATKO MLADIÇ
NGA FUSHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

07 SHTATOR 2012

Në Gjyqin e Mladicit Flitet për
Krimet Masive në Krajinën e
Bosnjës
Gjyqi i Ratko Mladicit, ish-komandant i forcave serbe të
Bosnjës, vazhdoi këtë javë me dëshminë e viktimave për
vrasjet masive të boshnjakëve dhe kroatëve në Krajinën
boshnjake.
RAPORTI I DREJTËSISË
Safet Taci, një dëshmitar i prokurorisë, foli për krimet e serbëve të Bosnjës ndaj civilëve të mbajtur në kampin në Keraterm, afër qytetin verior të
Prijedorit, më 1992.
Taci përshkroi se si, në fund të korrikut 1992, pa vrasjen e rreth 150 të
burgosurve të kampit.
Ndërsa po mbahej në burg, ai tha se pa ushtarët serbë të Bosnjës tek vendosnin armët në oborr dhe ia drejtonin “dhomës numër tre”, që kishte
rreth 150 të burgosur meshkuj nga fshati Hambarine afër Prijedorit.
Mund t’i dëgjoje përgjërimet e tyre për ajër nga dhoma, gjuanin në duar që
të hapej dera. E thyen derën, sepse donin ajër. Por kur e hapën, ushtarët
serbë hapën zjarr ndaj tyre”, tha dëshmitari.
Mladici, ish-komandanti i Ushtrisë së Republikës Srpska, akuzohet për
gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera boshnjake, duke përfshirë Prijedorin, si dhe krime ndaj njerëzimit dhe shkelje të ligjeve dhe
zakoneve të luftës.
Një dëshmitar kroat i Bosnjës, Ivo Atlija, dëshmoi gjithashtu për krime
në rajonin e Krajinës, duke thënë se gjatë sulmit në fshatin e tij Brisevo,
më 24 korrik 1992, Ushtria e Republikës Srpska, VRS, vrau 68 banorë të
fshatit, duke përfshirë babanë e tij, 14 gra, dy djem të rinj dhe katër persona invalidë.
Një dëshmitar tjetër i prokurorisë, Rajif Begic, iu tha gjyqtarëve të Gjykatës
Ndërkombëtare për Krime në ish-Jugosllavi, ICTY, se i mbijetoi masakrës
së rreth 20 burrave në rajonin e Sanski Mostit, në maj të vitit 1992.
Vrasjet masive, sipas Begicit, u bënë nga forcat serbe të Bosnjës.
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Begic tha se u arrestua dhe u dërgua në urën në lumin Sana, bashkë me 20
boshnjakë të tjerë. Ai tha se të burgosurit pastaj ose u vranë në urë, ose u
bënë të kërcejnë në ujë, ndërsa ushtarët i qëllonin nga lart.
“Kur më thanë të kërceja, ashtu bëra. Uji ishte i cekët kështu që përplasa
kokën. U fsheha nën urë dhe dëgjova që po më prisnin. Por, e hoqa bluzën
dhe e hodha në lumë dhe fillova të zhytesha në drejtim të kundërt”.
“I gjuajtën bluzës dhe i pashë plumbat, por fatmirësisht shpëtova dhe
notova deri në breg”, tha Begic.
Mladic akuzohet gjithashtu për gjenocid në Sanksi Most në vitin 1992.
Gjatë marrjes në pyetje, Begici i tha gjykatës se njihte disa burra serbë të
Bosnjës që u arrestuan me të dhe u vranë në urë.
Ai tha se ata nuk ishin anëtarë të Ushtrisë së Republika Srpska, por të njësive paramilitare, ose ishin oficerë rezervë të policisë.
Gjyqi i Mladicit do të vazhdojë të hënën, më 10 shtator.
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31 GUSHT 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitari
Kujton Kushtet në Manjaca
Gjatë dëshmisë së Adik Medicit, gjyqtarët e Tribunalit të
Hagës, larguan Ratko Mladicin nga salla e gjyqit, pasi u pa
t’i jepte letra avokatit.
RAPORTI I DREJTËSISË
Mund të shihej nga galeria se një nga letrat lexonte: “1943-1991-1992?”
Pasi pa se Mladici po jepte letra me tekst të shkruar në letra të mëdha, që
mund të shihej nga gjyqtarët, avokatët dhe spektatorët, gjyqtari kryesues
i Trupit Gjykues, Alphons Orie, vlerësoi në mes të seancës se kjo ishte “e
papranueshme”.
“Trupi Gjykues vendosi të ndërmarrë një masë për të vendosur rregull
dhe për të larguar të pandehurin Mladic nga salla e gjyqit, deri në fund të
dëshmisë së dëshmitarit”, tha Orie, dhe më pas Mladici u largua nga salla.
Ndërkohë, Medici, që ka qenë aktivist i organizatës humanitare Merhamet
gjatë luftës së viteve 1992-95 në Bosnjë, në dëshminë e tij tregoi kushtet
“çnjerëzore” në të cilat boshnjakët dhe kroatët u mbajtën në kampin serb
të Bosnjës në Manjaca, në vitin 1992.
Medici, që u lejua nga Ushtria e Republika Srpska të vizitonte kampin 25
herë, konfirmoi se të burgosurit u rrahën rregullisht, disa deri në vdekje.
Mladici, ish-komandanti i Ushtrisë së Republikës Srpska, akuzohet për
gjenocid në Srebrenicë dhe shtatë komuna të tjera boshnjake, me dëbimin
e boshnjakëve dhe kroatëve në Bosnjë dhe Hercegovinë, terrorizim të
qytetarëve të Sarajevës me një fushatë bombardimi dhe snajperësh si dhe
marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë.
Mes krimeve të tjera, ai akuzohet gjithashtu për krime në kampin Manjaca
dhe burgje të tjera.
Medici dëshmoi se një profesor i njohur historie nga Kljuci, Omer Filipovic, u rrah deri në vdekje në Manjaca, në vitin 1992. Një muaj më parë, tha
dëshmitari, Filipovici i kishte thënë Medicit, përballë disa oficerëve serbë
të Bosnjës, se të burgosurit “nuk kanë ujë, janë rrahur rregullisht, nuk
kanë veshje dhe shtretër”.
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“Ndjenja ime në atë kohë ishte se Filipovic nuk do të mbijetonte dhe në
raportim tim ditën e nesërme shkruajta se nuk do ta mbyllte gojën, deri
sa ta vrisnin”, tha Medici, duke e quajtur Filipovicin një “lider të lindur”.
Ditën pas vrasjes së Filipovicit, Medici tha se një kolonel i Ushtrisë së Republikës Srpska i kishte thënë se “nga 2,000 të burgosurit në Manjaca, as
200 prej tyre nuk kishin të bënin ndonjë gjë me konfliktet”.
Dëshmitari tha se qëllimi i kampit në Manjaca ishte të ushtronte një “politikë zyrtare” të autoriteteve serbe për të siguruar “që mos të mbesin më
shumë se 5% myslimanë”.
“Duhet të spastronin territorin nga boshnjakët dhe kroatët, duke i vrarë
disa, burgosur të tjerët, dhe duke dëbuar të tjerët”, tha Medici.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati i Mladicit, Branko Lukic, tha se Filipovici nuk u arrestua pse ishte profesor historie, por sepse, si komandant i
Mbrojtjes Territoriale në Kjljuc, në fund të majit 1992 kishte vrarë ushtarë
të paarmatosur të Armatës Popullore Jugosllave.
Medici tha se nuk mund të mohonte ose konfirmonte atë deklaratë, sepse
dinte vetëm çfarë Filipovic ishte para luftës.
Duke iu përgjigjur sugjerimit të avokatit mbrojtës, Medici konfirmoi se
“Merhametit” iu lejua t’i sillte ndihmë humanitare të burgosurve në
Manjac, 49 herë.
Gjyqi do të vazhdojë të hënën, më 3 shtator, dhe gjyqtari Orie theksoi se
priste të shihte Mladicin në sallë të gjyqit.
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30 GUSHT 2012

Gjyqi i Mladicit: Ngjarjet
Tragjike në Biljani
Në gjyqin e ish-kreut të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, pala mbrojtëse përfundoi me marrjen ne pyetje të
dëshmitarit të mbrojtur, RM-010, i cili i mbijetoi ekzekutimit
të boshnjakëve në fshatin Biljani afër Kljucit, në korrik të
vitit 1992.
RAPORTI I DREJTËSISË
Avokati i Mladicit, Miodrag Stojanovic, bëri kryesisht pyetje për ngjarjet që
ndodhën para krimit, duke përfshirë sulmin nga forcat serbe mbi kolonën
e Armatës Popullore Jugosllave, JNA, dhe policisë serbe, në afërsi të Kljucit.
Dëshmitari u përgjigj se kishte dëgjuar për sulmin.
I pyetur nga avokati mbrojtëse nëse e dinte “nëse selia e Ushtrisë së Republika Srpska në Banjallukë ishte e informuar për ngjarjet tragjike të 10
korrikut 1992”, dëshmitari u përgjigj se nuk dinte gjë për këtë.
Ashtu si me dëshmitarët e mëparshëm, Stojanovici shprehu nga ana e
Mladicit keqardhjen e tij për ëdo gjë që RM-010 ka vuajtur.
Sipas aktpadisë, forcat serbe të Bosnjës ekzekutuan rreth 150 burra boshnjakë më 10 korrik 1992, në fshatin Biljani afër Kljucit.
Mladici, ish-komandant i Ushtrisë së Republikës Srpska, akuzohet për
gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe në shtatë komuna të tjera boshnjake në vitin 1992, për dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve në gjithë Bosnjë dhe Hercegovinën, terrorizim të qytetarëve të Sarajevës me një fushatë
bombardimi dhe snajperësh dhe marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë midis viteve 1992 dhe 1995.
Pas marrjes në pyetje të dëshmitarit RM-010, gjyqi vazhdoi me dyer të
mbyllura, me dëshminë e një dëshmitari tjetër të mbrojtur, me emrin e
koduar RM-018.
Një seancë e mbyllur është shkalla më e lartë e mbrojtjes që mund t’i jepet
një dëshmitari në Tribunalin e Hagës.
Gjyqi do të vazhdojë më 31 gusht.
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29 GUSHT 2012

Mladic Ofron t’i Kërkojë Ndjesë
Dëshmitarit për Vuajtjet e
Shkaktuara
Në gjyqin e ish-kreut të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, dy të mbijetuarit përshkruan vrasjet masive të
boshnjakëve të kryera në verën e vitit 1992 në komunat
Kalinovic dhe Kljuc.
RAPORTI I DREJTËSISË
Dëshmitari i mbrojtur, RM-010, dëshmoi për vrasjen e disa dhjetëra boshnjakëve rreth shkollës në fshatin Biljani afër Kljucit, në korrik të vitit 1992.
RM-010 tha se më 10 korrik, policët ushtarakë serbë urdhëruan të gjithë
meshkujt në moshë për të luftuar, nga fshati i tij, të mblidheshin në fushën
aty afër dhe pastaj i dërguan në shkollën në Biljani.
Dëshmitari tha se vrasjet filluan në oborr të shkollës, para se shumica e
të burgosurve të dërgoheshin në autobus me ushtarët që po i rrihnin. Iu
thanë se do të dërgoheshin për shkëmbim të burgosurish në Kljuc.
Autobusi, sidoqoftë, ndaloi dhe ushtarët serb morën katër boshnjakët e
parë, dhe pastaj katër të dytët, mes tyre, RM-010.
“Dy policë ushtarakë na dërguan në një shtëpi, dhe dëgjova dikë që thoshte: ‘Nëna ime, çfarë është kjo’. Ndjeva fuqi në kurriz dhe një polic prapa
meje po thoshte: ‘Ec, Balija [sharje për myslimanët boshnjakë’”, tregoi
dëshmitari.
“Pashë katër trupa përballë meje të shtrirë në bar. Filluam të vraponim
dhe pastaj hapën zjarr. Besimi, përballë meje, ra me dy plagë të mëdha në
kurriz. Këmbët më lanë dhe unë rashë në krah të tij”, tha dëshmitari, duke
shtuar se u hoq si i vdekur dhe më pas eci zvarrë në pyll dhe u arratis.
Sipas aktpadisë, 144 burra u vranë atë ditë.
Mladici ka deklaruar se është i pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, duke
përfshirë ato në Kljuc, krime ndaj njerëzimit dhe shkelje të ligjeve dhe
zakoneve të luftës gjatë konfliktit në Bosnjë midis viteve 1992 dhe 1995.
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Të mërkurën, një dëshmitar tjetër i prokurorisë, Fejzija Hadzic, dëshmoi
se më 5 gusht 1992, në Jalasacko Polje afër Kalinovikut, forcat serbe ekzekutuan 24 boshnjakë nga fshatrat e afërt që mbaheshin të burgosur që nga
qershori.
“Na thanë se po shkonim në burgun në Focë, për shkëmbim. Duart e të
rinjve ishin lidhur me tela. M'i lidhën duart dhe më qëlluan në kokë. 24
prej nesh u vendosën në një kamion dhe na çuan në një fushë... Na vunë
në resht dhe hapën zjarr me automatikë nga të gjitha anët. U qëllova në
këmbën e majtë, kështu që si të tjerët u rrëzova dhe u hoqa si i vdekur”,
dëshmoi Hadzic.
Sipas Hadzicit, ushtarët e dërguan bashkë me trupat e vdekur në një fermë
aty afër, dhe pastaj i vunë flakën. “Arrita të kërceja në katin tjetër të fermës dhe u arratisa”, tha Hadzici.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati i Mladicit, Miodrag Stojanovic, sugjeroi se
“ekzekutimet” po bëheshin nga policia dhe jo nga ushtria.
“Jam autorizuar nga zoti Mladic t’ju them se është gati t’ju zgjasë dorën
në çdo moment dhe t’iu kërkojë falje për çdo gjë që keni kaluar”, tha Stojanovic dëshmitarit, që konfirmoi se kur ishte djalë i vogël, “kishte luajtur
me top” me Mladicin, që ishte gjithashtu nga fshati i Kalinovikut.
Gjyqi do të vazhdojë të enjten, më 30 gusht.
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28 GUSHT 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmitari Flet
për Fëmijën e Vrarë në Sarajevë
Prokuroria në gjyqin e ish shefit të ushtrisë boshnjake,
Ratko Mladic, filloi të prezantojë provat me dëshminë e një
zjarrëfikësi ndërkombëtar.
RAPORTI I DREJTËSISË
Ish-marinsi amerikan, John Jordan, udhëhoqi një grup vullnetarësh
ndërkombëtar zjarrfikësish në Sarajevë, gjatë viteve 1992 dhe 1995, që
punoi në të dyja anët e frontit.
Ai dëshmoi se civilët në qytet çdo ditë përjetuan sulme artilerie dhe snajperësh nga pozicionet e ushtrisë serbe të Bosnjës mbi Sarajevë.
“Pashë civilët që qëlloheshin çdo ditë”, tha Jordan, duke theksuar se
civilët përbënin gjithashtu pjesën më të madhe të viktimave që zjarrfikësit
po gjenin në ndërtesat që digjeshin.
Jordan tha se anëtarët e ekipit të tij qenë dëshmitarë më 18 nëntor 1994,
të një sulm me snajper që vrau shtatëveçarin Nermin Divovic dhe plagosi
nënën e tij, Dzenana Sokolovic, në qendër të Sarajevës.
“Më thanë se djali dhe nëna e tij u afruan tek kamioni ynë për të kërkuar
karamele, që fëmijët e bënin shpesh… Të dy u vranë për disa sekonda”,
tha dëshmitari.
Kur u mor në pyetje nga avokati i Mladicit, Dragan Ivetic, Jordan konfirmoi se ai dhe zjarrfikësit e tjerë ishin të armatosur dhe se mund të hapnin
zjarr nëse sulmoheshin gjatë ndërhyrjeve të tyre.
“Duhej të mbroheshim, sepse në vitin e parë të luftës, çdo i pesti zjarrfikës
në Sarajevë po vritej”, shpjegoi dëshmitari.
Jordan, sidoqoftë, e hodhi poshtë sugjerimin e Iveticit se snajperi që vrau
Nermin Divovicin mund të kishte në shënjestër zjarrfikësit e armatosur.
“Jam njëqind për qind i sigurt që snajperi që vrau fëmijën nuk mund të
na kishte parë, sepse nuk mund të na kishin ne në shënjestër dhe të vriste
fëmijën”, tha dëshmitari.
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Jordan tha gjithashtu se shpesh gjente armë në ndërtesat e civilëve në
pjesët e qytetit nën kontrollin e ushtrisë boshnjake dhe se granatahedhës
portabël ishin gjithashtu aktivë në qytet.
Ai tha se pa mortaja në vitin 1994 që qëllonin nga oborri i spitalit të Sarajevës.
Kur u mor në pyetje, dëshmitari pranoi mundësinë që bombat binin në
qytet, për shkak të mungesës së pasaktësisë.
Në fund të marrjes në pyetje, Mladic kërkoi përmes avokatit të tij ta pyeste dëshmitarin dy pyetje vetë, por gjyqtari kryesues, Alphons Orie, nuk e
lejoi. Gjyqtarët i thanë Mladicit se mund t’i bëjë pyetjet përmes avokatëve.
Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, ka deklaruar se nuk është
fajtor ndaj akuzave për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunime të
ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit boshnjak midis viteve 1992
dhe 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 29 gusht.
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27 GUSHT 2012

Gjyqi i Mladicit: Bombardim
“Tmerrues” në Sarajevë
Në gjyqin e ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, prokuroria tregoi një regjistrim të një urdhri të tij
për të bombarduar lagjet e Sarajevës, që nuk kishin shumë
banorë serbë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Regjistrimi, i cili ishte bërë nga autoritetet në Sarajevë, u tregua në sallë të
gjyqit gjatë dëshmisë së dëshmitares të mbrojtur RM-115, e cila punonte
në atë kohë në spitalin e Sarajevës.
Në regjistrim, Mladici mund të dëgjohet duke i thënë vartësit të tij, Mirko
Vukasinovic, të kishte në shënjestër lagjen e Sarajevës, Pofalici, sepse “aty
nuk jetonin shumë serbë”, disa rrugë në qendër të Sarajevës, si dhe të
“gjuanin ndërtesën e Presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës”.
Mladici tha pastaj se qëllimi i sulmeve ishte “të çmendte” banorët e Sarajevës dhe mos t’i linte të flinin.
Dëshmitarja tha se dëgjoi në radio më 28 maj, 1992, Mladicin që urdhëronte bombardimin, duke shtuar se ishte lënduar vetë në një sulm artilerie në spital, atë natë. Ajo tha se ishte në komë pas plagosjes dhe ishte në
trajtim mjekësor për gjashtë muaj.
Duke shpjeguar si e dinte se ishte zëri i Mladicit në regjistrim, dëshmitarja
RM-115 tha se “edhe fëmijët e vegjël” mund ta njihnin atë zë.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati mbrojtës, Miodrag Stojanovic, sugjeroi se
regjistrimi i urdhrit të Mladicit ishte i sajuar.
Stojanovic citoi një bisedë tjetër në të cilin Mladici tha se ushtria boshnjake kishte imitues që mund të imitonin zërin e tij.
Avokati mbrojtës përsëriti një deklaratë të mëhershme se ushtria boshnjake, e cila ishte e vendosur rreth spitalit ku punonte dëshmitarja, hapi
zjarr mbi pozitat serbe të Bosnjës, por se dëshmitarja tha se nuk dinte
asgjë për këtë, sepse e kaloi kohën në bodrum.
Në fillim të marrjes në pyetje, Stojanovici tha, në emër të Mladicit, se i
vinte vërtetë keq për vuajtjet e saj.
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Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, ka deklaruar se është i
pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe shkelje të
ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit të Bosnjës midis viteve 1992
dhe 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 28 gusht.
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23 GUSHT 2012

JNA Armatosi Serbët e Bosnjës,
Thotë Dëshmitari
Serbët e Bosnjës u furnizuan me armë nga Armata
Popullore Jugosllave, JNA, tha një ish-zyrtar i BE-së në
gjyqin e ish-shefit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic.
Colm Doyle, ish-shefi i Misionit Monitorues të Komunitetit Europian në
Bosnjë, dëshmoi para Tribunalit të Hagës, ICTY, të enjten, në gjyqin e
ish-komandantit të Ushtrisë së Republikës Srpska, Ratko Mladic.
Doyle tha se komuniteti ndërkombëtar ka qenë veçanërisht i shqetësuar
sepse një numër i madh i civilëve serbë të Bosnjës ishin mobilizuar dhe
ishin shumë më rëndë të armatosur, sesa dy grupet e tjera etnike - boshnjakët dhe kroatët.
“Po përdornin armë të forcës së Mbrojtjes Territoriale, që ishte e pranishme pothuajse në çdo qytet në Bosnjë. Por, po merrnin armë gjithashtu
nga Armata Popullore Jugosllave, JNA. Në fakt e dinim se JNA-ja ishte në
anën e serbëve”, tha Doyle.
Dëshmitari tregoi gjithashtu për takimin që pati në kryeqytetin e Serbisë,
Beograd, në vitin 1992 me presidentin e asaj kohe të Serbisë dhe i pandehur në ICTY, Slobodan Milosevic.
Sipas Doyle, qëllimi i takimit të tij me Milosevicin ishte të bënte presion
mbi Mladicin për të ndaluar bombardimin e qytetit të Sarajevës.
Doyle thotë se në atë kohë Miloshevici ishte kundër rrethimit të qytetit,
duke e përshkruar si krime që duhej dënuar.
Gjatë seancës së gjyqit të së enjtes, gjyqtarët e paralajmëruan edhe njëherë
Mladicin se do të penalizohej nëse bënte ndonjë veprim të gabuar në sallë
të gjyqit, duke qenë se në seancën e mëparshme e kishte quajtur gazetarin
e Sky News, Aernout Van Lynden, “gënjeshtar” dhe “spiun i CIA-s”.
Tribunali i Hagës ka vendosur, më 16 gusht, të filmonte Ratko Mladicin
gjatë kohës që është në sallë të gjyqit, për shkak të gjuhës vazhdimisht të
parespektueshme që përdor.
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Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, ka deklaruar e është i pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe dhunime
të ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit boshnjak mes viteve 1992
dhe 1995.
Ai akuzohet për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe në disa komuna
të tjera boshnjake në vitin 1992.
Mladic është akuzuar gjithashtu për dëbim të boshnjakëve dhe kroatëve
nga komunat nën kontroll të serbve të Bosnjës, për terrorizim të qytetarëve të Sarajevës dhe fushatën e bombardimit dhe sulmeve me snajperë,
si dhe marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë në vitin 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 24 gusht.
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22 GUSHT 2012

Në Sarajevë Nuk Ka Pasur
Bereta të Gjelbra më 1992,
Thotë Dëshmitari
Në gjyqin e ish-komandantit serb të Bosnjës, Ratko Mladic,
një ish gazetar i Sky News thotë se nuk ishte në dijeni se
kishte ndonjë njësi paramilitare boshnjake në Sarajevë.
MARIJA RISTIC
Gjyqi i ish-komandantit të Ushtrisë së Republika Srpska, Ratko Mladic,
vazhdoi të mërkurën para Tribunalit të Hagës me marrjen në pyetje të
ish-gazetarit të Sky News, Aernout Van Lynden.
Avokati mbrojtës i Mladicit, Branko Lukic, argumentoi se deklaratat e Van
Lyndenit se ushtria serbe e Bosnjës kishte në shënjestër infrastrukturën
civile nuk janë të vërteta, sepse infrastruktura po përdorej nga ushtria
boshnjake.
Sidoqoftë, Van Lynden i qëndroi deklaratës së tij se nuk pa ndonjë anëtar
të të ashtuquajturave Beretat e Gjelbra në qytet - njësitë paramilitare
boshnjake, që më vonë u bënë pjesë e ushtrisë boshnjake.
“Beretat e Gjelbra ishin të imagjinuar nga serbët. Gjatë gjithë kohës që
isha atje nuk pashë asnjë anëtar të njësisë”, tha Van Lynden.
Van Lynden tha se kishte pasur një numër operacionesh ushtarake boshnjake që kishin për qëllim të përfundonin rrethimin, por se këto përpjekje
kishin dështuar për shkak të bombardimit të rëndë dhe të efektshëm të
qytetit nga serbët e Bosnjës.
Dëshmitari as nuk mund të konfirmonte se kush e kishte furnizuar me
armë ushtrinë boshnjake.
“Dëgjova fjalë, por nuk mund të them asgjë duke qenë se nuk kam të dhëna të sakta”, tha Van Lynden.
Avokati i Mladicit argumentoi gjithashtu se pjesë e deklaratës së dëshmitarit në lidhje me llojin e armëve të përdorura nga forcat serbe të Bosnjës
nuk mund të merret parasysh, sepse Van Lynden nuk ishte ekspert ushtarak.
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“Nuk jam ekspert ushtarak, por duke qenë se kam 23 vite përvojë raportimi nga zona lufte, mund ta quaj veten një korrespondent lufte”, shpjegoi
Van Lynden.
Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, ka deklaruar se është i
pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunime
të ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit në Bosnjë midis viteve
1992 dhe 1995.
Ai akuzohet për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe në disa komuna të tjera boshnjake në vitin 1992, dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve
nga territoret që ishin nën kontroll të serbëve të Bosnjës, terrorizim të
qytetarëve të Sarajevës me fushatë bombardimi dhe sulme snajperësh dhe
marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë në vitin 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 23 gusht.
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21 GUSHT 2012

Gjyqi i Mladicit Fillon Pas
Pushimit të Verës
Sarajeva ishte nën bombardim konstant dhe të rëndë, tha
Aernout Van Lynden, ish-gazetar, ndërsa gjyqi i ish-shefit
të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko Mladic, fillon.
MARIJA RISTIC
Pas pushimit të verës, gjyqi i ish-komandantit të Ushtrisë së Republikës
Srpska, Ratko Mladic, ka rinisur në Tribunalin e Hagës, ICTY, me dëshminë e Aernot Van Lynden, ish-korrespondent i Sky News, i cili raportoi
nga Sarajeva, më 1992.
Van Lynden tha se gjatë kësaj periudhe, Sarajeva ishte nën kontrollin e
plotë të forcave serbe të Bosnjës.
“Nuk kishte rrymë, të gjitha dyqanet ishin të mbyllura. Nuk kishte ushqim. Çdo gjë varej nga ‘vullneti i mirë’ i forcave serbe të Bosnjës”, tha Van
Lynden.
“OKB-ja po jepte ushqim për qytetin përmes aeroportit të Sarajevës. Por,
kishte ditë kur edhe kjo ishte e pamundur”, shpjegoi ai.
Gjatë seancës së gjykatës të martën, prokurori paraqiti intervistat e Van
Lyndenit me Mladicin.
Në atë kohë, Mladici tha se nuk kishte frikë nga ICTY dhe se OKB-ja duhet
të pranojë të drejtën e serbëve të Bosnjës të mbrojnë veten.
“Do të mbrojmë veten deri sa të vdesim, sepse nuk kemi asnjë zgjidhje
tjetër”, tha Mladici, në një intervistë të tij me Van Lynden, që u filmua në
1992 në kodrat rreth Sarajevës.
Gjatë marrjes në pyetje, avokati i Mladicit, Branko Lukic, e pyeti dëshmitarin nëse boshnjakët përdorën infrastrukturën civile për qëllime ushtarake, gjatë vitit 1992.
Dëshmitari konfirmoi se po, duke thënë se “kjo ishte e pritshme, duke
qenë se qyteti ishte nën rrethim”.
Lukic vuri në pyetje gjithashtu raportet e Van Lyndenit në të cilat thuhet
se vetëm forcat serbe të Bosnjës po bombardonin terrenin.
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“Po, është e vërtetë se kam thënë që serbët e Bosnjën po bombardonin
qytetin. Dëgjova se boshnjakët kishin në shënjestër civilët gjithashtu, por
nuk mund ta konfirmoja këtë. Nuk e pashë me sytë e mi”, shpjegoi Van
Lynden.
Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, deklaroi se është i pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të
ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit në Bosnjë, midis viteve 1992
dhe 1995.
Ai akuzohet për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe në disa komuna
të tjera boshnjake, në vitin 1992.
Mladic akuzohet gjithashtu për dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve nga
komunat që ishin nën kontrollin e serbëve të Bosnjës, duke terrorizuar
qytetarët e Sarajevës me një fushatë bombardimesh dhe snajperësh dhe
duke marrë peng ushtarët ndërkombëtarë në vitin 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 22 gusht.
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17 GUSHT 2012

ICTY Do të Filmojë Vazhdimisht
Mladicin në Gjykatë
Tribunali i Hagës vendosi të filmojë ish-komandantin e
luftës Ratko Mladic kur është në sallë të gjyqit, për shkak
të komunikimit të tij të padenjë, të vazhdueshëm, me
publikun.
MARIJA RISTIC
Alphons Orie, gjyqtari kryesues në rastin kundër ish-komandantit të Ushtrisë së Republikës Srpska, Ratko Mladic, vendosi që në seancat e ardhshme, i akuzuari do të filmohet që nga momenti që hyn në sallë të gjyqit
dhe gjatë seancave, deri sa gjyqi i tij të përfundojë.
“Pas fillimit të gjyqit, trupi gjykues vuri re se dhe u informua gjithashtu
për rastet e komunikimit të padenjë nga i akuzuari ndaj publikut”, lexohet
në urdhrin e gjyqtarit Orie.
“Për më tepër trupi gjykues u informua për një rast të komunikimit të
padenjë nga i akuzuari me një dëshmitar në sallë të gjyqit, pasi trupi
gjykues doli në pushim dhe u largua nga salla e gjyqit. Së fundi, i akuzuari
ka treguar sjellje penguese në sallë të gjyqit”, shpjegoi ai.
Gjatë seancave gjyqësore, Mladici është parë rastësisht të flasë me publikun dhe viktimat në publik reaguan ndaj provokimeve të tij.
Gjatë deklaratave hyrëse nga prokuroria në maj, individët e pranishëm në
publik thanë se Mladici bëri lëvizje që sugjeroi që do t’u priste fytin, duke
treguar me gisht nën fyt.
Gjyqtari Orie përmendi gjithashtu mundësinë se komunikime të tjera
mund të kenë ndodhur në seanca të mëparshme, të cilat mund t’i kenë
shpëtuar vëmendjes së Trupit Gjykues.
Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, deklaroi se është i pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunime të
ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit në Bosnjë, midis viteve 1992
dhe 1995.
Mladici akuzohet për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe në komuna
të tjera në Bosnjë në vitin 1992.
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Ai akuzohet gjithashtu për dëbim të boshnjakëve dhe kroatëve nga komunat nën kontroll të serbëve të Bosnjës, terrorizim të qytetarëve në Sarajevë
me sulme bombardimesh dhe snajperësh dhe marrjen peng të ushtarëve
ndërkombëtarë në vitin 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 21 gusht.
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15 GUSHT 2012

Familjari i Mladicit
Dënohet për Fshehje të ishKryekomandantit
Gjykata e Lartë në Serbi miratoi vendimin kundër një
familjari të ish-komandantit serb të Bosnjës, Ratko Mladic,
që është dënimi i parë i miratuar nga gjykata serbe për
fshehje të një të pandehuri të ICTY-s.
MARIJA RISTIC
Branislav Mladic, kushëri i Rakto Mladicit, i cili e fshehu ish-komandantin
serb të Bosnjës në shtëpinë e tij deri kur Mladic u arrestua në maj të vitit
të shkuar, iu dha një dënim i shkurtuar të martën. ??
Gjykata e Lartë në Beograd dënoi Branislav Mladicin me katër vjet burgim
dhe i pezulloi tre vjet, pasi bëri marrëveshje me Zyrën e Prokurorit për
Krime Lufte në Serbi.
Ai deklaroi se është fajtor për fshehjen e Mladicit në shtëpinë e tij në fshatin Lazarevë në Serbi, për gjashtë vjet.
Zëvendës prokurori për krime lufte, Bruno Vekaric, tha se zyra e prokurorit po negocion aktualisht një marrëveshje tjetër me një person që dyshohet
se ka fshehur Ratko Mladicin në fshatin e Mala Mostanicës, afër Beogradit,
gjatë vitit 2006, por refuzoi të bëjë të ditur identitetin e personit.
Zyra e Prokurorit po bën gjithashtu një hetim për gjashtë persona të dyshuar se kanë ndihmuar të fshihen Mladicin, dhe një të pandehur tjetër të
ICTY-s, Stojan Zupljanin, ndërsa procedurat paragjyqësore po vazhdonin
kundër shtatë individëve të tjerë.
Për më tepër, dhjetë persona të tjerë janë aktualisht në gjyq, për herë të
dytë, para Gjykatës së Përgjithshme në Serbi për fshehje të Mladicit. Aktgjykimi nga viti 2010 që i liroi, u rrëzua dhe rasti është dërguar për rigjykim.
Zbulimi i rrjetit të personave që e ndihmuan Mladicin të fshihet, është
ende një çështje midis Serbisë dhe ICTY-s.
Në fillim të qershorit, kryeprokurori i ICTY-së, Serge Brammertz, prezantoi raportin e tij dyvjeçar te Këshilli i Sigurisë i OKB-së dhe shprehu
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shqetësimin në lidhje me vonesën e Serbisë për të identifikuar ata që ndihmuan Karadzicin dhe Mladicin të fshiheshin për një kohë kaq të gjatë.
Mladici aktualisht është në gjyq para ICTY-s për kryerje të krimeve të
luftës dhe krime ndaj njerëzimit, duke përfshirë gjenocidin e Srebrenicës,
gjatë luftës në Bosnjë.
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20 KORRIK 2012

Gjyqi i Mladicit: Dëshmoi i
Mbijetuari i Ekzekutimit Masiv
Dëshmitari i pestë i prokurorisë në gjyqin e ishkomandantit serb të Bosnjës, Ratko Mladic, tregoi se
si i mbijetoi ekzekutimit masiv në fermën ushtarake në
Branjevë, në vitin 1995.
MARIJA RISTIC
Para pushimit të verës, gjyqi i Ratko Mladicit, ish-gjenerali i Ushtrisë së
Republikës Srpska, vazhdoi të enjten dhe të premten me dëshmitë e një
dëshmitari të mbrojtur, dhe të ish-anëtarit të batalionit holandez, Eelco
Koster.
Duke dëshmuar të enjten, dëshmitari i mbrojtur, me pseudonimin RM255, tha se më 13 korrik 1995, ushtarët serbë të Bosnjës e ndanë nga familja e tij në Potocari dhe e çuan në ndërtesën e shkollës në Bratunac, ku
qëndroi për dy ditë.
Më 16 korrik, ushtarët serbë të Bosnjës i çuan boshnjakët me autobus në
fermën ushtarake në Branjevë. Sipas dëshmitarit, të burgosurit u urdhëruan të viheshin në rresht, dhe pastaj u qëlluan me automatikë. RM-255
nuk u qëllua, por u rrëzua me trupat e vdekur dhe qëndroi ashtu derisa të
shtënat u ndalën.
Dëshmitari tregoi se më vonë arriti të lirojë duart dhe vrapoi, bashkë me
katër të mbijetuar të tjerë. Pasi ecën për disa ditë, u dorëzua tek policia
ushtarake e Ushtrisë Serbe, që e transferoi në kampin e përqendrimit Batkovic, afër Bijelinës. U lira pas pesë muajsh.
Sipas aktpadisë së ICTY-së, forcat serbe të Bosnjës të komanduara nga
Mladici, vranë më shumë se 1,000 boshnjakë në fermën në Branjevë, më
16 korrik 1995.
Një ish-anëtar i Batalionit holandez të Forcave Mbrojtëse të OKB-së Eelco
Koster, dëshmoi të premten për përpjekjet e tij për të ndaluar ndarjen e
burrave nga gratë dhe fëmijët në kampin e refugjatëve në Potocar, afër
qytetit të Srebrenicës, në korrik të 1995-ës.
Koster tha se foli me Mladicin më 12 korrik dhe u përpoq ta bindte që të
lejonte UNPROFOR-in të merrej me evakuimin e refugjatëve boshnjakë,
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porse Mladici refuzoi duke i thënë dëshmitarit “Nëse më kundërshton, do
të kesh probleme”.
“Arrita të shpëtoj një djalë 16-vjeçar që i ishte marrë të ëmës. Nëna e tij
po qante. Iu bërtita ushtarëve serbë të Bosnjës dhe e sollën tek refugjatët”,
shtoi Koster.
Më 15 korrik 1995, ushtria serbe e Bosnjës i ndau refugjatët boshnjakë në
Potocar në njërin grup burrat, dhe në tjetrin gratë dhe fëmijët. Pas ndarjes,
më shumë se 7000 persona u ekzekutuan në zonat rreth Srebrenicës, nga
forcat serbe të Bosnjës.
Koster kujtoi gjithashtu se pa nëntë trupa të vdekur, më 13 korrik, në Potocar.
“Pashë nëntë trupa, në rresht. Pashë se kishin plagë në shpinë nga të
shtënat me automatik”, shpjegoi ai.
Sidoqoftë, dëshmitari nuk mund të thoshte nëse burrat e vrarë ishin boshnjakë apo serbë të Bosnjës.
Gjatë marrjes në pyetje, Koster konfirmoi se ishte informuar se “para
rënies së Srebrenicës” luftëtarët boshnjakë po merrnin nën kontroll pikat
e kontrollit të OKB-së, nga ku gjuajtën mbi forcat serbe të Bosnjës.
Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, ka deklaruar se është i
pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim
të ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit të Bosnjës, midis viteve
1992 dhe 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 21 gusht.
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19 KORRIK 2012

Gjyqi i Mladicit: Srebrenica u
Bombardua Rregullisht
Gjatë verës së vitit 1995, Srebrenica u bombardua
vazhdimisht nga forcat serbe të Bosnjës, pohon një ishvëzhgues ushtarak i OKB-së në gjyqin e ish-kreut të
ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko Mladic.
MARIJA RISTIC
Joseph Kingori, ish-vëzhgues i Kombeve të Bashkuara në Srebrenicë në
vitin 1995, dëshmoi të mërkurën se bombardimi i qytetit të Srebrenicës
ishte kaq i shpeshtë sa i kushtohej pak vëmendje.
Ai shtoi se bombardimi bëhej nga Ushtria Serbe e Bosnjës dhe se stafi i
OKB-së mund të përcaktonte koordinatat e sakta të sulmit.
“Ishte një lloj bombardimi që përdorën serbët e Bosnjës. Më parë bombardonin zonën, pastaj prisnin deri sa banorët e Srebrenicës dilnin për të
marrë trupat e të plagosurve dhe të vrarëve. Pastaj bombardimi fillonte
përsëri dhe kishte në shënjestër individët në rrugë”, shpjegoi Kingori.
Dëshmitari tha gjithashtu se ndërsa ishte në Srebrenicë, besonte se civilët
ishin vazhdimisht të uritur, duke qenë se nuk mund të prodhonin asgjë.
“Ishin të varur nga ndihmat që vinin nga UNHCR-ja dhe për gjëra të vogla
që i sillnin fshehurazi nga fshati i Zepës”, shtoi ai.
Në seancën dëgjimore të së mërkurës, prokuroria tregoi regjistrime video
të 12 korrikut 1995, afër kampit të refugjatëve në Srebrenicë, ku shfaqen
Kingori dhe Mladici që diskutonin evakuimin e civilëve.
Kingori dëshmoi se ushtria serbe e Bosnjën i ndau boshnjakët e Srebrenicës dy herë - më parë ndanë burrat nga gratë dhe fëmijët, pastaj herën e
dytë djemtë midis moshave 12 deri në 16 nga gratë.
Qyteti boshnjak lindor i Srebrenicës ishte caktuar të ishte “zonë e sigurt”
e çmilitarizuar e OKB-së në vitin 1993. Pavarësisht statusit të mbrojtjes,
forcat serbe të Bosnjës filluan të bombardonin qytetin në verën e vitit
1995, duke e pushtuar zyrtarisht më 11 korrik.
Në ditët në vijim, më shumë se 7,000 burra boshnjakë u vranë në vende të
ndryshme rreth Srebrenicës.
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Gjatë kohës së tij në Bosnjë, Kingori mbajti një ditar, por personalisht e
dogji për shkaqe sigurie.
Kingori ka dëshmuar më parë në gjyqin e Radovan Karadzicit, ish-president i Republikës Srpska.
Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, ka deklaruar se është i
pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim
të ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit në Bosnjë midis viteve
1992 dhe 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 19 korrik, kur do të merret në pyetje Kingori.
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18 KORRIK 2012

Infermierja Pohon se
Srebrenica Ishte si Një Burg
Duke dëshmuar në gjyqin për krime lufte të ishkomandantit serb të Bosnjës, Ratko Mladic, një ishinfermiere e përshkroi qytetin e Srebrenicës në vitin 1995 si
një burg në ajër të hapur.

Ratko Mlladiç nç sallën e gjyqit. Foto Flickr ICTY.

MARIJA RISTIC
Christine Schmitz, infermere e organizatës Doctors Without Borders
(Mjekët Pa Kufij) në Srebrenicë në vitin 1995, dëshmoi të martën si dëshmitarja e tretë për prokurorinë, në gjyqin e Mladicit.
“Kisha ndjenjën se nuk kishte më liri lëvizjeje, për shembull, nëse dikush
donte të shkonte në Sarajeve, nuk mundeshin. Kolegët e mi që punonin në
fshatin e afërt të Zepës, na sillnin gjëra [në Srebrenicë], fshehurazi”, tha
Schmitz.
Schmitz kujtoi se në korrik të vitit 1995, një numër civilësh shkuan në
fshatin e Potocarit, sepse kishin frikë nga ushtria serbe e Bosnjës që po
pushtonte qytetin e Srebrenicës.
Ajo tha se Robert Franken, zëvendëskomandant i Batalionit holandez të
OKB-së, e informoi se Mladici kërkoi leje nga Shtetet e Bashkuara për të
organizuar evakuimin e Srebrenicës.
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Dëshmitarja pastaj debatoi me Gjeneralin Mladic, duke thënë se evakuimi ishte puna e stafit të Doctor Without Borders, DWB, sidoqoftë, Mladici
kishte kundërshtuar dhe i kishte thënë “të shkonte të bënte diçka tjetër”.
Schmitzi më parë ka dëshmuar në gjyqin e Radovan Karadzicit, ish-president i Republikës Srpska.
Ajo dëshmoi pastaj për bombardimin në Srebrenicë, eksodin e njerëzve në
bazën e OKB-së në Potocar, ndarjen e burrave nga pjesa tjetër e popullatës,
dhe dëbimin e grave dhe fëmijëve në territorin e kontrolluar nga ushtra
boshnjake.
Schmitzi shpjegoi se pastaj pa ushtarët serbë që merrnin burrat në vendet
e ekzekutimit në Srebrenicë.
Dëshmitarja u largua nga enklava më 21 korrik 1995, bashkë me stafin
tjetër të DWË-së.
Gjatë pushimit të parë të seancës dëgjimore, Mladici u ankua tek avokati
i tij se nuk ndihej mirë nga shëndeti, duke kërkuar që gjyqi të shtyhej.
Sidoqoftë, gjyqtari kryesues Alphonas Orie e kundërshtoi sugjerimin, duke
thënë se nuk ka marrë asnjë raport mjekësor që tregon se shëndeti i Mladicit është në rrezik.
Gjyqi u ndërpre të enjten për shkak të shëndetit të Mladicit, por vazhdoi të
hënën pasi doktorët ranë dakord se është në gjendje shëndetësore të aftë
për të qëndruar në gjyq.
Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, ka deklaruar se është i
pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunime
të ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit në Bosnjë, midis viteve
1992 dhe 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 18 korrik.
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17 KORRIK 2012

Zyrtari i OKB-së: Irani Dërgoi
Armë në Bosnjë
Në gjyqin për krime lufte ndaj Ratko Mladicit, një ish-zyrtar
i OKB-së, tha se gjatë luftës në Bosnjë, të trija palët shkelën
embargon e armëve.
MARIJA RISTIC
Gjyqi i ish-komandantit serb të Bosnjës, Ratko Mladic, vazhdoi të hënën
me marrjen në pyetje të ish-zyrtarit të Forcave Mbrojtëse të OKB-së, David Harland.
Marrja në pyetje ishte caktuar të mbahej të premten e shkuar, sidoqoftë,
seanca dëgjimore u shty për shkak të gjendjes shëndetësore të Mladicit.
Harland tha se negociatat midis boshnjakëve [myslimanëve] dhe serbëve
të Bosnjës u ndërprenë vazhdimisht duke qenë se marrëveshja për çmilitarizimin e Bosnjës nga viti 1993 po shkelej rregullisht.
Pavarësisht embargos së vazhdueshme në importimin e armëve në Bosnjë, të gjitha palët morën armë nga kanale të ndryshme të paligjshme, tha
Harland.
I pyetur nga avokati mbrojtës, Branko Lukic se si boshnjakët morën armë,
Harland përmendi tri mënyra.
“Irani iu dha armë luftëtarëve boshnjakë përmes Kroacisë, me dijeninë
e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mënyra e dytë ishte përmes vijave
ajrore. Një numër armësh që erdhën nga Perëndimi dhe Turqia, u sollën
afër aeroportit të Tuzlës. Mënyra e tretë ishte përmes trafikimit në kanale
vendore”, tha Harland.
Duke folur për ngjarjet pas rënies së Srebrenicës në vitin 1995, dëshmitari
tha se civilët në fshatrat përreth kishin frikë se e njëjta gjë do t’iu ndodhte
edhe atyre.
“Serbët nuk do të lejonin kurrë që një numër i madh i trupave të UNPROFOR-it të ishin të pranishëm në enklavë. Në fshatin e Zepës [në jug-perëndim të Srebrenicës] kishte një numër të vogël të trupave ukrainase që na
thanë se boshnjakët kishin frikë se do të bëheshin vrasje masive, edhe
aty”, tha Harlandi.
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Ai shtoi se boshnjakët dhe serbët arritën një marrëveshje për tërheqjen
paqësore të forcave boshnjake nga fshati i Zepës, që më vonë u shkel nga
presidenti Alija Izetbegovic, i cili refuzoi që luftëtarët e tij të dorëzoheshin.
Harlandi tha se Ratko Mladici dhe Zdravko Tolimir, ish-komandant dhe
asistent i Mladicit, i thanë se si shpagim, serbët vranë liderin vendor
boshnjak, Avdo Palic.
Deri në fund të korrikut, pothuajse të gjithë boshnjakët ishin dëbuar nga
fshati.
Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, ka deklaruar se është i
pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krim nda njerëzimit dhe dhunim të
ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit në Bosnjë midis viteve 1992
dhe 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 17 korrik.
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13 KORRIK 2012

Gjyqi i Mladicit u Shty për
Shkak të Shëndetit të Dobët
Gjyqi i ish-komandantit serb të Bosnjës, Ratko Mladic,
është shtyrë deri të hënën, për shkak të kushteve të tija
mjekësore, tha Tribunali i Hagës të premten.
MARIJA RISTIC
Gjyqtari kryesues, Alfons Ori, tha se Trupi Gjykues është informuar të enjten se Mladici do të qëndrojë në spital për 24 orë.
“Mladici do të ketë ekzaminime të tjera mjekësore. Sot pasdite do të
marrim më shumë informacion në lidhje me shëndetin e tij, që mund të
ndikojë vazhdimësinë e procesit”, tha Ori.
Raporti mjekësor i Mladicit iu është dërguar gjyqtarëve dje, por për shkak
të konfidencialitetit nuk u lexua gjatë seancës së shkurtër dëgjimore, të
premten.
Avokati mbrojtës, Branko Lukic, tha për mediat se shëndeti i klientit të tij
është ende i rrezikuar, por se Mladici ndihet më mirë se dje, kur u largua i
sëmurë nga seanca dëgjimore.
“Është e qartë se të gjitha këto seanca të gjata gjyqësore kanë ndikuar
shëndetin e tij. Për këtë arsye do të përpiqemi të kemi seanca më të
shkurtra dhe më pak ditë seancash, gjatë javës”, tha Lukic.
Ai shtoi se doktorët thonë se problemet mjekësore të Mladicit janë të lidhura me presionin e lartë të gjakut, ose nivelin e lartë të sheqerit në gjak.
“Duke qenë se më parë ka pasur tri paraliza dhe dje në sallë të gjyqit nuk
mund të lëvizte këmbën dhe krahun e djathtë, dyshojmë se mund të ketë
pasur një tjetër. Sidoqoftë, pas ekzaminimeve mjekësore është gjetur se
nuk ka pasoja në tru”, shtoi ai.
Shëndeti i Mladicit ka qenë çështje në Tribunalin e Hagës që kur kanë filluar procedurat. Të dy shoqatat e viktimave dhe ish-miqtë e Mladicit kanë
frikë se nuk do t’ia dalë deri në fund të gjyqit.
Viktimat janë të shqetësuara se Mladici nuk do të jetojë gjatë për të dëgjuar
aktgjykimin e tij, ndërsa miqtë e tij kanë frikë se nëse vdes papritur nuk do
të jetë në gjendje të vërtetojë pafajësinë e tij.
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Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, e ka deklaruar veten të
pafajshëm për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve dhe
zakoneve të luftës gjatë konfliktit në Bosnjë, midis viteve 1992 dhe 1995.
Gjyqi duhet të vazhdojë më 16 korrik, kur pritet të vazhdojë marrja në
pyetje e David Harlandit, ish-zyrtar i OKB-së, ndërsa dëshmia e Richard Dannatit, ish-komandant i forcave të armatosura të Anglisë, mund të
shtyhet deri në 23 korrik.

- 514 -

RATKO MLADIÇ
NGA FU SHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

12 KORRIK 2012

Ratko Mladic Dërgohet në
Spital
Gjyqi i ish-komandantit të ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko
Mladic, është ndërprerë pasi ai u ankua se ndihej i sëmurë
dhe u dërgua në spital.
MARIJA RISTIC
Sipas zëdhënëses së Tribunalit të Hagës, ICTY, Nerma Jelacic, Mladici u
dërgua në spital si masë paraprake.
Gjyqtari kryesues, Alfons Ori, vendosi të pezullojë seancës pasi ekipi
mbrojtës i Mladicit tha se klienti i tyre nuk ndihej mirë dhe se nuk mund
të merrte pjesë në seancë.
Shëndeti i Mladicit ka qenë një çështje në Hagë që kur nisën procedurat.
Të mërkurën, ekipi mbrojtës i Mladicit vazhdoi të merrte në pyetje David
Harlandin, një ish-zyrtar i Forcave Mbrojtëse të OKB-së në Bosnjë.
Harland konfirmoi se deklaratat e palës mbrojtëse se kishte pasur një
grindje midis lidershipit politik të serbëve të Bosnjës, të kryesuar nga Radovan Karadzic, ish-president i Republikës Srpska dhe Ushtrisë Serbe të
Bosnjës, të kryesuar nga Mladici.
“Kur ishin në terren, oficerët ushtarakë i nënshtroheshin komandantit
Mladic. Sidoqoftë, pati një grindje të vogël midis Mladicit dhe Karadzicit,
i cili ishte në Pale [kryeqyteti gjatë kohës së luftës i serbëve të Bosnjës]”,
tha Harlandi.
Duke folur për rrethimin e Sarajevës, Harlandi tha se boshnjakët kishin
marrë pjesë gjithashtu në ndërprerjen e gazit dhe elektricitet, duke besuar
se kjo do të detyronte komunitetin ndërkombëtar të vepronte më shpejt
kundër serbëve të Bosnjës.
“Disa boshnjakë besonin se kjo do të shkaktonte ndërhyrje ushtarake nga
perëndimi. Izetbegovici [lideri i boshnjakëve], më tha personalisht se
civilët nuk duhet të lejohen të ikin nga Sarajeva”, shpjegoi Harlandi.
Ai tha gjithashtu se UNPROFOR kishte sugjeruar evakuimin e civilëve nga
qyteti i Srebrenicës më 1993, por se qeveria boshnjakëve kishte kundërshtuar fort këtë sugjerim.
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Pozita e serbëve të Bosnjës, sipas Harlandit, u dobësua nga tre faktorë së pari, dënimet e vëna nga Serbia mbi serbët e Bosnjës, që u vunë pasi
Perëndimi bëri presion mbi Serbinë; së dyti, ushtria boshnjake u forcua
pasi erdhi ndihma nga Perëndimi dhe vendet myslimane dhe së treti, për
shkak të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s kundër serbëve të Bosnjës.
Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, ka deklaruar se është i
pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunime
të luftës dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit në Bosnjë midis viteve 1992
dhe 1995.
Gjyqi do të vazhdojë më 13 korrik.

- 516 -

RATKO MLADIÇ
NGA FU SHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

09 KORRIK 2012

Rifillon Gjyqi i Ratko Mladicit
Pasi disa vonesave, gjyq i ish-komandantit të ushtrisë
serbe të Bosnjës, Ratko Mladic, më në fund po fillon në
Tribunalin e Hagës, ICTY.
MARIJA RISTIC
Dëshmitari i parë i prokurorisë është Elvedin Pasic, i cili iu mbijetoi torturave në kampin Grabovica, në vitin 1992.
Pasici pritet të përshkruajë sulmin në fshatin Grabovica, afër Kotor Varos,
ku rreth 150 persona u vranë. Më parë, ai ka dëshmuar në dy gjyqe në ICTY.
Gjashtë dëshmitarë të tjerë priten të dëshmojnë këtë javë, përfshirë edhe
David Haralandin, ish-zyrtar i UNPROFOR-it; Richard Dannat, ish-komandanti i forcave të armatosura të Anglisë; Christina Schmitz, ish-infermiere në Potocar, Srebrenicë, dhe Elco Coster, ish-anëtar i Batalionit
Holandez.
Një nga të mbijetuarit në ekzekutimet në Fermën Ushtarake në Branjevë
do të dëshmojë si dëshmitar i mbrojtur.
Gjyqi i Mladicit duhej të rifillonte më 25 qershor, pasi u ndal në maj. Marrja në pyetje e dëshmitarëve të parë është vonuar dy herë, për shkak të
problemeve në dhënien e provave avokatëve mbrojtjes.
Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, u deklarua i pafajshëm
nga akuzat për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve dhe
zakoneve të luftës, gjatë konfliktit në Bosnjë, midis viteve 1992 dhe 1995.
Ai akuzohet për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe disa komuna
të tjera në Bosnjë, në vitin 1992. Ai akuzohet gjithashtu për dëbimin e
boshnjakëve dhe kroatëve nga komunat nën kontrollin e serbëve të Bosnjës, terrorizim të qytetarëve në Sarajevë me sulme snajperësh dhe bombardime, si dhe marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë, në vitin 1995.
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25 QERSHOR 2012

Gjykimi i Mladicit Rifillon më 9
korrik
Tribunali i Hagës, ICTY, tha se dëshmitari i parë i
prokurorisë do të dëshmojë më 9 korrik në gjyqin për
gjenocid të ish-komandantit të ushtrisë serbe të Bosnjës,
Ratko Mladic.
DENIS DZIDIC
Edhe pse pala mbrojtëse kërkoi një pushim gjashtë mujor për t’u përgatitur për dëshmitarët e parë, Tribunali i Hagës, ICTY, ka vendosur që gjykimi do të rifillojë në korrik.
“Arsyet e shkruara për vendimin e Trupit Gjykues do të prezantohen në
kohën e duhur.
Seancat dëgjimore do të mbahen nga 9 deri më 20 korrik, kohë pas së
cilës Tribunali do të mbajë një pushim 3 mujor veror. Trupi Gjykues i ka
kërkuar prokurorisë të dorëzojë një listë të re dëshmitarësh deri më 26
qershor, për periudhën kohore midis 9 dhe 20 korrikut, dhe të përfshijë
vetëm dëshmitarët që mund të preken më së paku në rast të dështimit për
të ruajtur identitetin e tyre,” tha ICTY.
Gjykimi i Mladicit duhet të rifillonte më 25 qershor pasi ishte ndërprerë
në maj. Dëshmia e dëshmitarëve është vonuar dy herë, në gjykimin e pritur prej shumë kohësh, për shkak të problemeve të hapjes së provave për
palën mbrojtëse.
Mladic, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, është deklaruar i pafajshëm ndaj akuzave për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe shkelje të
ligjeve dhe zakoneve të luftës gjatë konfliktit në Bosnjë gjatë viteve 1992
dhe 1995.
Ai akuzohet për gjenocid në Srebrenicë në 1995, dhe në disa komuna të
tjera në Bosnjë në vitin 1992. Po ashtu, ai akuzohet gjithashtu për dëbimin
e boshnjakëve dhe kroatëve nga komunat që ishin nën kontrollin e serbëve
të Bosnjës, për terrorizim të qytetarëve në Sarajevë me bombardime dhe
sulme me snajper, dhe marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë në vitin
1995.
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23 QERSHOR 2012

Serbia Ekspozon
Bashkëpunëtorët e të
Pandehurve të ICTY-së
Zyra e Prokurorisë së Serbisë tha të premten se ka filluar
procedurat ligjore kundër 13 personave të dyshuar se kanë
ndihmuar Ratko Mladicin dhe Stojan Zupljanin.

Vladimir Vukcevic, Kryeprokurori për Krime Lufte dhe Bruno Vekaric, Zëvendës Prokurori për
Krime Lufte I Foto nga Beta

MARIJA RISTIC
Gjashtë persona dyshohen se kanë ndihmuar Ratko Mladicin, ish komandanti e ushtrisë serbe të Bosnjës, i cili arriti të arratisej për 16 vite para se
t’i dorwzohej Tribunalit të Hagës, ICTY, në vitin 2011.
Një nga personat që po heton dihet se është një oficer i shkallës së lartë në
pension në Ushtrinë Serbe.
Stojan Zupljanin, ish Shefi i Stacionit të Policisë Rajonale në Banjallukë
dhe i pandehuri i tanishëm i ICTY-së, thuhet se ka pasur rrjetin më mirë
të organizuar të ndihmuesve, si dhe mbështetjen e gjatë të disa politikanëve të nivelit të lartë. Shtatë persona po gjykohen që e kanë ndihmuar
të fshihet.
Kryeprokurori për Krime Lufte, Vladimir Vukcevic refuzoi të deklarojë
emrat e atyre të përfshirë në fshehjen e të pandehurve të ICTY-së duke
qenë se po mbrohen nga supozimi i pafajësisë.
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Mladic gëzoi mbështetjen e Ushtrisë Serbe deri në 2002, kur Serbia miratoi Ligjin për Bashkëpunim me ICTY-në. Sipas Vukcevicit, pas vitit 2002,
Mladic krijoi një rrjet personash, kryesisht nga Ushtria e Republika Srpska, i cili i lejoi të fshihej në njëmbëdhjetë lokacione në Beograd.
Shumica e bashkëpunëtorëve të Mladicit u arrestuan në 2006 dhe momentalisht po gjykohen në gjykatë në Beograd.
Në një pikë të hetimit, Mladic ishte pranë autoriteteve, por dështuan ta
arrestonin, dështim të cilin Krye Prokurori e përshkroi si joprofesionale
dhe amatoreske. Ai shtoi sek y incident duhet të hetohet më tej.
Sipas prokurorit, rrjeti i personave që ndihmuan Radovan Karadzicin, ish
presidentin serb të Bosnjës dhe i pandehur i ICTY-së, nuk mund të gjykohen duke qenë se janë të gjithë anëtarë të afërt të familjes së tij.
Goran Hadzic, ish presidenti i rajonit të vetë-shpallur serb në Kroaci, iu
tha për aktpadinë nga dikush i afërt me ekipin e prokurorisë së ICTY-së,
dhe e la shtëpinë pikërisht para arrestimit të tij.
“Lajmi se ishte paditur erdhi nga Tribunali i Hagës kur një person shumë
i njohur i afërt me ish prokurororen Carla del Ponte informoi një avokat
nga Beogradi. Avokati pastaj thirri Hadzicin dhe i ofroi shërbimet e tij,”
tha Vukcevic.
Prokuroria ka informacion gjithashtu se Hadzic po fshihej në manastir në
Serbi, edhe pse asnjë nga klerikët nuk e dinin se kush ishte.
Prokuroria thotë se Rade Bulatovic, ish drejtori i Agjencisë së Sigurisë së
Informacionit në Beograd, e dinte për njëmbëdhjetë adresa ku Mladici po
fshihej në Serbi. Ai arrestoi ndihmuesit e tij, por dështoi të arresojë vetë
Mladicin.
Vukcevic tha se nuk ka prova të mjaftueshme kundër Bulatovicit për të
hedhur akuza, por se do të merrej në pyetje.
Vukcevic theksoi se prokuroria Serbe po bën hetimet, jo për shkak të presioneve nga ICTY ose BE-ja, por sepse cdo qytetar që shkel ligjin duhet të
dënohet.
Kryeprokurori i ICTY-së, Serge Brammertz, në raportin e tij dy vjecar për
Këshillin e Sigurisë së BE-së që prezantoi në fillim të qershorit, shprehu
shqetësimin e tij për vonesën e Serbisë për të identifikuar të gjithë ata që
ndihmuan Karadzicin dhe Mladicin për të qëndruar në arrati për kaq gjatë.
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19 QERSHOR 2012

Gjyqi i Mladicit Shtyhet Përsëri
Gjenocidi dhe gjyqi për krimet e luftës të ish-komandantit
të ushtrisë serbe të Bosnjën është shtyrë deri në një datë
më të vonë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Fillimi i seancave dëgjimore nga prokuroria në Tribunalin e Hagës, ICTY,
u caktua të mbahet më 25 qershor.
“Trupi Gjykues ka shtyrë deri në një datë më të vonë fillimin e seancës
dëgjimore nga Prokuroria në gjyqin e Ratko Mladicit. Vendimi u bë pasi u
hodhën mocione nga Mbrojtja dhe Prokuroria në lidhje me hapjen e materialit të provave”, u tha të martën nga ICTY.
Shpjegimi për vonesën do të bëhet publike në një datë më të vonë.
Avokatët mbrojtës të Mladicit kërkuan më 31 maj, dhe pastaj gjashtë ditë
më vonë, që marrja në pyetje e dëshmitarëve të parë të vonohet për shkak
të problemeve të zbulimit të provave nga prokuroria.
Prokuroria tha më vonë se nuk e ka kundërshtuar këtë kërkesë, sepse kuptoi që pala mbrojtëse nuk ka marrë 4,498 dokumente.
Prokuroria premtoi që do të dorëzojnë pjesën e mbetur të provave sa më
shpejt që është e mundur gjatë javës.
Gjyqi i Mladicit, ish-shefi i stafit të Ushtrisë së Republikës Srpska për
gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunime të rregullave dhe zakoneve
të luftës filloi më 16 maj.
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15 QERSHOR 2012

Gjyqi i Mladicit: Prokuroria
Pranon Gabimet
Prokuroria e Tribunalit të Hagës thotë se nuk e kundërshton
kërkesën nga avokati mbrojtës i Ratko Mladicit që gjyqi i tij
të shtyhet.
RAPORTI I DREJTËSISË
Gjyqi për gjenocid dhe krime lufte për ish-komandantin serb të Bosnjës,
Ratko Mladic, që u shty më 17 maj, një ditë pas filloi, ishte caktuar të rifillonte më 25 qershor. Sidoqoftë, kjo është tani e pasigurt.
“Prokuroria pajtohet se në vlerësimin e mëhershëm të problemeve në
lidhje me zbulimin e dokumenteve ishte i gabueshëm. Inspektimi më i
fundit ka gjetur se avokati mbrojtës nuk ka qasje në 4,498 dokumente.
Prokuroria po i mbledh këto prova dhe ekspertët do të jenë në gjendje t’i
dorëzojnë sa më shpejt që është e mundur javën tjetër”, thanë të premten
prokurorët e Hagës.
Avokati i mbrojtës i Mladicit ka hedhur dy mocione, më 31 maj dhe gjashtë
ditë më vonë, duke kërkuar që marrja në pyetje e dëshmitarëve të parë të
shtyhet sepse ende nuk ka marrë provat e nevojshme nga prokuroria.
Në përgjigjen e së premtes, prokuroria është pajtuar se ka baza që Trupi Gjykues të rishqyrtojë vendimin se kur gjyqi do të rifillojë, sidoqoftë
kundërshtoi dyshimet e mbrojtjes se ka pasur “një kontakt të pavend midis prokurorisë dhe Trupit Gjykues për të zgjidhur problemin e zbulimit të
provave”.
“Dyshimet e palës mbrojtëse se prokuroria vazhdimisht e prezanton situatën në mënyrë të gabuar në lidhje me zbulimin e provave, nuk është e
vërtetë. Prokuroria ka punuar gjithmonë me qëllim të mirë dhe në mënyrë
transparente”, tha prokuroria.
Gjyqi i Mladicit për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve
dhe zakoneve të luftës filloi më 16 maj.
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14 QERSHOR 2012

Ushtria Serbe e Dinte për
Njësinë që Fshehu Mladicin
Dëshmitari thotë se të gjithë zyrtarët e lartë të Ushtrisë
Serbe e dinin për ekzistencën e një njësie që dyshohet se
mbronte Ratko Mladicin, ish-komandantin serb të Bosnjës.
MARIJA RISTIC
Një oficer i ushtrisë serbe, Marjan Mircevski, dëshmoi të mërkurën në gjyqin kundër bashkëpunëtorëve të Mladicit, se një nga të akuzuarit, Blagoje
Govedarica, ish anëtar i ushtrisë serbe, ka raportuar rregullisht te superiorët e tij për çështjet e Qendrës së 30-të të Personelit të Ushtrisë Jugosllave, të vendosur në barakat ushtarake në Topcider.
“Të gjithë oficerët e Njësisë së parë të Komandës së ushtrisë serbe e dinin
për qendrën, dhe jo vetëm oficerët, por edhe shumë persona që punonin në
barakat në Topcider e dinin për këtë gjithashtu”, tha Mircevski.
Qendra e 30-të e Personelit ishte një njësi e përbërë nga ish-anëtarë të
Ushtrisë së Republikës Srpska, që dyshohej se ofronte detajet e sigurisë
për Mladicin. Qendra u shpërbë më 31 mars 2002, dy vjet pasi Miloshevici
u largua nga pushteti.
Govedarica kishte për detyrë të sillte furnizimin me ushqim për Qendrën, të cilin po e merrte nga ushtria serbe, dhe Mircevski ishte oficeri
ndërlidhës.
Mircevski tha se Govedarica po bënte çdo gjë sipas ligjit dhe se “nëse do
të kishte refuzuar një urdhër të tillë, do të ishte dërguar në gjykatën ushtarake”.
Sipas Mircevskit, ushtria serbe ndaloi së furnizuari me ushqim, kur njësia
u mbyll në 2002.
Më parë, Govedarica dëshmoi se ishte në fund të zinxhirit komandues dhe
se merrte urdhra nga Branislav Puhalo, ish-shefi i ekipit të sigurisë së
Ratko Mladicit.
Ka pasur dyshime se Puhalo ka ndihmuar Mladicin kur ishte në arrati, por
hetimi u ndal më 2006.
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Në seancën e mëparshme dëgjimore të mbajtur më 19 prill, Puhalo dëshmoi se të gjithë liderët e shteteve e dinin që Mladici ishte në Beograd.
Mladici qëndroi në arrati për 16 vjet. U arrestua më 26 maj 2011, në fshatin
Lazarevo në Vojvodinë. Aktualisht po gjykohet në Tribunalin e Hagës, i
paditur për 11 akuza për krime dhe krime ndaj njerëzimit.
Ky është gjyqi i dytë për dhjetë personat që akuzohen se kanë fshehur
Mladicin. Aktgjykimi i vitit 2010 që i liroi, u hodh poshtë dhe rasti u dërgua
për rigjykim.
Një nga të akuzuarit, ish-oficeri i ushtrisë jugosllave, Jovo Djogo, që konsiderohet të jetë organizatori, ndërroi jetë gjatë gjyqit të parë.
Kryeprokurori i tanishëm në Tribunalin e Hagës, Serge Brammerz, në
raportin e tij të fundit dy vjetor për Këshillin e Sigurisë së OKB-së tha se
çështja e fundit midis Serbisë dhe ICTY-së, që është gjetja se kush e ndihmoi Mladicin, ende mbetet e pazgjidhur.
Gjyqi do të vazhdojë më 2 tetor.
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06 QERSHOR 2012

Avokatët Mbrojtës të Mladicit
Ende Po Marrin Provat e Reja
Avokati mbrojtës i Ratko Mladicit, ish-komandantit të
ushtrisë serbe të Bosnjës, ndryshoi kërkesën e tij për
vonesë të fillimit të dëgjimit të provave, duke thënë se po
merr dokumente të reja nga prokuroria.
DENIS DZIDIC
Branko Lukic, avokati i Mladicit, theksoi në mocionin e tij të drejtuar
Trupit Gjykues të Tribunalit të Hagës, që më 31 maj, mbrojtja mori pesë
dokumentet që prokuroria planifikon t’i përdorë kur do të marrë në pyetje
dëshmitarët e parë.
Avokati mbrojtës tha se nuk ka pasur kohë të analizojë dokumentat.
“Thirrja e këtyre dëshmitarëve për të dëshmuar më 25 qershor, nën këto
kushte, do të ishte e paarsyeshme dhe do të parandalonte të pandehurin të
përgatitet për gjyq, dhe dhunon të drejtën e tij për një gjyq të drejtë”, tha
Lukici, në mocion.
Ai shtoi se mbrojtja mori nga prokuroria një total prej 10,000 provash
dhe dokumente të reja, në katër javët e fundit, dhe se fillimi i dëgjimit të
provave në këtë kushte përbën “gabim të shkallës më të lartë të drejtësisë”.
Ekipi mbrojtës i Mladicit i kërkoi Tribunalit të Hagës më 31 maj të shtyjë vazhdimin e gjyqit gjashtë muaj për shkak “të problemeve të vazhdueshme për zbulimin e provave”.
Gjyqi i Mladicit për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve
dhe zakoneve të luftës, filloi më 16 maj.
Rasti ndaloi papritur më 17 maj, kur u gjet se prokurorët, për shkak të një
gabimi teknik, nuk i kishin dhënë të gjitha provat mbrojtjes.
Trupi Gjykues pranoi se kjo pati ndikim në përgatitjen e palës mbrojtëse,
por vendosi që efekti ishte “disa herë shumë i vogël ose edhe joekzistues”.
Ata thanë se ndërsa vonesa ishte e justifikueshme, rasti duhet të rifillojë
më 25 qershor.
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Mladic akuzohet për akte gjenocidi në Srebrenicë, në vitin 1995, dhe komuna të tjera në Bosnjë në vitin 1992, si dhe persekutimin e boshnjakëve
dhe kroatëve në territoret e kontrolluara nga ushtria serbe e Bosnjës,
bombardim dhe sulme me snajperë në Sarajevë dhe marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë.
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31 MAJ 2012

Avokatët Mbrojtës të Mladicit
Kërkojnë Përsëri Shtyrje të
Gjyqit
Ekipi mbrojtës i Ratko Mladicit, ish-komandant i ushtrisë
serbe të Bosnjës, i kërkoi sërish Tribunalit të Hagës të
shtyjë fillimin e prezantimit të provave për gjashtë muaj
për shkak të “problemeve të vazhdueshme me zbulimin e
provave”.
DENIS DZIDIC
Avokatët mbrojtës të Mladicit kishin kërkuar më parë për një vonesë
gjashtëmujore, disa herë para se gjyqi të fillonte më 16 maj, dhe kjo është
hera e dytë që nga fillimi i gjyqit që kërkojnë shtyrje.
Branko Lukic, avokati mbrojtës i Mladicit, argumenton se gjyqi i tij është
ndryshe nga të gjithë gjyqet e tjera të Tribunalit të Hagës, ku provat u
dorëzuan nga ekipet mbrojtëse “të paktën tre muaj para prezantimit të
provave”.
“Mbrojtja ende nuk i ka marrë të gjitha provat dhe prokuroria dha raporte
të pasakta për zbulimin e tyre. Trupi gjykues caktoi datën për prezantimin
e provave, bazuar në faktin se mbrojtja i kishte marrë të gjitha provat që
prokuroria do të përdorte gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarëve. Sidoqoftë nuk i kishte marrë provat e nevojshme për ekzaminime të tjera të
dëshmitarëve”, tha Lukic.
Prezantimi i provave fillimisht u caktua të fillonte më 29 maj, por u shty
deri në 25 qershor duke qenë se mbrojtja nuk i kishte marrë të gjitha provat.
Prokurorët e Hagës fajësuan gabimet teknike për vonesën në dhënien e
të gjitha provave të deklaruara ekipit mbrojtës por theksoi se “vetëm pak
më shumë se tre për qind e provave të zbuluara” ishin ndikuar nga këto
probleme teknike.
Mladici akuzohet për akte gjenocidi në Srebrenicë në vitin 1995 dhe komuna të tjera në Bosnjë në vitin 1992 si dhe për persekutim të Boshnjakëve
dhe kroatëve në territoret e kontrolluar nga ushtria serbe i Bosnjës, VRS,
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bombardim dhe snajperë në Sarajevë si dhe marrjen peng të ushtarëve
ndërkombëtarë.
Të enjten, më 31 maj, Prokuroria e Hagës i dorëzoi Trupit Gjykues një mocion të shkruar, që përmbante listën e rishqyrtuar të 14 dëshmitarëve që
donte të ftonte gjatë muajit të parë të prezantimit të provave.
Prokuroria tha se kanë rishqyrtuar listën dhe zgjedhur ata dëshmitarë për
të cilët mbrojtja ka marrë materialin e nevojshëm.
“Këta 14 dëshmitarë do të flasin për dy masakrat e kryera në vitin 1992,
fillimin e bombardimeve në Sarajevë në maj të vitit 1992, incidentin me
snajper dhe një nga vrasjet masive në Srebrenicë. Gjatë kësaj pjese të gjyqit do të prezantojmë provat në lidhje me strukturën organizative të VRSsë dhe mënyrën se si Mladici tregoi autoritetin e tij si komandant,” thuhet
në mocionin e prokurorisë së Hagës.
Nga 14 dëshmitarët, pesë do të jenë dëshmitarë të mbrojtur. Një nga ta
është një ish ushtar serb i Bosnjës që do të flasë për urdhrat që iu dhanë
gjatë rrethimit të Sarajevës.
Dy dëshmitarët, Rajif Begic dhe Elvedin Pasic, do të flasin për vrasjet masive të boshnjakëve në Kljuc dhe Sanski Most.
Joseph Kingori dhe Eelco Koster, të dy ish-paqeruajtës holandezë të OKBsë të vendosur në Srebrenicë dhe Momir Nikolic, një ish-oficer i ushtrisë serbë të Bosnjës, që u dënua në vitin 2006 me 20 vjet në burg për
pjesëmarrje në vrasjet atje, do të flasë për krimet e kryera nga ushtria
serbe i Bosnjës në Srebrenicë, në korrik të vitit 1995.
Ish-paqeruajtësit e OKB-së, David Harland dhe John Jordan, si dhe Aernout Van Lynden, ish-reporter televiziv i Sky News, të cilët raportuan
nga Srebrenica midis 1992 dhe 1994 do të flasin për krimet e kryera në
kryeqytetin boshnjak.
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24 MAJ 2012

Gjyqi i Mladicit Rifillon më 25
Qershor
Dëshmitari i parë i prokurorisë për gjyqin e Ratko Mladicit
do të merret në pyetje më 25 qershor, tha Trupi Gjykues i
Tribunalit të Hagës, ICTY.
DENIS DZIDIC
Gjyqtari kryesues, Alphons Orie, e pranoi kërkesën e avokatit mbrojtës të
Mladicit për të shtyrë fillimin e seancës dëgjimore për provat – e cila fillimisht ishte caktuar të fillonte më 29 maj - për shkak të gabimeve të
prokurorisë në zbulimin e provave.
Sidoqoftë Trupi Gjykues e refuzoi mocionin që kërkonte shtyrjen e gjyqit
për gjashtë muaj.
“Përgatitjet e avokatit mbrojtës, deri më tani, nuk kanë qenë të kota, por
mund të plotësohen me kërkime shtesë dhe shqyrtime të mëtejshme. E
gjithë kjo kërkon kohë shtesë. Në anën tjetër, efekti i zbulimit të provave
është shumë i vogël, madje joekzistues”, lexon vendimi i Trupit Gjykues.
Trupi Gjykues instruktoi prokurorinë të dorëzojë një listë të re të dëshmitarëve më 30 maj të këtij viti.
Avokati mbrojtës i Mladicit u ankua më 14 maj, dy ditë para fillimit të
gjyqit, se nuk i kishte parë të gjitha provat, për shkak të një gabimi të
prokurorisë së Hagës.
Branko Lukic, avokati i Mladicit, kërkoi pastaj për gjashtë muaj vonese
para se të fillojnë seancat dëgjimore të provave, por prokuroria tha se “një
vonesë e kufizuar është e mjaftueshme”.
Mladici, ish-komandanti i ushtrisë serbe të Bosnjës, akuzohet për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve dhe zakoneve të luftës në
Bosnjë dhe Hercegovinë, midis viteve 1991 dhe 1995.
Aktpadia e akuzon Mladicin për gjenocid në Srebrenicë më 1995, dhe në
komuna të tjera boshnjake më 1992. Ai akuzohet gjithashtu për dëbimin e
boshnjakëve dhe kroatëve nga territoret nën kontrollin serb, terrorizimin
e qytetarëve të Sarajevës me bombardime dhe snajperë, dhe marrjen peng
të ushtarëve ndërkombëtarë, në vitin 1995.
Mladici u arrestua në maj të vitit të shkuar dhe gjyqi i tij filloi me deklaratat hyrëse të prokurorisë, më 16 dhe 17 maj të këtij viti.
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Gjyqi i Mladicit: Vonesa e
“Kufizuar” Mjafton
Prokuroria e Hagës i kërkoi Trupit Gjykues mos t’i lejojë
avokatët mbrojtës të Ratko Mladicit një vonesë prej
gjashtë muajsh, për shkak të problemeve me zbulimin e
provave, duke besuar se “një vonesë e kufizuar” është e
mjaftueshme.
DENIS DZIDIC
Në mocionin e tyre, prokurorët theksuan se kishin zbuluar 19 “pako” provash tek mbrojtja, që kur ka filluar gjyqi dhe se problemet kanë dalë vetëm
“në dy pako”.
Prokurorët theksuan se këto “gabime teknike”, të cilat parandaluan
avokatët mbrojtës të marrin të gjitha provat e deklaruara, ndikuan “vetëm
pak më shumë se 3 për qind të gjitha provat e zbuluara”.
“Prokuroria nuk kundërshton që palës mbrojtëse t’i lejohet një vonesë e
arsyeshme për të siguruar një gjykim të drejtë, por vlerëson se një ekzaminim i kujdesshëm i gabimeve dhe problemeve që kanë rezultuar nga to,
tregojnë se vonesa duhet të jetë e një zgjatjeje të kufizuar”, thotë mocioni.
Pala mbrojtëse u ankua më 14 maj, dy ditë para fillimit të gjyqit, se nuk
i kishin parë të gjitha provat, për shkak të një gabimi të prokurorisë së
Hagës. Branko Lukic, avokati i Mladicit, kërkoi gjashtë muaj vonesë, para
se të fillonin seancat dëgjimore për provat.
Në ditën e dytë të gjyqit, më 17 maj, pas përfundimit të deklaratave hyrëse
të prokurorisë së Hagës, gjyqtari kryesues, Alphons Orie, tha se fillimi i
paraqitjes së provave, fillimisht i caktuar të mbahej më 29 maj, do të pezullohej deri në një datë të mëtejshme.
Mladici, ish-komandant i ushtrisë serbe të Bosnjës, akuzohet për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve dhe zakoneve të luftës në
Bosnjë dhe Hercegovinë, midis viteve 1992 dhe 1995.
Aktpadia e akuzon Mladicin për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995, dhe
komuna të tjera në Bosnjë, në vitin 1992. Ai akuzohet gjithashtu për dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve nga territoret nën kontrollin serb, duke
terrorizuar qytetarët e Sarajevës me bombardime dhe snajperë si dhe marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë në vitin 1995.
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Kroacia e Dënoi Mladicin më
1992 për Krime Lufte
Tribunali i Hagës, ICTY, nuk i përfshiu krimet e luftës në
Kroaci në aktpadinë kundër Ratko Mladicit edhe pse
gjyqësori kroat e dënoi atë, në mungesë, me 20 vjet burgim,
në vitin 1992.
BORIS PAVELIC
Sipas informacioneve nga Zyra e Prokurorit Kroat, në korrik të vitit 1992,
Gjykata e Kantonit në qytetin bregdetar Sibenik e dënoi Mladicin me njëzet
vjet burgim për sulmin në fshatin Kijevo, në Dalmaci, më 26 gusht 1991.
Në atë kohë, Mladici ishte komandant i Korpusit të 9-të të Armatës Popullore Jugosllave, dhe si i tillë urdhëroi sulmin e artilerisë në Kijevë. Rreth
1,600 granata, duke përshirë 16 bomba, ranë në fshatin që u shkatërrua
plotësisht.
Mladici u dënua gjithashtu për urdhërim të sulmeve në fshatrat rreth
qyteteve Sinj dhe Vrlika në Dalmaci, në periudhën midis 16 dhe 23 shtatorit 1991.
Në ato sulme, “shumë civilë” u vranë dhe objekte civile dhe industrial,
duke përfshirë monumente kulture, u shkatërruan thotë aktgjykimi.
Në dhjetor të vitit 1995, prokurorët kroatë ngritën aktpadinë kundër
Mladicin për përpjekjen për të shkatërruar hidrocentralin në fshatin Peruca afër Sinjit.
Mladici, sipas aktpadisë, urdhëroi që 30 tonë eksplozive të vendoseshin
në themel të digës në Perucë. Më 28 janar 1993, hidrocentrali dhe diga u
shkatërruan pjesërisht, duke i vënë në rrezik 50,000 persona, rrezik që u
parandalua nga punëtorët e korporatës elektrike kroate, HEP.
Në kohën kur Mladici u emërua komandant i Korpusit të 9-të të JNA-së,
në qytetin kroat Knin, më 3 qershor 1991, territori ishte ndarë nga pjesa
tjetër e Kroacisë, sepse serbët kroatë, të cilët shpallën Territorin Autonom
Serbë të Krajinës më 1990, vunë barrikada në rrugë rreth Kninit, më 17
gusht 1990.
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Nën komandën e Mladicit, njësitë e JNA-së, të cilat në fillim të konfliktit
në Kroaci u ndanë kryesisht në dy anët luftuese - kroate dhe serbe, u vunë
në anën e forcave serbe.
Aktgjykimi i ICTY-së kundër Milan Marticit, ish-president i Territorit Autonom Serb në Krajinë, thotë se sulmi i JNA-së në fshatin Kijevo, më 26
gusht 1991, që u komandua nga Mladici, shënon momenti kur JNA qëndroi
haptazi në anën e forcave serbe në konfliktin në ish-Jugosllavi.
Kroacia hapi hetime të shumta ndaj Mladicit.
Në janar të vitit 1996, prokuroria filloi hetimin ndaj Mladicit për urdhërimin e bombardimit të qytetit Pozega në Kroacinë lindore, më 26 shtator 1995, që dyshohet se ka plagosur “shumë persona” dhe ka shkaktuar
dëm material.
Prokurorët thanë se Mladici, që ishte komandanti i ushtrisë serbe të Bosnjës, urdhëroi bombardimin e Pozegës nga territori i Bosnjës dhe Hercegovinës.
Prokurorët kroatë nga qyteti bregdetar i Zadarit hapën hetimit ndaj Mladicit, në shkurt të vitit 2005, për komandim të sulmeve të JNA-së me artileri në Zadar dhe fshatrat përreth, nga shtatori i vitit 1991 deri në fund
të dhjetorit 1992.
Shumë civilë u vranë dhe plagosën gjatë bombardimit dhe furnizimi me
ujë dhe energji në qytet u bllokua për muaj.
Dyshohet se Mladici, si komandant i JNA-së, është përgjegjës për vdekjen
e 88 personave në fshatin Skabrnja, afër Zadarit, më 18 nëntor 1991
dhe vdekjen e 30 personave në fshatin Saborsko në Kroacinë qendrore,
gjithashtu në nëntor të vitit 1991. Sidoqoftë, ai nuk u padit kurrë për ato
vdekje, as nga Kroacia, as nga ICTY.
Zyra e prokurorit në Kroaci tha se e informoi ICTY-në për aktgjykimin dhe
hetimin ndaj Mladicit më 2003.
Pasi Mladic u arrestua në korrik 2011, kryeministrja kroate në atë kohë,
Jadranka Kosor, tha se Kroacia do të “insistonte” që ICTY të përfshijë
krimet në Kroaci në aktpadinë e Mladicit.
Por, ICTY nuk i përfshiu gjetjet e Kroacisë në aktpadi, duke nxitur protesta
në vend.
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Prokuroria: Mladici Përgjegjës
për Gjenocid
Në ditën e dytë të argumenteve hyrëse, prokuroria në Hagë
tha se do të vërtetojë se Ratko Mladici ishte “në terren dhe
personalisht i përfshirë” në gjenocidin në Srebrenicë, në
korrik të vitit 1995.
SELMA UCANBARLIC
Ratko MladicPas përfundimit të deklaratave hyrëse të prokurorisë në Hagë,
gjyqtari kryesues, Alphons Orie, lajmëroi se fillimi i paraqitjes së provave,
i caktuar fillimisht në 29 maj, është pezulluar deri në njoftimin tjetër.
“Për shkak të tërheqjes serioze të prokurorisë në lidhje me zbulimin e
provave, kemi vendosur ta pezullojnë fillimin e procesit paraqitjes së
provave”, tha Orie.
Prokuroria duhet t’ia kishte dorëzuar të gjitha provat palës mbrojtëse, dy
javë para fillimit të gjyqit, por e kuptuan vetëm disa ditë më parë, që jo të
gjitha provat ishin regjistruar në sistem.
Në ditën e dytë të gjyqit të ish-komandantit të ushtrisë serbe të Bosnjës,
prokurori Peter McCloskey tha se prokuroria do të fokusohej në lidhjen e
Mladicit me krimet e kryera në Srebrenicë dhe përreth.
“Ky ishte dhe do të mbesë gjenocid… Provat për këtë krim janë tronditëse”, shtoi ai, duke shtuar se gjatë gjyqit do të merren në pyetje ushtarët që morën pjesë në ekzekutime, si dhe të mbijetuarit.
Mladici është i akuzuar për planifikimin e vrasjes së më shumë se 7,000
burrave dhe djemve boshnjakë, pasi enklava nën mbrojtjes e OKB-së, Srebrenica, u pushtua nga forcat serbe të Bosnjës, në korrik të vitit 1995.
Mladici u deklarua se është i pafajshëm për 11 akuzat për krime lufte dhe
krime ndaj njerëzimit, duke përfshirë gjenocidin në Srebrenicë, të kryer
gjatë luftës në Bosnjë të viteve 1992-1995.
Për më tepër, McCloskey tha se do të dëgjohen transkripte të bisedave të
Ushtrisë së Republikës Srpska.
Prokuroria tha se gjatë seancës dëgjimore të provave do të fokusohet në
dokumentet e shkëmbyera midis Mladicit dhe stafit të tij, sepse “vetëm
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një ushtri që kontrollohet në mënyrë strikte nga lart mund të kishte bërë
vrasjet e rreth 7,000 burrave”.
McCloslky tha se në korrik të vitit 1995, Ushtria e Republikës Srpska filloi
Operacionin Krivaja-95, i cili, midis të tjerave, kishte për qëllim sulmimin
e popullatës civile dhe forcave të Kombeve të Bashkuara.
Pasi popullata e zonave më të largëta të enklavës së Srebrenicës kishin
lëvizur në qendër të qytetit, më 11 korrik 1994, Mladici dhe forcat serbe
të Bosnjës hynë në Srebrenicë. Në atë kohë në bazën e OKB-së e vendosur
në lagjen Potocari në Srebrenicë, kishte gra, fëmijë, të moshuar, por edhe
shumë meshkuj të moshës për të luftuar.
“Trupat e Ushtrisë së Republikës Srpska e zunë Potocarin. Disa autobusë
erdhën për të marrë gratë dhe fëmijët për t’i çuar në territorin e kontrolluar nga Ushtria e Bosnjës dhe e Hercegovinës. Burrat u ndanë. Dokumentet
iu morën”, tha McCloskey, duke shtuar se boshnjakët nuk kishin zgjidhje
tjetër, sepse Mladici kishte vendosur t’i dëbonte.
Vendimi për të vrarë burrat ishte marrë më 13 korrik 1993, tha prokuroria,
dhe anëtarët e Ushtrisë së Republikës Srpska dhe Ministria e Brendshme
e Republikës Srpska ekzekutoi burrat e burgosur të Srebrenicës, në vende
të ndryshme.
“Kur shikoni të dhënat për varret masive mund të mendonit se ishin viktima të vrara në luftim. Sidoqoftë, kemi shumë dëshmitarë që dhanë dëshmi për vrasjet. Shumë viktima të gjetura në varre masive kishin duart e
lidhura dhe sytë e mbuluar. Këta njerëz nuk ishin vrarë në luftim”, tha
McCloskey.
Prokuroria theksoi se do të tregonte shembuj konkretë të Mladicit duke iu
dhënë urdhra personave që kryen aktet kriminale.
“Mladici hodhi një mocion për t’u vetëmbrojtur me alibi për ngjarjet në
Srebrenicë. Avokatët mbrojtës thonë se më 14 dhe 17 korrik 1995, ai ishte
në Beograd me negociatorët ndërkombëtare, dhe në një dasmë, dhe se nuk
ishte në gjendje të kryente ose nxiste aktet kriminale që ndodhën”, tha
Dermount Groome, prokurori i dytë i lartë në gjyqin e Mladicit, bashkë me
Peter McCloskeyn.
Groome tha se prokuroria pranon që Mladici u takua me përfaqësuesit
ndërkombëtarë, se ishte në dasmë dhe se spitalin e ushtrisë disa herë, por
nuk mund të pranojë se ai nuk e dinte se çfarë po ndodhte në Srebrenicë
dhe se nuk ishte në gjendje të merrte pjesë në krime. “Fakti që Mladici
shkoi në Beograd nuk do të thotë se nuk kishte synimin për të vrarë të
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burgosurit dhe se nuk urdhëroi vrasjet. Ditën që ishte në dasmë, burrat po
vriteshin në fermën ushtarake në Branjevo”, tha Groome.
Groome shtoi se Mladici “filloi shkallën e lartë të operacionit që çoi në
vdekjen e 7,000 burrave dhe djemve dhe dëbimin e 30,000 grave dhe të
moshuarve”. Prokuroria e Hagës tha se Mladici siguroi që kishte karburant
të mjaftueshëm - përafërsisht pesë tonë - për të transferuar të vdekurit
nga varret primare në ato dytësore, për t’i fshehur.
Prokuroria thotë se ekzekutimi më i madh masiv ishte në fshatin Orahovac, shkollën në Petkovci dhe depon Kravica, ku 3,000 burra dhe djem u
vranë, dhe në fshatin Pilica afër Zvornikut, ku u qëlluan 1,500 persona.
Qindra të tjerë humbën jetën në shkollën në Rocevici.
Gjatë deklaratave hyrëse, prokuroria tregoi një numër videosh të kohës së
luftës që treguan Mladicin gjatë qëndrimit të tij në Srebrenicë, në korrik
të vitit 1995.
Kur u tregua videoja me Mladicin që i fliste përfaqësuesit të OKB-së në
Srebrenicë dhe i thoshte se komuniteti ndërkombëtar po merrte boshnjakë
për t’i mbrojtur, i pandehuri duartrokiti dhe tundi kokën duke parë drejt
publikut.
“Një mijë e pesëqind burra nga Srebrenica ende janë të zhdukur dhe mund
të mos gjenden kurrë. Vdekja e këtyre viktimave dhe copëtimi i të mbijetuarve quhet gjenocidi boshnjak”, tha McCloskey.
Pala mbrojtëse do të prezantojë argumentet hyrëse pasi prokuroria të
mbarojë me prezantimin e provave.
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Gjyqi i Mladicit: Fokus në
Gjenocidin në Srebrenicë
Në ditën e dytë të gjyqit të ish-komandantit të ushtrisë
serbe të Bosnjës, Ratko Mladic, prokuroria e Hagës
fokusohet në rolin e tij në masakrën e Srebrenicës, në
korrik të vitit 1995.
DENIS DZIDIC
Prokurori Peter McCloskey tha se prokuroria do të vërtetojë fajin e Mladicit
për gjenocidin në Srebrenicë.
“Ky ishte dhe do të mbesë gjenocid… Provat për këtë krim janë tronditëse”, shtoi McCloskey.
Prokurori tha se ushtria serbe e Bosnjës nuk ishte “ushtri jashtë kontrollit” dhe se Mladic ishte në terren dhe në komandë.
“Kemi transkripte të radios së ushtarëve të VRS-së, dhe zyrtarëve që diskutonin vrasjet. Kemi video të dy ekzekutimeve. Kështu që le të jem tërësisht i qartë, krimi nuk do të jetë fokusi i prokurorisë. Rasti do të jetë
kryesisht për një çështje - përgjegjësinë individuale kriminale të Ratko
Mladicit”, tha McCloskey.
Mladici është i akuzuar për planifikimin e vrasjes së më shumë se 7,000
burrave dhe djemve boshnjakë, pasi enklava nën mbrojtjes e OKB-së, Srebrenica, u pushtua nga forcat serbe të Bosnjës, në korrik të vitit 1995.
McCloskey citoi nga direktiva e Mladicit e dhënë forcave serbe të Bosnjës
për sulmin në Srebrenicë, të njohur si Operacioni Krivaja-95.
“Duhet të arrijmë qëllimin përfundimtar, një Podrinje tërësisht serbe...
Nuk do të ketë zmbrapsje nga enklava e Srebrenicës… Jetët e armiqve duhet të bëhen të pamundura”, thoshte direktiva e Mladicit.
Mladici u deklarua se është i pafajshëm për 11 akuzat për krime lufte dhe
krime ndaj njerëzimit, duke përfshirë gjenocidin në Srebrenicë, të kryer
gjatë luftës në Bosnjë të viteve 1992-1995.
Në deklaratat hyrëse të mërkurën, prokuroria e Hagës tha se do të tregonte
“dorën e Mladicit në secilin krim për të cilin akuzohet”.
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Duke folur të mërkurën, prokurori Dermot Groom tha se kur Mladici dhe
trupat e tij “vranë mijëra në Srebrenicë”, ishin “të trajnuar mirë në zanatin e vrasjes”.
Groom theksoi fajin e Mladicit për “bombardimin dhe sulmet me snajperë
në Sarajevë” dhe për terrorizimin e qytetarëve në qytet. Ai tha se Mladici
e rrethoi Sarajevën dhe kontrollonte kush dilte dhe hynte në qytetet, duke
shtuar se “vetë Mladici e përshkroi si kurth minjsh”.
Prokuroria përshkroi gjashtë qëllimet strategjike që lidershipi i asaj kohe
serb i Bosnjës donte që Mladici të arrinte. Kryesori prej tyre ishte “spastrimi etnik i shumicës së Bosnjës”.
Prokuroria e Hagës tha të mërkurën se do të vërtetojë se rreth 200 anëtarë
të forcave paqeruajtëse të OKB-së ishin marrë peng midis 26 majit dhe 19
qershorit 1995.
Edhe pse kërkoi që gjyqi të shtyhej për të pasur më shumë kohë për t’u
përgatitur, Mladici mori pjesë në ditën e parë të gjykimit. Një numër i
madh gazetarësh ndërkombëtar, gjithashtu dhe përfaqësues të shoqatave
të viktimave nga Bosnja, morën pjesë në fillim të gjyqit.
Gjatë prezantimit të deklaratave hyrëse, Mladici dhe viktimat prezente u
paralajmëruan që mos të bënin gjeste, përndryshe midis tyre do të vendosej një ekran.
Prokuroria ka përfunduar prezantimin e deklaratave hyrëse.
Për shkak të gabimit të prokurorit në zbulimin e provave, prezantimi i
tyre, i cili ishte planifikuar të bëhej më 29 maj, është pezulluar për më
vonë.
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16 MAJ 2012

Gjyqi i Mladicit: Qëllimi Kryesor
Strategjik ishte Spastrimi Etnik
Në argumentet e saj hyrëse, prokuroria e Hagës parashtroi
gjashtë qëllimet strategjike që lidershipi serb i Bosnjës
donte që Mladici të arrinte.

Ratko Mlladiç në gjykatë (2)

ERNA MACKIC
Në ditën e parë të gjyqit të ish komandantit të ushtrisë serbe të Bosnjës,
Ratko Mladic, i cili akuzohet për krime lufte dhe krime ndaj njerëzimit,
duke përfshirë gjenocidin në Srebrenicë, prokuroria tha se Mladic ishte në
krye të implementimit të qëllimeve strategjike që lidershipi serb i Bosnjës
i asaj kohe kishte caktuar në maj të vitit 1992.
Qëllimi ishte ndarja e popullatës serbe dhe jo-serbe në Bosnjë dhe vendosja e një korridori që do të lidhte pjesët perëndimore dhe lindore serbe i
njohuri si korridori Semberija-Krajina.
Qëllime të tjera strategjike ishte të sigurohej që lugina e lumit Drina, afër
kufirit me Serbinë të pastrohej “etnikisht”, duke caktuar kufinj në lumejtë
Una dhe Neretva, me force, si dhe spastrimi etnik dhe ndarja e Sarajevës.
“Mos vini synime që të dështojmë. Kam menduar gjatë për këto synime
dhe i diskutova me rrethin e miqve më të afërt”, tha Mladic në kohën pasi
mori urdhërat.
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Aktpadia e akuzon Mladicin për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995, dhe
disa komuna të tjera në Bosnjë në vitin 1992. Akuzohet gjithashtu për
dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve nga territoret nën kontrollin serb,
terrorizim të qytetarëve në Sarajevë me bombardime dhe snajper, si dhe
marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë në vitin 1995.
Prokurori Dermot Groome, foli për rolin e Ushtrisë së Popullit Jugosllav,
JNA, duke theksuar se pavarësisht parimit të përgjithshëm për të mbrojtur
të gjitha kombësitë, zgjodhi të mbrojë “palën serbe”.
“JNA i lejoi njësitë e Zeljko “Arkan” Rasnatovicit, Tigrat, të hynin në Bijeljine dhe të shkatërronin qytetin”, tha Groome.
Para se të emërohej kreu i Ushtrisë i Republika Srpska më 12 maj, 1992,
Mladic ishte zëvendës komandanti i Trupave të 9të të JNA-së, të vendosur
në atë kohë në qytetin kroat, Knin.
Groome foli për “përdhunimin sistematik të grave dhe burrave”, duke
përmendur disa nga ndërtesat e burgimit si Karamani, Qendra e Shkollës
së Mesme, dhe Gjimnazi “Partizani” në Focë.
“As nuk pashë se kush hyri dhe doli. Vranë nënë time, vëllain, dhe deri
në atë ditë më shumë se 50 veta prej tyre më kishin përdhunuar. Shkulja
flokët dhe përsërisja: Cfarë po na bëjnë?”, prokurori lexoi pjesë të dëshmisë të R.M që do të jetë pjesë e provave.
Një nga qëllimet strategjike të cilat Mladici duhet të arrinte ishte ndarja e
Sarajevës në dy pjesë, njëra anë në të cilën do të jetonin serbët, dhe pjesa
tjetër ku do të jetonte popullata jo-serbe.
“Mladic e rrethoi hyrjen në qytet. Kontrolloi se kush hynte dhe dilte. Sarajevo ishte e bllokuar nga të katërta anët dhe Mladici vetë e përshkroi si
kurth minjsh”, tha Groome.
Përsa i përket rrethimit të Sarajevës, i cili zgjati 1, 425 ditë, prokurori
Groome tha se Mladic kishte blerë bomba të modifikuara avionësh dhe i
hodhi në qytetet. Bomba të modifikuara avionësh, shpjegoi prokurori, janë
të njohura sepse nuk janë precize.
“Nuk ka dyshim se Mladici kontrollonte bombardimin e Sarajevës. Në vitin
1994 ka thënë se më shumë bomba ishin hedhur në atë sekondë se gjatë
gjithë luftës deri në atë moment,” tha Groome.
Prokurori foli gjithashtu për sulmet me snajper, duke dhënë shëmbuj të
një rruge përgjatë lumit Miljacka, që mori nofkën “Rrugica e Snajperve”.
Një ish gjuajtës me snajper do të dëshmojë në këtë gjyq, tha Groome, dhe
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do të konfirmojë se kishte urdhëra për të vrarë cdo gjë që lëviste në Sarajevë.
“Nermin Divric që ishte shtatë vjec në kohën po kthehej në shtëpi me
nënën dhe motrën e tij, kur snajperi e qëlloi dhe vrau”, tha Groome.
Nëna e tij nuk e dintë që djali i ishte vrarë, por mendoi se po ulej sepse
kështu e kishte mësuar të bënte sa herë që fillonin gjuajtjet e armëve.
Sipas prokurorit, vetë Mladici tha se me snajperët dontë të ndalonte transportin, dhe se sa herë që shkonte në Sarajevë “ndalonte dhe vriste dikë
gjatë rrugës”.
Duke folur për kampet dhe objektet e burgimit, prokurori tha se në të gjithë
Bosnjën shërbyen për të burgosur dhe torturuar popullatën jo-serbe.
“Vende të vuajtjeve të mëdha, krimeve, vrasjeve, përdhunimeve, të pamjaftueshme për të mbajtur kafshë ferme, pa menduar për qëniet njerëzore,” tha prokurori, duke përmendur kampet si Omarska, Trnopolje, Batkovic, Kula, shkolla fillore në Kalinovik, Susica në Vlasenica, dhe shkolla
Veljko Vlahovic në Rogaticë.
“Në Keraterm, në dhomën tre, në një kohë kishte 570 persona, si sardele..
muret ishin të lagështa nga djersa e tyre dhe për të qëndruar gjallë të burgosurit lëpnin muret,” citoi prokurori nga dëshmia e një ish të burgosuri.
Prokuroria thotë se do të vërtetojë se anëtarët e forcave paqeruajtëse të
OKB-së janë marrë peng midis 26 majit dhe 19 qershorit, 1995. Groome
tha se forcat e Mladicit morrën peng 200 anëtarë të forcave paqeruajtëse,
disa prej tyre të lidhur, rrahur, ose kërcënuar.
Argumentet hyrëse do të vazhdojnë më 17 maj, kur prokuroria do të flasë
për gjenocidin në Srebrenicë.
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16 MAJ 2012

Viktimat me Ndjenja të Përziera
në Gjyqin e Mladicit
Përfaqësues të viktimave boshnjake, që morën pjesë në
gjyqin e Ratko Mladicit në Hagë, shpresojnë se i pandehuri
do të jetojë gjatë mjaftueshëm për të dëgjuar aktgjykimin e
tij.
Gjatë prezantimit të deklaratave hyrëse në fillim të gjyqit të Ratko Mladicit përballë Tribunalit të Hagës, i pandehuri dhe publiku pjesëmarrës u
paralajmëruan të mos bënin gjeste, ndryshe midis tyre do të vendosej një
ekran.
Përfaqësues të më shumë se 20 shoqatave të viktimave që morën pjesë në
gjyq thanë se i pandehuri bëri gjeste ndaj tyre dhe ua drejtoi gishtin.
Në anën tjetër, i akuzuari iu drejtua Trupit Gjykues dhe tha se publiku po
bënte gjeste ndaj tij.
Gjyqtari kryesues, Alphons Orie, tha se nuk ka rëndësi se kush filloi me
gjestet, por se komunikimi duhet të ndalojë. Më pas, gjestet u ndalën.
Përfaqësues të shoqatave të viktimave nga Srebrenica thanë se shpresojnë
se Mladici do të shpallet fajtor për gjenocid.
“Mladici është horri më i madh i shekullit të kaluar. Nëse shpallet fajtor
do të jetë një kënaqësi e madhe. Kemi ndjenja të përziera, nga shpresa deri
në zhgënjim. Sidoqoftë, jemi edhe të inatosur që po vepron sikur çdo gjë
është në rregull”, tha Sacir, nga Srebrenica.
Aktpadia e akuzon Mladicin me gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe
në komuna të tjera në Bosnje, në vitin 1992. Ai akuzohet gjithashtu për
dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve nga komunat që ishin në kontrollin
e serbëve të Bosnjës, për terrorizim të qytetarëve të Sarajevës me bombardime dhe snajperë, dhe marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë në
vitin 1995.
Të gjitha viktimat thanë se shpresojnë që Mladici të jetojë gjatë
mjaftueshëm për të dëgjuar aktgjykimin e tij. Sehida Abdurahmanovic nga
Srebrenica tha se pasi prokuroria e Hagës prezantoi deklaratat hyrëse se
nuk mund t’i përshkruante ndjenjat e saj.
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“Jam e lumtur që sot mund të shikoj në sytë e horrit, monstrës. I lutemi
zotit t’i japë jetë të gjatë që të jetojë deri në fund të gjyqit të tij”, tha Abdurahmanovic, duke shtuar se shpreson që Mladici të gjendet fajtor për të
gjitha akuzat e aktpadisë.
Viktimat thanë se Mladici tundi kokën disa herë gjatë deklaratave hyrëse,
të cilën e kuptuan se do të thotë se “pranonte që çdo gjë që po thuhej ishte
e vërtetë”. Ata shtuan se janë të pakënaqur që prokuroria nuk e akuzoi
Mladicin për të gjitha krimet e kryera gjatë luftës në Bosnjë.
“Jemi të zhgënjyer sepse prokuroria hoqi nga aktpadia disa komuna, ku
janë kryer shumë krime”, tha Mehmed Music, duke shtuar se nuk është e
lehtë për të ta shohë Mladicin në sallë të gjyqit.
Përfaqësues të viktimave nga Bosnja thanë se askush nuk mund të shlyejë
vuajtjet që kanë kaluar, por se shpresojnë të mbesin të kënaqur nga aktgjykimi përfundimtar.
“Mladici është nën kujdes të plotë në burg dhe shpresoj që kjo të vazhdojnë në mënyrë që të jetojë deri sa të jepet vendimi. Nuk e di se si do të reagojnë viktimat nëse nuk mbijeton”, tha Munevera Avdic, nga Kotor Varos.
Aktivistë të të drejtave të njeriut, të udhëhequr nga Shoqata për Persona
të Kërcënuar, mbajtën një tubim në heshtje përballë ndërtesës së gjykatës
për të rikujtuar përgjegjësinë e fuqive europaine për krimet e kryera në
Bosnje midis viteve 1992 dhe 1995. Pllakatat e aktivistëve thoshin: “Franca, Rusia, Britania, dhe Gjermania - Fajtore GJITHASHTU”.
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16 MAJ 2012

Në Hagë Fillon Gjyqi i Ratko
Mladicit për Gjenocid
Shtatëmbëdhjetë vjet pasi lufta në Bosnjë ka përfunduar
dhe aktpadia e parë kundër tij u lëshua, gjyqi i ish
komandantit të ushtrisë Serbe të Bosnjës, Ratko Mladic,
filloi në Hagë.
DENIS DZIDIC
Pasi kaloi më shumë se një dekadë në arrati, Mladici më në fund u arrestua
në maj të vitit të shkuar. Dymbëdhjetë muaj më vonë, prokuroria e Hagës
filloi të prezantojë argumentet e saj hyrëse në gjyqin për gjenocid, krime
ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve dhe zakoneve të luftës.
Edhe pse Mladici kërkoi më shumë kohë për t’u përgatitur për gjyqin, dhe
së fundi kërkoi pezullimin e gjyqtarit kryesues në rastin e tij për shkak të
“anshmërisë” kundër tij, Trupi Gjykues i hodhi poshtë kërkesat e tij dhe ai
u paraqit në sallë të gjyqit të mërkurën, më 16 maj, për të dëgjuar prokurorinë duke prezantuar akuzat kundër tij.
“Prokuroria ka për synim të vërtetojë rolin e Mladicit në secilin krim në
aktpadi”, tha prokurori, në fillim të argumenteve të tij hyrëse.
Fillimi i gjyqit të Mladicit ka zgjuar interesim në Bosnjë, rajon dhe botë.
Tribunali i Hagës raportoi se 150 gazetarë janë akredituar për të ndjekur
deklaratat hyrëse të prokurorisë.
Gazeta ditore kryesisht boshnjake, në Bosnjë, kanë publikuar intervista
me viktimat para fillimit të gjyqit të Mladicit, ndërsa gazetat serbe të Bosnjës kanë kryesisht lajme të shkurtra për fillimin e gjyqit.
Përfaqësues të shoqatave të viktimave nga Bosnja janë gjithashtu në Hagë,
duke marrë pjesë në deklaratat hyrëse, dhe u takuan dje me kryeprokurorin e Hagës për të diskutuar gjyqin.
Aktivistët e të drejtave të njeriut, të udhëhequr nga Shoqëria e Njerëzve
të Kërcënuar, mbajti një takim të heshtur para ndërtesës së gjykatës për
të kujtuar përgjegjësinë e fuqive europiane për krime e kryera në Bosnjë,
midis viteve 1992 dhe 1995. Banerët e aktivistëve thoshin “Franca, Rusia,
Anglia, Gjermani - Fajtorë GJITHASHTU”.
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Human Rights Watch lëshoi gjithashtu një deklaratë për shtyp duke thënë
se “gjyqi i Mladicit duhet të qëndrojë mbi nocionin se të akuzuarit për
krime mizore nuk kund t’i vonohen drejtësisë”.
Aktpadia e akuzon Mladicin për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe
disa komuna të tjera në Bosnjë, në vitin 1992. Ai akuzohet gjithashtu për
dëbimin e boshnjakëve dhe kroatëve nga komunat nënë kontrollin e serbëve të Bosnjës, terrorizimin e qytetarëve të Sarajevës me bombardime
dhe snajperë, si dhe marrjen peng të ushtarëve ndërkombëtarë në vitin
1995.
Prokurorët në Hagë do të prezantojë deklaratat e tyre hyrëse të mërkurën
dhe të enjten, më 16 dhe 17 maj, ndërsa dëshmitari i parë pritet të dëshmojë më 29 maj.

- 544 -

RATKO MLADIÇ
NGA FU SHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

15 MAJ 2012

Hidhet Poshtë Mocioni i
Mladicit për ta Larguar
Gjyqtarin
Një mocion nga avokati mbrojtës i Ratko Mladicit që
kërkonte largimin e gjyqtarit kryesues, Alphons Orie, dhe
shtyrjen e gjyqit të tij, është hedhur poshtë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Kryesuesi i Tribunalit të Hagës, Theodor Meron, vendosi se argumentet e
palës mbrojtëse rreth anshmërisë së Oriet ishin të pabaza, dhe vendosi që
gjyqi do të fillojë nesër, më 16 maj, siç është planifikuar.
“Pasi kam shqyrtuar secilin argument të Mladicit për largimin e Gjyqtarit Orie dhe përgjigjet e gjyqtarit Orie, nuk jam i kënaqur që Mladici ka
treguar anshmëri dhe mendoj se kërkesa është e pameritë”, lexohet në
vendimin e Gjyqtarit Meron.
Në mocionin e tij që kërkonte largimin e gjyqtarit, Branko Lukic, avokati mbrojtës i Mladicit, përmendi një listë ankesash për punën e gjyqtarit
Orie, të cilat mbrojtja argumentoi se do të pengojnë një gjyq të drejtë.
Mladici, ish-komandant i ushtrisë serbe të Bosnjës, akuzohet për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve dhe zakoneve të luftës në
Bosnjë dhe Hercegovinë.
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14 MAJ 2012

Mladici Kërkon që Gjyqtari Orie
të Pezullohet
Avokati mbrojtës i Ratko Mladicit ka kërkuar që kryesuesi i
Tribunalit të Hagës të pezullojë gjyqtarin kryesues, Alphons
Orie, dhe ta shtyjë fillimin e gjyqit, i cili është paracaktuar
për 16 maj.
DENIS DZIDIC
Në mocionin e parashtruar te Theodor Meron, kryesues i Tribunalit të
Hagës, ICTY, avokati i Mladicit, Branko Lukic, tha se gjyqtari Orie “është i
anshëm në dëm të Mladicit” dhe se prezenca e tij do ta bënte të pamundur
një gjyq të drejtë .
“Mladici ka të drejtën të trajtohen drejtësisht. Nxitimi i Oriet për të filluar gjyqin - i reflektuar në mënyrën që sakrifikoi kohën e z.Mladic për
përgatitje për gjyq - është rasti i parë në historinë e Tribunalit. Nëse gjyqi
lejohet të fillojë, do të ishte një njollë e errët në ligjshmërinë e Tribunalit
të Hagës”, thuhet në mocionin e avokatit mbrojtës.
Mocioni përmban një seri akuzash në lidhje me anshmërinë e Oriet. Lukic
ankohet për mënyrën si gjyqtari Orie e trajtoi Mladicin gjatë shfaqjes së tij
të parë para gjykatës.
Sipas Lukicit, përveç faktit që Mladici refuzoi të dëgjojë aktpadinë, Orie
lexoi një përmbledhje të akuzave në sallë të gjyqit.
Lukici e akuzon gjithashtu gjyqtarin Orie se ka “interes privat” në pranimin
e fakteve të caktuara në gjyqe të tjera të ICTY-s, ku veproi si gjyqtar.
Për më tepër, avokati mbrojtës konsideron se faktin se Orie është holandez
e vë në pikëpyetje paanshmërinë e tij sa iu përket akuzave në lidhje me
gjenocidin në Srebrenicë.
“Forcat holandeze ishin të pranishme në Srebrenicë gjatë periudhës së
mbuluar nga aktpadia. Shumë nga dëshmitarët, që do të dëshmojnë për
Srebrenicën, do të jenë ish-ushtarë holandezë. Holanda ka qenë e përfshirë
shumë aktivisht në ngjarjet në lidhje me Srebrenicën në vitet e fundit. Për
këtë arsye, nuk mund të pritet që gjyqtari Orie të jetë i paanashëm”, tha
pala mbrojtëse në mocion.
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Në korrik të vitit të shkuar, Gjykata e Qarkut në Hagë e shpalli Holandën
fajtore për vdekjen e tre boshnjakëve, të cilët ishin detyruar të largoheshin
nga baza e paqeruajtësve holandezë të OKB-së në Srebrenicë, në korrik të
vitit 1995.
“Konflikti i interesave është i dukshëm kur gjyqtari Orie gjykon një burrë
të akuzuar për të njëjtat krime që i janë atribuuar shtetit holandez”, shpjegon Lukici, në mocionin e tij.
Lukici tha gjithashtu se Orie “po imponon një fillim të shpejtë të gjyqit”,
pavarësisht faktit se mbrojtja mori të gjitha provat nga prokuroria, vetëm
dy javë para fillimit të gjyqit.
“Treguesit e tanishëm të anshmërisë dhe padrejtësisë janë kaq serioze dhe
kaq të përhapura sa përjashtimi i gjyqtarit Orie do të ishte mënyra e vetme
për të ruajtur integritetin e gjyqit dhe mbrojtjes së të drejtave të klientit
tonë”, tha Lukic.
Mladici, ish-komandant i ushtrisë serbe të Bosnjës, akuzohet për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve dhe zakoneve të luftës në
Bosnjë dhe Hercegovinë. Ai u arrestua në maj të vitit të shkuar.
Gjyqi i tij para ICTY-së pritet të fillojë më 16 maj të këtij viti.
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04 MAJ 2012

Kërkesa e Mbrojtjes së Mladicit
Refuzohet
Trupi Gjykues në Tribunalin e Hagës ka refuzuar një kërkesë
nga ekipi mbrojtës i Ratko Mladicit për të shtyrë gjyqin e tij
deri në gusht të këtij viti.
DENIS DZIDIC
Mbrojtja e Mladicit kërkoi 90 ditë shtesë për të përgatitur fillimin e gjyqit,
i cili është caktuar të fillojë më 6 maj.
Sidoqoftë, Alphons Orie, gjyqtari i Gjykatës Ndërkombëtare për Krime në
ish-Jugosllavi, ICTY, refuzoi kërkesën. Sipas deklaratës së Orie-t, arsyet
për këtë vendim do të publikohen në një datë më të vonë.
Branko Lukici, avokati i Mladicit, kërkoi që fillimi i gjyqit të shtyhet, meqë
mbrojtja nuk ka pasur kohë të mjaftueshme për të shqyrtuar të gjitha provat.
Mladic akuzohet për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve dhe zakoneve të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë midis viteve 1992
dhe 1995. U arrestua në vitin 2001 pas më shumë se dhjetë vitesh në arrati.
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24 PRILL 2012

Gjyqi i Mladicit Shtyhet Deri më
16 Maj
Tribunali i Hagës ka vendosur ta shtyjë fillimin e gjyqit të
Ratko Mladicit, duke e caktuar të mbahet më 16 maj, dy ditë
pas datës së caktuar fillimisht.
MARIJA RISTIC
Alphons Orie, gjyqtari kryesues në rastin kundër Ratko Mladicit, ish-komandant i Ushtrisë së Republikës Srpska, tha të martën në një konferencë
statusore se fillimi i gjyqit do të shtyhet “për arsye të ndryshme”, por nuk
dha detaje.
Pritet që prokuroria do të fillojë e para me argumentet hyrëse, të cilat
priten të zgjasin rreth 6 orë.
Pala mbrojtëse e Mladicit kërkoi në fund të marsit që fillimi i gjyqit të tij të
shtyhej deri kur prokuroria të paraqesë të gjitha provat e saj.
Prokuroria dhe pala mbrojtëse e Mladicit pritet të takohen në fund të javës
për të zgjidhur bashkërisht problemin e paraqitjes së provave. Pas takimit,
do të dorëzojnë një raport para trupit gjykues.
Gjyqtari Orie tha se do të caktojë një konferencë të re statusore, pasi të
ketë marrë raportin.
Mladici akuzohet për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve dhe zakoneve të luftës të kryera në Bosnjë dhe Hercegovinë, midis
viteve 1992 dhe 1995.
Ai u arrestua në maj të vitit të shkuar dhe u shfaq para gjyqtarëve të ICTY-s, për herë të parë më 3 qershor 2011.
Branislav Puhalo, ish-shefi i ekipit të sigurisë së Ratko Mladicit, dhe dëshmitar në rastin kundër bashkëpunëtorëve të Mladicit, tha në gjyqin e të
mërkurës se Qendra e 30-të e Personelit e Ushtrisë Jugosllave, u udhëzua,
në periudha të ndryshme kohore “nga dikush i lartë”, të ruante Mladicin.
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Lidershipi Serb Dinte për
Vendndodhjen e Mladicit
Ish-shefi i sigurimit për Mladicin thotë se të gjithë liderët e
shtetit e dinin që Mladici, ish- komandanti i ushtrisë serbe
të Bosnjës, gjendej në Beograd.
MARIJA RISTIC
Branislav Puhalo, ish-shefi i ekipit të sigurisë së Ratko Mladicit, dhe dëshmitar në rastin kundër bashkëpunëtorëve të Mladicit, tha në gjyqin e të
mërkurës se Qendra e 30-të e Personelit e Ushtrisë Jugosllave, u udhëzua,
në periudha të ndryshme kohore “nga dikush i lartë”, të ruante Mladicin.
Puhalo thotë se kur Mladici arriti në Serbi në vitin 1997, ish-presidenti
serb i asaj kohe, Slobodan Milosevici, e urdhëroi shefin e ushtrisë së asaj
kohe, Momcilio Perisicin, të formonte Qendrën e 30-të të Personelit, qëllimi i të cilës ishte të siguronte Mladicin.
Qendra përbëhej nga ish-anëtarë të Ushtrisë së Republikës Srpska, dhe u
shpërnda më 31 mars 2002, dy vjet pasi Milosevici ra nga pushtetit.
“Lidershipi i lartë serb e dinte se ushtarët në barakat e ushtrisë në Topcider ishin atje për të ruajtur Mladicin nga ata që e kërkonin. Dhe kishte
shumë prej tyre në atë kohë”, tha Puhalo.
Ai shtoi se ushtarët e merrnin rrogën nga Ushtria Jugosllave dhe se “asgjë
nuk mund të bëhej pa dijeninë e Presidentit, Ministrit të Mbrojtjes dhe
Selisë së Ushtrisë”.
“E gjitha ishte e paligjshme. Kishim disa automjete, rreth 20 raketa, kuti
me municion. Gjenerali Mladic lëvizte lirisht në Beograd në vitin 2001.
Shkonim në ndeshje futbolli, stacione policie, restorante”, shpjegoi Puhalo, duke shtuar se autoritetet mund ta arrestonin Mladicin në çdo kohë,
nëse do të donin.
Pas vitit 2000, kur koalicioni demokratik erdhi në pushtet, kryeministri
Zoran Djinjdic dhe presidenti Vojislav Kostunica të dy thanë se nuk kishin informata për vendndodhjen e Mladicit dhe se kishte pak gjasa se ai
gjendej në Serbi.
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Mladici ka qenë në arrati nga Tribunali i Hagës që e akuzon për gjenocid në
Srebrenicë, për 16 vjet. Ai u arrestua më 26 maj 2011, në fshatin Lazarevo
në Vojvodinë.
Ky është gjyqi i dytë i dhjetë personave që akuzon se kanë fshehur Mladicin.
Aktgjykimi i vitit 2010 i liroi dhe pastaj u hodh poshtë dhe rasti u dërgua
për rigjykim.
Gjetja se si Mladici qe në gjendje të fshihej për kaq shumë gjatë është një
nga kërkesat e hedhura nga Serge Brammerz, kryeprokurori i tanishëm në
Tribunalin e Hagës.
Një nga të akuzuarit, ish-oficeri i Ushtrisë Jugosllave, Jovo Djogo, ndërroi
jetë gjatë gjyqit të parë.
Të akuzuarit e tjerë kanë deklaruar se nuk janë fajtorë.
Branislav Puhalo, ish-shefi i ekipit të sigurisë së Ratko Mladicit, dhe dëshmitar në rastin kundër bashkëpunëtorëve të Mladicit, tha në gjyqin e të
mërkurës se Qendra e 30-të e Personelit e Ushtrisë Jugosllave, u udhëzua,
në periudha të ndryshme kohore “nga dikush i lartë”, të ruante Mladicin.
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Gjyqi i Mladicit: Plani për
Prezantimin e Provave
Prokuroria e Hagës prezantoi një draft të planit për
prezantimin e provave në gjyqin e Ratko Mladicit, ishkomandant i Ushtrisë Serbe të Bosnjës.
RAPORTI I DREJTËSISË
Sipas një vendimi të mëparshëm nga Tribunali Ndërkombëtar për Krime
në ish-Jugosllavi, ICTY, gjyqi i Mladicit për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve dhe zakoneve të luftës, duhet të fillojë më 14 maj.
Në mocionin e saj, prokuroria lajmëroi se do të kishte nevojë për 6 orë për
të paraqitur deklaratat hyrëse. Prezantimi i provave kundër Mladict do të
bëhet në pesë pjesë.
Pjesa e parë do të konsistojë në një rishikim të rastit në tërësi. Prokuroria
pastaj do të përpiqet të vërtetojë se Mladici ka kryer krime lufte në Sarajevë.
Pjesa e tretë do të përqendrohet se si ushtarët ndërkombëtarë janë marrë
peng në vitin 1995. Provat në lidhje me persekutimin e popullatës joserbe
nga 15 komuna boshnjake do të paraqitet në pjesën e katërt, e do të ndiqet
nga pjesa e fundit që është paraqitja e provave për përfshirjen e Mladicit
në gjenocidin në Srebrenicë.
Gjatë pjesës së parë të prezantimit, që duhet të fillojë më 29 mars, prokuroria planifikon të thërrasë 23 dëshmitarë për të dëshmuar për krimet e
kryera në tërë Bosnjën në periudhën midis viteve 1992 dhe 1995.
Në mocionin e saj, prokuroria e Hagës tha se “është e vështirë për momentin të parashikohet ritmin e gjyqit”, duke i kërkuar Trupit Gjykues
t’i japë informacion shtesë nëse plani i paraqitur është në përputhje me
planet e Tribunalit të Hagës.
Pasi ICTY vendosi që gjyqi i Mladicit duhet të fillojë në mes të majit, ekipi mbrojtës i tij u ankua, duke kërkuar më shumë kohë për përgatitje.
Gjyqtarët e Tribunalit ende duhet të vendosin për vlefshmërinë e kërkesës.
Mladici u arrestua në maj të 2011 dhe u paraqit për herë të parë para
gjyqtarëve të ICTY-s, një muaj më vonë.
Konferenca statusore e radhës do të mbahet më 24 prill të këtij viti.
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30 MARS 2012

Mladic Kërkon që t’i Shtyhet
Gjyqi
Ekipi mbrojtës i Ratko Mladicit, ish-komandant i Ushtrisë së
Republikës Srpska, kërkoi që të shtyhet fillimi i gjyqit deri
sa prokuroria të prezantojë të gjitha evidencat e saj.
DENIS DZIDIC
Në një konference statusore para Gjykatës Ndërkombëtare për Krime në
ish-Jugosllavi, ICTY, Branko Lukic, avokati i Mladicit, tha se duke qrnë
vonë në dorëzimin e provave mbrojtjes, prokuroria dhunoi një “element
thelbësor për një gjyq të drejtë”.
“Shpallja e evidencave na lejon të përgatitemi për rastin. Nuk kemi materialet e nevojshme dhe kërkojmë që gjyqi të mos fillojë dhe që prokuroria
të mos thërrasë asnjë dëshmitar deri sa të dorëzojë të gjitha evidencat.
Mendojmë se është në përputhje më praktikat e gjykatës”, tha Lukic.
Lukic u tha gjyqtarëve të ICTY-s se fakti që Mladic është njeriu i fundit
që paditet para Tribunalit të Hagës nuk duhet të lejojë që e drejta e tij të
cenohet.
Kundërshtimet e palës mbrojtëse kanë lidhje me rreth 900 dokumente që
nuk u dorëzuan në kohë.
Prokuroria shpjegoi se deri më tani, rreth 70 për qind e evidencave të vona
janë procesuar, dhe se shpresojnë se evidencat e mbetura do t’i dorëzohen
palës mbrojtëse në “javët e ardhshme”.
Gjyqtari Alphons Orie i kërkoi palës mbrojtëse të Mladicit të dorëzojë
propozimin e saj për shtyrjen e gjyqit në formë të shkruar, pas së cilës do
të merret një vendim.
Mladic iu drejtua gjykatës dhe tha se insiston që të gjithë dëshmitarët e
mundshëm të vijnë dhe të përballen me të.
“Nuk pranoj deklarata të shkruara, le të më thonë çfarë kanë në fytyrë.
Pavarësisht nëse duan të më njollosin, dua të vinë të gjithë, myslimanë,
kroatë, shqiptarë”, tha Mladic.
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Mladic akuzohet për gjenocid, krime ndaj njerëzimit, dhe dhunim të ligjeve dhe zakoneve të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë të kryera midis
1992 dhe 1995.
Mladic u arrestua në maj të vitit të shkuar dhe u shfaq para gjyqtarëve të
ICTY-s për herë të parë më 3 qershor 2011.
Gjyqtarët e Tribunalit të Hagës vendosën që gjyqi i Mladicit të fillojë më 14
maj, me argumentet hyrëse.
Në konferencën e fundit statusore, Mladic tha se do të ngrihet në këmbë
kur gjyqtarët do hyjnë në sallë dhe dalin prej saj, jo për respekt, por sepse
do të marrë pjesë në proces si i pandehur dhe se prej tij mund të presin
vetëm të vërtetën.
Konferenca tjetër statusore është caktuar për 24 prill.
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15 MARS 2012

Vendimi i ICTY “Dëmtues” për
Ratko Mladicin
Pala mbrojtëse e Ratko Mladicit, ish-komandantit të
Ushtrisë së Republikës Srpska, kërkon që t’i lejohet të
apelojë vendimin në pranimin e fakteve të pranuara si të
vërteta.
DENIS DZIDIC
Branko Lukic, këshilltari mbrojtës i Mladicit, në një mocion të drejtuar gjyqtarëve të Gjykatës Ndërkombëtare për Krime në ish-Jugosllavi,
ICTY, tha se vendimi për të pranuar faktet si tëvërteta nga aktgjykime të
mëparshme të Tribunalit të Hagës “është një pengesë për të pasur një gjyq
të drejtë”.
“Pranimi i këtyre fakteve ndikon në mënyrë të ndjeshme drejtësinë e procedurave sepse e vë barrën e kundërshtimit mbi palën mbrojtëse në çështje që janë kryesore për dënimin e rastit.
Këto fakte do të ndikojnë të gjitha provat e tjera që do të paraqiten, kur
gjyqi do të nisë”, tha Lukic në mocionin e tij.
Mladici, i cili u arrestua në maj të vitit të kaluar, akuzohet për gjenocid,
krime kundër njerëzimit dhe thyerje të rregullave dhe zakoneve të luftës
gjatë konfliktit në Bosnjë midis viteve 1992 dhe1995.
Pala mbrojtëse dha shembuj të fakteve të pranuara si të vërteta nga raste
të tjera, duke thënë se do të ndikojnë supozimin se i pandehuri është i
pafajshëm.
Një nga faktet e pranuara si i vërtetë, i cili thotë se Partia Demokratike
Serbe (SDS) “mbështeti armatimin e popullatës serbe në Bosnjë”, është i
dëmshëm për Mladicin, thotë pala mbrojtëse, sepse akuzohet si pjesëmarrës në aktivitet të përbashkët kriminel bashkë me anëtarë të SDS-së.
Avokati mbrojtës i Mladicit thotë se ky fakt i pranuar si i vërtetë, që pa
filluar gjyqi, vërteton dyshimet e prokurorisë, dhe kjo është thyerje e pafajësisë së supozuar.
Pala mbrojtëse ngriti gjithashtu çështjen për faktin e propozuar se
“anëtarët e policisë ushtarake rrahën të burgosurit në kampin Manjaca
afër Prijedorit”.
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Këshilltari mbrojtës thotë se kjo është dëmtuese, sepse Mladici akuzohet
se nuk ka marrë masat e duhura për të parandaluar dhe dënuar ushtarët
që kishte nën kontroll.
Në mocionin e tij, Lukici theksoi gjithashtu se Trupi Gjykues i ICTY “riformuloi” disa fakte të pranuara si të vërteta në dëm të të pandehurit.
Për shembull, avokati mbrojtës i Mladicit tregoi se një nga faktet që thotë
se “shtëpitë e boshnjakëve në Kljuc ishin shkatërruar nga ushtarët e Ushtrisë së Republikës Srpska”, të cilit tani i është shtuar një kornizë kohore,
dhe tani thotë se “në maj të vitit 1992, shtëpitë e boshnjakëve në Kljuc u
shkatërruan nga ushtria e Republikës Srpska”.
Avokati mbrojtës shpjegoi se kjo është në dëm të tyre, duke qenë se Mladici u vu në kontroll të Ushtrisë së Republikës Srpska, në maj të vitit 1992.
Vendimi për pranimin e apelit do të merret në një datë të mëvonshme.
Gjyqi për Ratko Mladicin është caktuar të fillojë më 14 maj.
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28 SHKURT 2012

Pyetësori i OSBE-së - Mladic
dhe Karadzic Janë Heronj
Më shumë se 50 për qind e serbëve besojnë se të
pandehurit për krime lufte, Mladic dhe Karadzic, janë
heronj kombëtarë, thotë pyetësori i OSBE-së.
MARIJA RISTIC
Një pyetësor rreth qëndrimit ndaj Gjykatës Ndërkombëtare për Krimet në
Ish-Jugosllavi dhe ndjekjen penale të krimeve të luftës në Serbi thotë se
rreth 50 për qind e popullatës mendojnë se Ratko Mladic dhe Radovan
Karadzic nuk janë përgjegjës për krimet e luftës, për të cilat janë akuzuar.
Sipas pyetësorit të bërë nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në
Europë, OSBE, dhe Qendra për të Drejtat e Njeriut në Beograd, 70 për qind
e serbeve kanë qëndrim negativ ndaj ICTY-s.
Mostra e pyetësorit përfshiu 1407 persona mbi moshën 16-vjeçare, të cilët
janë pyetur në intervista të drejtpërdrejta, të bëra në shtator dhe tetor të
vitit 2011.
“Ky ka qenë një ndër pyetësorët më të rëndësishëm në lidhje me drejtësinë
tradicionale të bërë në të gjithë botën”, tha Ivan Ivanovic, shef i Sektorit
për Krime Lufte në OSBE.
“Duke u bazuar në rezultatet, arritëm në përfundimin se njerëzit në përgjithësi kanë një qëndrim negativ mbi këto çështje, por fatkeqësisht nuk
kanë informacion të mjaftueshëm mbi të cilin mund të bazojnë opinionet
e tyre”, shtoi ai.
Morgijana Breding, përfaqësuese e ICTY-s, konfirmon se ekziston një
mungesë e mbulimit të medias për çështjet e krimeve të luftës, dhe nëse
ka, zakonisht është i anshëm.
“Gazetarët zakonisht mbulojnë krimet kur i pandehuri është nga vendi
i tyre. Për shembull, gjatë gjyqit të Gotovinës nuk kishte asnjë gazetar
nga Serbia prezent”, tha Breding, e cila shtoi se ICTY e filloi programin e
shpërndarjes shumë vonë.
Dusan Ignjatovic, drejtor i Zyrës së Qeverisë Serbe për Bashkëpunim me
ICTY-n, tha se pyetësori tregon se publiku serb nuk po i ndjek gjyqet e
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ICTY-s mjaftueshëm, por kanë një opinion shumë të fortë negativ ndaj
punës së Tribunalit.
“Është më e lehtë të besosh se ICTY është një gjykatë antiserbe, sesa që
serbët kryen disa krime serioze gjatë konflikteve të viteve 90-të”, tha Ignatovic.
Sipas pyetësorit, 40 për qind e serbëve beson se kroatët mbajnë përgjegjësinë më të madhe për konfliktet, duke vijuar me shqiptarët rreth 17 për
qind, ndërsa në radhë të tretë janë boshnjakët, me 10 për qind.
Bruno Vekaric, nënprokurori serb për Krimet e Luftës, tha se problemi
qëndron në faktin se ndjekja penale e krimeve të luftës është shpesh e
politizuar.
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16 SHKURT 2012

Gjyqi i Mladicit Fillon më 14 Maj
Gjyqi për Ratko Mladicin, ish-komandantin e forcave serbe
të Bosnjës, është caktuar të fillojë më 14 maj, ditë në të
cilën do të prezantohen dhe deklaratat hyrëse.
DENIS DZIDIC
Dhoma e ICTY deklaroi dhjetorin e kaluar se gjyqi mund të fillonte në fund
të marsit 2012, por kjo datë u ndryshua, për t’iu “lejuar palëve kohë për të
kompletuar çdo përgatitje të rëndësishme para gjyqit”.
“Koha shtesë do t’i lejojë palës mbrojtëse të ketë më tepër kohë për t’u
përgatitur për dëshmitarët e prokurorisë dhe provat materiale shoqëruese
në fazat e para të gjyqit”, vendosi të mërkurën, Gjykata Ndërkombëtare
për Krime në ish-Jugosllavi, ICTY.
Më 10 shkurt, ekipi mbrojtës i Ratko Mladicit kërkoi që fillimi i gjyqit të
caktohej për në tetor, por dhoma e ICTY vendosi se pala mbrojtëse duhet
të jetë gati për gjyqin, shumë më përpara kësaj date.
Zyra e Prokurorisë e informoi Dhomën se do të thërriste 158 dëshmitarë
dhe prezantonte rreth 27,906 prova materiale gjatë rrjedhës së rastit dhe
se planifikonte 200 ore pune për rastin.
Mladic, i cili u arrestua në maj të vitit të shkuar, pas 16 vitesh në arrati,
akuzohet për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve dhe
rregullave të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë midis viteve 1992 dhe 1995.
Konferenca tjetër statusore, para fillimi të gjyqit, do të mbahet më 29
mars.
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15 SHKURT 2012

Prokurorët Gati për Gjyqin e
Mladicit
Prokuroria e ICTY ka regjistruar rreth 28,000 prova
materiale dhe do të thërrasë 410 dëshmitarë për të
dëshmuar në rastin e Ratko Mladicit, komandantit serb të
Bosnjës, gjatë luftës.
MARIJA RISTIC
Zyra e Prokurorit në Gjykatën Ndërkombëtare për Krime në ish-Jugosllavi,
ICTY, ka regjistruar 27,906 prova materiale në rastin kundër Ratko Mladicit. Këto dokumente janë bërë publike të hënën në mbrëmje.
Ato përfshijnë dokumente nga ushtria, si the nga ministritë qeveritare dhe
zyrat e Republikës Srpska, entiteti serb në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Një kategori tjetër e gjerë provash materiale bazohet në nxjerrjen dhe
identifikimin e mbetjeve të viktimave të luftës në Bosnjë.
Prokurori ka ndërmend të përfshijë provat e 410 dëshmitarëve - 385 dëshmitarë faktesh dhe 25 ekspertë.
Sipas prokurorisë, për të prezantuar të gjitha provat materiale, seancat
dëgjimore mund të zgjasin rreth 200 orë.
Rasti “Ratko Mladic” është një ndër rastet më të mëdha para ICTY-s.
Mladici, i cili u arrestua majin e kaluar pas vitesh në arratisje, akuzohet
për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe thyerje të ligjeve dhe rregullave
të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërmjet viteve 1992 dhe 1995.
Gjyqi është planifikuar të fillojë me argumentet hyrëse nga të dyja palët
më 27 mars, sidoqoftë javën e shkuar pala e mbrojtjes kërkoi që data të
shtyhet.
Sipas avokatit të Mladicit, Branko Lukic, ekipi mbrojtës ka marrë nga
prokurorët një numër të madh provash materiale të regjistruara me gabime, gjë e cila e bëri kërkimin dhe përzgjedhjen e këtyre dokumenteve të
vështirë.
Vendimi nëse gjyqi do të shtyhet do të bëhet në konferencën e ardhshme
statusore, e planifikuar të mbahet më 23 shkurt.a
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14 SHKURT 2012

Miodrag Stojanovic: Gjykimet
Nuk Kanë Sjellë Pajtim
Avokati mbrojtës për një numër të paditurish për krime
luftë para Gjykatës së Bosnjës dhe Hercegovinës dhe
Gjykatës së Hagës thotë se hapësira është shumë e madhe
midis ish-luftëtarëve, që gjykimet të sjellin shumë mbyllje.
Avokati Miodrag Stojanovic thotë se hetimet për krimet e luftës nuk kanë
çuar në shumë pajtim në rajon, sepse hapësira midis pozicioneve të ishpalëve luftuese mbetet e madhe.
Stojanovic thotë se një problem tjetër me të cilin përballet sistemi i drejtësisë, në përgjithësi, është kalimi i kohës që nga kur kanë ndodhur krimet,
duke e bërë edhe më të vështirë gjetjen e dëshmitarëve dhe të provave
materiale.
“Problemi më i madh që po hasim tani është frika se shumë nga dëshmitarët që dëshmojnë – të cilët sillen në gjykatë – që dëshmia e tyre të jetë
relevante dhe specifike në lidhje me krimet e luftës.
Në lidhje me problemet me komunikimin me klientët para gjykatës, Stojanovic thotë se nuk ka qenë problem për të. Nëse ka pasur ndonjë ndryshim të thellë midis klientit dhe strategjisë mbrojtëse, ai thjesht tërhiqet
nga rasti.
Stojanovic, i cili ka punuar edhe në raste të krimit të organizuar, thotë se
është më e vështirë të përgatitesh për mbrojtjen e të paditurve për krime
lufte.
“Krimi i organizuar po ndodh kohët e fundit dhe mundësia për të pasur
qasje në dokumente dhe dëshmitarët e mbrojtjes na japin mundësi për
t’u përgatitur më mirë, dhe në mënyrë më të pavarur, për mbrojtjen e të
paditurit”, thotë ai.
Stojanovic shtoi se krimet e luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë ndodhën në
fillim të viteve 1990, dhe qasja në dokumente dhe dëshmitarët mbrojtës
është shumë më e vështirë.
Pasi u emërua së fundi në këshillin e ekipit mbrojtës për gjeneralin Ratko
Mladic, ndërsa ka mbrojtur të paditur të tjerë para Gjykatës Ndërkombëtare për Krime në ish-Jugosllavi, ICTY, Stojanovic thotë se kushtet në
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Gjykatën e Hagës ua lehtësojnë punën, edhe pse Gjykata e Bosnjës dhe
Hercegovinës ka arritur standarde të larta në anën teknike.
“Në Gjykatën e Hagës mund të kesh qasje të dorëshkrimeve dhe dokumentacioneve, në mënyrë virtuale, menjëherë pasi largohesh nga dhoma
e gjyqit”, shton ai.
“Në lidhje me gjyqet, qasja e Rregullores për Provat Materiale dhe Procedurat para Gjykatës në Hagë në lidhje me Kodin tonë Kriminal është e një
cilësie më të mirë, e cila aplikohet gjithashtu për qasjen në dokumente që
mund ta shfajësojnë klientin”, shton ai.
Stojanovic ka mbrojtur Ljubomir Borovcanin para Gjykatës në Hagë, i cili
u dënua me 17 vjet burgim, në qershor të vitit 2010, për krime në Srebrenicë. Ai ka mbrojtur gjithashtu Dragan Jokicin, i cili u dënua me nëntë vjet
burgim në maj 2007, për rolin e tij në Srebrenicë.
Sa i përket statusit të mbrojtjes së të paditurve për krime lufte në Gjykatën
e Bosnjës dhe Hercegovinës, në lidhje me Gjykatën e Hagës, Stojanovic
thotë se jetojmë akoma në një sistem në të cilin prokurori është gjithmonë
“me shtetin”, dhe duke mbrojtur interesin e tij, ndërsa ekipi mbrojtës
shihet sikur po punon kundër tij.
“Nuk ka paragjykime të tilla në Hagë, ku prokurori dhe pala e mbrojtjes
janë tërësisht të barabartë në gjykatë: dy anë të të njëjtës histori, qëllimi i
të cilave është të tregojnë të vërtetën e plotë rreth një ngjarjeje”, thotë ai.
Në lidhje me rehabilitimin e kriminelëve në shoqëri, pasi i kanë mbaruar
dënimet e tyre për krime lufte, Stojanovic beson se kjo do të bëhet.
“Nuk kam dyshim se do të jenë në gjendje t’iu kthehen jetës së tyre të
rregullt dhe aktiviteteve profesionale dhe familjeve”, thotë ai.
Por, ai thotë se shumica e të paditurve për krime lufte ndihen “të përdorur” nga shoqëria, duke qenë se një herë e një kohë, si anëtarë të ushtrisë dhe policisë, ata po ekzekutonin detyra të cilët ua kishin dhënë të
tjerët.
“Fjalia që e dëgjoj shpesh është se ata ‘nuk e donin këtë luftë, por e gjetën
veten në luftë’, dhe pastaj e gjetën veten si kriminelë, bashkëpunëtorë ose
ndihmës për kryerjen e krimeve.
“Askush nuk i sheh ata në sy dhe asnjërit nuk iu intereson pozita e tyre
dhe pozita e familjes së tyre”, thotë ai.
Në lidhje me padinë e njerëzve për të ashtuquajturën përgjegjësi komanduese, Stojanovic thotë se ata shpesh e bazojnë mbrojtjen e tyre në faktin
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se nuk mund të parashikonin se anëtarët e ekipeve të tyre do të kryenin
krimet dhe për këtë arsye nuk mund t’i kishin parandaluar ato.
“Pikëpamja standarde për mbrojtjen për persona të cilët kanë pasur pozita
të larta është se nuk mund të dënonin askënd, kur nuk e dinin se çfarë
kishte ndodhur”, thotë Stojanovic.
Në lidhje me gjykimet e instancës së dytë, thotë se ato nuk po sjellin pajtim, duke qenë se ka një hapësirë të madhe midis ish-palëve luftuese,
pothuajse e papajtueshme.
“Atmosfera këtu është ende e ndezur, ku palët sillen si mbështetëse.
“Krimi im është më i vogël se ai i dikujt tjetër, thonë... Nuk mund të them
se gjykimet po kontribuojnë për pajtim”, thotë Stojanovic.
Sidoqoftë, ai thotë se është shumë e rëndësishme që përgjegjësia penale të
jetë individuale. Nuk ekziston diçka si përgjegjësia kolektive.
“Fajësia duhet të vërtetohet në secilin nga ish-kombet luftuese, duke qenë
se kjo do të çojë në rindërtimin e besimit midis njerëzve dhe krijimin e një
ambienti në të cilin është e qartë se kush duhet fajësuar për diçka”, thotë
Stojanovic.
Ai thotë se viktimat kanë të drejtën e dëmshpërblimin dhe se procedurat
për këtë janë të nevojshme.
“Jam i qëndrimit se secili duhet të mbajë barrën e përgjegjësisë për të
ardhmen e këtij vendi, për njerëzit që jetojnë këtu dhe për fëmijët tanë”,
përfundon ai.
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10 SHKURT 2012

Avokatët e Mladicit Kërkojnë
Shtyrje të Gjyqit në Hagë
Avokatët që po punojnë për komandantin e luftës të
serbëve të Bosnjës, Ratko Mladic, kanë kërkuar shtyrjen e
gjyqit të tij, e cili duhet të fillojë në Gjykatën e Hagës, muajin
tjetër.
DENIS DZIDIC
Në një deklaratë për gjyqtarët në gjykatë, avokati i Mladicit, Branko Lukic,
tha se ekipi mbrojtës ka marrë një numër të madh provash materiale nga
prokurorët, të cilat nuk ishin dorëzuar siç duhet në mënyrë elektronike.
Kjo e ka bërë kërkimin dhe përzgjedhjen e atyre dokumenteve të vështirë,
tha Lukic.
“Këto problem e kanë bërë të pamundur për palën mbrojtëse të përgatitet
për fillimin e gjyqit dhe të jetë gati për mars të këtij viti”, thotë deklarata.
Lukic i kërkoi gjykatës të urdhëronte prokurorët t’i dorëzonin të gjitha
provat materiale edhe një herë, këtë herë me të dhënat korrekte. Ai kërkoi
që fillimi i gjyqit të shtyhet derisa “të jenë zgjidhur problemet e prezantimit të provave materiale ekipit mbrojtës”.
Në një konferencë statusore, më 8 dhjetor të vitit të kaluar, për t’u përgatitur për gjyqin, gjyqtarët në Gjykatën Ndërkombëtarë për Krime në
Ish-Jugosllavi i kërkuan prokurorisë dhe palës mbrojtëse të jenë gati të
bëjnë argumentet e hapjes më 27 mars, 2012.
Avokatët e Mladicit protestuan në atë kohë dhe gjyqtari Alphons Orie tha
se afati nuk ishte “shkruar në gur”, porse ai priste që ata do të përpiqeshin
t’i përmbaheshin afatit.
Mladic, i cili u arrestua në maj të vitit të kaluar, pasi kaloi vite i fshehur,
akuzohet për gjenocid, krime ndaj njerëzimit dhe dhunim të ligjeve dhe
rregullave të luftës në Bosnje dhe Hercegovinë, nga viti 1992 deri më 1995.
Konferenca tjetër statusore para gjyqit është planifikuar për 23 shkurt.
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09 SHKURT 2012

Gjykata në Hagë Financon
Mbrojtjen e Mladicit
Avokati i Mladicit i mohon pohimet se ekipi mbrojtës do të
financohet nga Republika Srpska.
Mbrojta e liderit ushtarak të ushtrisë serbe-boshnjake, Ratko Mladic, po
financohet nga Gjykata në Hagë.
“I kërkojmë [gjykatës] paratë të cilat në duhen dhe ata e aprovojnë”,
avokati i Mladicit, Branko Lukic i tha të përditshmes Blic në Beograd.
Pyetja se kush po e financonte mbrojtjen e Mladicit u vu në fokus pasi djali
i tij vizitoi Banjallukën, kryeqytetin e Republikës Srpska, më 7 shkurt.
Kur Mladici u arrestua më maj të 2011, kryeministri i Republika Srpska,
Aleksandar Dzombic, tha se qeveria e tij do të ndihmonte me mbrojtjen,
përmes një fondacioni që ofron ndihmë ligjore për të dyshuarit për krime
të luftës në Gjykatën e Hagës.
Por Lukic tha se mbrojtja e Mladicit nuk i merr paratë nga autoritetet e
Republikës Srpska.
“Edhe nëse [Presidenti Republikës Srpska, Milard] Dodik do të ofronte
të ndihmonte financiarisht mbrojtjen e Mladicit, ai nuk do t’i pranonte
paratë.
Zëdhënësja e gjykatës, Nerma Jelacic, konfirmoi se gjykata po financon
ekipin mbrojtës të Mladicit, pasi kishin arritur në përfundimin se as Mladici, as familja e tij, nuk kishin fonde të mjaftueshme.
“Nëse ka fonde të tjera që po financojnë mbrojtjen e një të padituri, gjykata mund ta zvogëlojë ose përfundojë financimin”, i tha Jelacic, Blicit.
Qeveria serbe po ndihmon ekipet e mbrojtjes për disa të paditur për krime
lufte, por Mladici nuk mund ta ketë këtë ndihmë, pasi ndihma është vetëm
për rastet që u dorëzuan në mënyrë vullnetare.
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14 DHJETOR 2011

Mlladiç: Ritëm përgatitjeje për
gjyqin
Pasi Gjykata e Hagës caktoi marsin e vitit që vjen si datën
paraprake për prezantimin e deklaratave hapëse në gjyqin
e Ratko Mlladiç, ekipi i ish-kreut të shtabit të Ushtrisë së
Republikës Srpska, VRS, u shpreh se ky lajmërim “është i
pakuptueshëm”.
Gjatë një takimi që u mbajt më 8 dhjetor të këtij viti, gjatë përgatitjes për
gjyqin e Mlladiçit, gjykata e Hagës i kërkoi prokurorisë dhe mbrojtjes të
përgatiten për prezantimin e fjalëve hyrëse më 27 mars 2012.
Avokatët mbrojtës të Mlladiçit e kundërshtuan këtë njoftim dhe gjyqtari
Alphons Orie tha se afati “nuk është vendosur tamam”, por shtoi se
Këshilli pret që të bëhen përpjekje për ta përmbushur atë.
Mlladiç u arrestua në maj të këtij viti pasi ishte në kërkim për vite me
radhë dhe akuzohet për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe shkelje të
ligjeve ose zakoneve të luftës në Bosnje dhe Hercegovinë midis vitit 1992
dhe 1995.
Miodrag Stojanoviç, një anëtar i ekipit të mbrojtjes të Ratko Mlladiçit, tha
për Raportin e Drejtësisë të BIRN se "ritmi me të cilin Gjykata dëshiron të
fillojë gjyqin e Mlladiçit është i pakuptueshëm".
"Nëse e krahasojmë praktikën e Gjykatës së Hagës në rastin e Goran Haxhiçit, sepse është situata më e fundit, ku u lajmërua se gjyqi nuk do të fillojë deri në nëntor 2012 dhe të bëjmë krahasime midis aktakuzës së Haxhiçit dhe asaj të Mlladiçit, do të ishte e pakuptimtë. Pra, afati i dhënë nga
gjyqtari i procedurës paraprake që deklarata e hapjes duhet të mbahet më
27 mars, do të ishte një dëm i plotë për mbrojtjen e gjeneralit Mlladiç,”
tha Stojanoviç.
Prokuroria e Hagës e akuzon Haxhiçin për krime kundër njerëzimit dhe
shkelje të ligjeve dhe zakoneve të luftës në territorin e RSK-së të vetëshpallur, që përfshin pjesën lindore të Sllavonisë, Republikën e Kroacisë, në
periudhën nga gushti 1991 deri në qershor 1992. Ai u arrestua në Serbi më
20 korrik të këtij viti pasi ishte në arrati për disa vjet me radhë.
Stojanoviç theksoi se për mendimin e tij, vendimi i Gjykatës së Hagës për
të pranuar zvogëlimin e aktakuzës ndaj Mlladiçit për 106 krime në vend
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të 196 në aktakuzën e tretë të ndryshuar, nuk do të reduktojë ndjeshëm
ngarkesën e punës së mbrojtjes.
"Këto reduktime nuk e reduktojnë rrënjësisht sasinë e punës së prokurorisë apo të mbrojtjes. Pra, kjo do të reduktonte vetëm disa evente të caktuara në aktakuzë, gjë që nuk do të shkaktonte ndonjë zvogëlim apo ulje të
sasisë së punës,” tha Stojanoviç.
Nga ana tjetër, Vasvija Vidoviç, avokati mbrojtës në Gjykatën e Hagës dhe
Gjykatën e Bosnjës dhe Hercegovinës në rastet e krimeve të luftës, thekson se Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë në përgjithësi
"respekton maksimalisht të drejtat e mbrojtjes".
“Nëse krahaso gjykatat tona, përfshirë gjykatën shtetërore dhe gjykatat
lokale, janë shumë më të mira në respektimin e të drejtave të mbrojtjes
për krimet e luftës në Gjykatën e Hagës, në lidhje me sistemin gjyqësor
vendas. Ata i respektojnë shumë të drejtat e mbrojtjes. Nuk mund ta them
këtë në rastet që kam pasur. Kam pasur shkelje të rënda të të drejtave të
mbrojtjes,” tha Vidoviç.
Takimi i radhës para fillimit të gjyqit të Mlladiçit është planifikuar të
mbahet më 19 janar 2012.

- 567 -

RATKO MLADIÇ
NGA FUSHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

11 NËNTOR 2011

Haga e kënaqur me përgatitjet
për gjyqin e Mlladiçit
Në një takim të mbajtur para Gjykatës së Hagës, kjo e fundit
tha se ishte e kënaqur me përgatitjet për fillimin e gjyqit të
Ratko Mlladiç.

ICTY ndërtesë. Foto Flickr ICTY.

Gjyqtari i Gjykatës së Hagës, Alphons Orie, tha se kërkesa e Ratko Mlladiç
për të ndryshuar aktakuzën, e cila tani përfshin akuzat për vrasjet e kryera në fshatin Bisevo në vitin 1995, u shty, pasi Gjykata kishte marrë një
mocion nga i padituri ku ankohej për gjendjen e tij të keqe shëndetësore.
Mlladiç, ish-shefi i shtabit i Ushtrisë së Republikës Srpska, VRS, do të
japë deklaratën e tij për aktakuzën e tretë të rishikuar në një fazë të
mëvonshme.
"Gjykata është e kënaqur me përpjekjet e investuara nga të dyja palët në
përgatitjet për gjyqin,” tha gjyqtari Orie të enjten.
Përveç kësaj, në takim u diskutuan mocionet, që prokuroria e Hagës dhe
mbrojtja e Mlladiçit duhet t’i paraqesë në gjykatë në ditët në vazhdim, në
lidhje me faktet e pranuara dhe të përcaktuara.
Orie theksoi se palët duhet të paraqesin raportin e tyre të ardhshëm mbi
faktet e rëna dakord më 25 nëntor.
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Gjykata e Hagës miratoi kërkesën e prokurorisë për të shtyrë afatin për
zbulimin e materialeve të mbrojtjes deri më 30 prill 2012.
Gjyqtari Orie tha se gjykata mendoi të lëshonte një urdhër, duke kërkuar
dorëzimin e një raporti gjithëpërfshirës për gjendjen e përgjithshme shëndetësore të të paditurit Mlladiç.
Mlladiç, i cili u arrestua në maj të këtij viti, akuzohet për gjenocid të kryer
në Srebrenicë në korrik 1995 dhe gjenocid kundër popullsisë jo serbe në
tetë komuna të tjera boshnjake në vitin 1992.
Përveç kësaj, Mlladiç akuzohet për persekutim të myslimanëve boshnjakë dhe kroatëve në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, terrorizim të
banorëve të Sarajevës me një fushatë sulmesh me granata dhe snajper, si
edhe pengmarrje të anëtarëve të Kombeve të Bashkuara në periudhën e
viteve 1992-1995.
Në tetor prokuroria e Hagës ndryshoi aktakuzën kundër Mlladiçit duke
shtuar akuzat për vrasjet e kryera në fshatin Bisinë në lidhje me gjenocidin
e kryer në korrik 1995, të cilat nuk ishin pjesë e versionit të mëparshëm
të aktakuzës.
Takimi i ardhshëm i gjykatës pritet të mbahet më 8 dhjetor 2011.
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09 NËNTOR 2011

Ratko Mlladiç mungon për
shkak se është i sëmurë
Në një mocion me shkrim të paraqitur në Gjykatën e Hagës,
Ratko Mlladiç tha se nuk do të marrë pjesë në seancën
dëgjimore të planifikuar të mbahet më 10 nëntor për shkak
se është i sëmurë.
RAPORTI I DREJTËSISË
Mlladiç, ish-shefi i shtabit i Ushtrisë së Republikës Srpska, VRS, pritej
të bënte deklaratën e tij në lidhje me aktakuzën e ndryshuar në seancën
gjyqësore të planifikuar për më 10 nëntor të këtij viti.
Megjithatë, ai paraqiti një mocion me shkrim në Gjykatën Penale
Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, ICTY, duke e informuar atë se ai nuk
do të ishte në gjendje të merrte pjesë në seancë dhe duke thënë se e kishte
diskutuar këtë çështje me avokatin e tij Branko Lukiç.
"E kuptoj që kam të drejtë të marr pjesë në të gjitha seancat e mbajtura
si pjesë e gjyqit tim. Megjithatë, heq dorë nga e drejta ime për të marrë
pjesë në seancën dëgjimore të ditës së sotme. I jap leje gjykatës të vazhdojë
me procedurat gjyqësore në mungesën time, por në prani të avokatit tim
mbrojtës,” thuhej në mocionin e Mlladiçit.
Sipas padisë së Gjykatës së Hagës, Mlladiç akuzohet në dy pika për gjenocid kundër rreth 8,000 boshnjakëve në Srebrenicë në korrik 1995 dhe
gjenocid kundër popullsisë jo-serbe në tetë komuna të tjera boshnjake në
vitin 1992.
Përveç kësaj, Mlladiç akuzohet për persekutim të boshnjakëve në të gjithë
Bosnjën dhe Hercegovinën, terrorizim të banorëve të Sarajevës duke vënë
në zbatim një fushatë bombardimi dhe sulmesh me snajper, si edhe pengmarrje të anëtarëve të OKB-së në periudhën 1992-1995. Mlladiç u arrestua
në Serbi në maj të këtij viti, pasi ishte në arrati për shumë vite.
Në tetor të këtij viti, prokuroria e Hagës e ndryshoi aktakuzën kundër Mlladiçit duke shtuar akuza për vrasjet në fshatin Bisinë, të cilat lidhen me
gjenocidin në korrik të vitit 1995. Këto vrasje nuk ishin përfshirë në versionin e mëparshëm të aktakuzës. Mlladiç duhet të jepte deklaratën e tij në
lidhje me këto vrasje në seancën e sotme.
Një takim me gjykatën do të mbahet në mungesë të të pandehurit Mlladiç
më 10 nëntor.
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08 NËNTOR 2011

Brammertz viziton Beogradin
Kryeprokurori i krimeve të luftës në Gjykatën e Hagës Serge
Brammertz ka mbërritur në Beograd për të përfunduar
raportin e tij gjashtë mujor mbi bashkëpunimin e Serbisë
me Hagën.
Por me arrestimet e Ratko Mlladiçit dhe Goran Haxhiçit në fillim të këtij
viti, udhëtimit dy ditor të Brammertz i mungon rëndësia politike që kishin
dikur këto vizita. E ardhmja e vendit në BE nuk varet më nga ajo që Brammertz shkruan pasi arrestimet hoqën pengesën më të madhe që kishte
Serbia në rrugën e saj drejt BE-së.
Prokurori tani po kërkon informacione për ndihmësit e Mlladiçit.
Në dhjetor 2010, një gjykatë e Beogradit liroi 10 individë të akuzuar se
kishin ndihmuar Mlladiçin t’i fshihej autoriteteve. Gjykata tha se prokurorët nuk arritën të vërtetnin se ata të dhjetë kishin kryer krimet për të
cilat ishin akuzuar.
Përpara udhëtimit të tij në Beograd, Brammertz u pyet nëse kërkesa e Serbisë për t’u integruar në BE “duhej të kushtëzohej ende”. Ai tha se ky ishte
një vendim që i takonte "Brukselit dhe jo Hagës”, sipas televizionit B92.
Brammertz do të paraqesë raportin e tij në Këshillin e Sigurimit të OKB-së
në mes të nëntorit.
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21 TETOR 2011

Aktakuza kundër Mlladiçit
mund “të reduktohet”
Pasi Gjykata e Hagës refuzoi një mocion të prokurorisë për
ndarjen në dy pjesë të aktakuzës kundër Ratko Mlladiçit,
kryeprokurori Serge Brammertz tha se ai s’do ta apelonte
vendimin, por do të përpiqej të përshpejtonte gjyqin duke
riparë aktakuzën ekzistuese.
RAPORTI I DREJTËSISË
Në një deklaratë të dhënë për gazetarët në Hagë, Brammertz tha se prokuroria do të përpiqej të përdorte sa më shumë prova të shkruara që është
e mundur për të reduktuar kohën e nevojshme për ekzaminimin e drejtpërdrejtë të dëshmitarëve dhe se do të mbështetet në fakte që përmbajnë
vendime të tjera dhe akuza të vërtetuara në gjyqet para Gjykatës së Hagës.
Sipas Brammertz, Prokuroria gjithashtu do të shqyrtojë mundësitë për
"reduktim" të aktakuzës kundër Ratko Mlladiç, ish-komandant i Shtabit
Kryesor të Ushtrisë së Republikës Srpska, VRS.
"Është e vështirë të gjesh një formulë për të reduktuar aktakuzën pa
zvogëluar rëndësinë dhe shkallën e krimeve për të cilat akuzohet Mlladiç.
Në këtë rast, Prokuroria nuk po konsideron heqjen e të gjithë përbërësve
nga aktakuza, sidomos jo ato që kanë të bëjnë me spastrimin etnik në
komuna, rrethimin e Sarajevës dhe gjenocidin në Srebrenicë," shpjegoi
Brammertz.
Gjykata e Hagës më parë hodhi poshtë kërkesën e prokurorisë për ta
gjykuar Mlladiçin për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe më pas për
krimet e kryera gjatë luftës në Bosnje nga viti 1992 deri në 1995.
Brammertz tha se ndarja e aktakuzës në dy pjesë ishte e nevojshme për
shkak të rrezikut se Mlladiçi mund të mos jetojë aq gjatë sa të shohë fundin e gjyqit të gjatë, i cili besohet të vazhdojë përtej 31 dhjetorit 2014, edhe
pse të gjitha proceset para Gjykatës së Hagës duhet të kenë përfunduar
deri atëherë.
Përfaqësues të viktimave të gjenocidit dhanë komente negative për reduktimin e mundshëm të aktakuzës kundër Ratko Mlladiç.

- 572 -

RATKO MLADIÇ
NGA FU SHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

Hatidza Mehmedoviç, kryetare e Shoqatës "Nënat e Srebrenicës", mendon
se propozimi i prokurorisë është "një farsë", duke shtuar se nuk ishte më
e rëndësishme nëse aktakuza kundër Mlladiçit do të zvogëlohej apo jo.
"Ata duhet të bëjnë çfarë të duan. Po të kishin pasur frikë se ai s’do të
jetonte aq gjatë për të parë përfundimin e gjyqit të tij, atëherë do ta kishin
arrestuar atë shumë më herët. Gjithçka është një farsë. Fëmijët tanë s’janë
më me ne gjithsesi. Për të s’do të ketë drejtësi të vërtetë në këtë botë. Por
nëse ai largohet nga kjo jetë pa u ndëshkuar, e keqja do të ndodhë përsëri,”
tha Mehmedoviç për Raportin e Drejtësisë të BIRN.
Aktakuza e Prokurorisë së Hagës e akuzon Mlladiçin në dy pika për gjenocid kundër rreth 8,000 boshnjakëve në Srebrenicë në korrik të vitit 1995
dhe gjenocid kundër popullsisë joserbe në tetë komuna të tjera boshnjake
të kryer në vitin 1992.
Përveç kësaj, Mlladiç akuzohet për përndjekje të boshnjakëve në të gjithë
Bosnjën dhe Hercegovinën, terror kundër qytetarëve të Sarajevës duke
kryer një fushatë sulmi me artileri dhe snajper si edhe pengmarrje të personelit të OKB-së në periudhën e viteve 1992-1995.
Më 20 tetor Prokuroria e Hagës paraqiti një padi të tretë të rishikuar kundër
Mlladiçit në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, ICTY.
Mocioni i Prokurorisë së Hagës thotë se një incident që lidhet me vrasjen
e më shumë se 30 boshnjakëve në burgun e Susicës, komuna e Bisinës, më
23 korrik 1995, ishte shtuar në padinë e tretë të rishikuar.
Mlladiç, ish-shefi i shtabit i Ushtrisë së Republikës Srpska, u arrestua në
Serbi në maj të këtij viti pasi kishte qenë në kërkim për vite me radhë.
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14 TETOR 2011

Refuzohet propozimi për
të ndarë aktakuzën kundër
Mlladiçit
Gjykata e Hagës refuzoi një propozim të bërë nga
prokuroria për të ndarë në dy pjesë aktakuzën kundër
Ratko Mlladiçit dhe mbajtjen e dy gjyqeve të veçanta.
RAPORTI I DREJTËSISË
Kryetari i Gjykatës së Hagës Alphons Orie hodhi poshtë kërkesën e Prokurorisë së Hagës për të gjykuar Mlladiçin për gjenocid në Srebrenicë në fillim dhe pastaj për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe shkelje të ligjeve
dhe zakoneve të luftës të kryera nga viti 1992 deri në 1995.
Orie tha se ndarja e aktakuzës dhe mbajtja e dy gjyqeve të veçanta mund
“të shkelë të drejtën për mbrojtje" të të akuzuarit Mlladiç dhe të jetë një
barrë për dëshmitarët, pasi disa prej tyre do të duhej të dëshmonin më
shumë se një herë.
"Bazuar në faktorët e mësipërm, gjykata mendon se s’ka asnjë arsye për
ta rënduar aktakuzën, pasi kjo mund të të paragjykojë të akuzuarin dhe t'i
bëjë gjykimet më pak të menaxhueshme dhe më pak efikase dhe rrezikon
të shndërrohet në një barrë për dëshmitarët,” tha gjyqtari Orie në vendimin e tij.
Prokuroria e Hagës më parë i kërkoi gjykatës ta ndante aktakuzën kundër
Mlladiçit në dy pjesë dhe të zhvillonte dy gjykime të veçanta, njëri prej të
cilëve do të kishte të bënte me gjenocidin në Srebrenicë në korrik të vitit
1995 dhe tjetri me persekutimin e jo serbëve në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, krimet e kryera në Sarajevë dhe marrjen pengjeve të personelit
ndërkombëtar.
Padia e Prokurorisë së Hagës e akuzon Mlladiçin në dy pika për gjenocid
kundër rreth 8,000 boshnjakëve në Srebrenicë në korrik 1995 dhe gjenocid
kundër popullsisë joserbe në tetë komuna të tjera boshnjake në vitin 1992.
Përveç kësaj, Mlladiç akuzohet për persekutim të boshnjakëve në të gjithë
Bosnjën dhe Hercegovinën dhe terror kundër qytetarëve të Sarajevës, duke
kryer një fushatë sulmesh me artileri dhe snajper dhe duke marrë peng
personelin e OKB-së në periudhën 1992-1995. Mlladiç, ish-shefi i shtabit
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kryesor të Ushtrisë së Republikës Srpska, VRS, u arrestua në Serbi në maj
të këtij viti pasi ishte në arrati për vite me radhë.
Në vendimin e saj, Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë,
ICTY, tha se gjendja shëndetësore e Mlladiç nuk u mor në konsideratë kur
u mor vendimi për të ndarë aktakuzën, pasi pretendime të tilla “nuk janë
vërtetuar me dokumentacion mjekësor".
"Gjykata nuk ka marrë asnjë raport mjekësor për ta shqyrtuar dhe i konsideron parashtrimet e palëve në këtë drejtim si spekulative dhe të pabaza," thotë vendimi.
Megjithatë ICTY e miratoi kërkesën e prokurorisë së Hagës për të të ndryshuar aktakuzën për gjenocid në Srebrenicë duke shtuar vrasjet e kryera në
fshatin Biscina, të cilat nuk janë përmendur në aktakuzën aktuale.
Vendimi i gjyqtarit Orie thotë se “ndryshimi i aktakuzës do të mundësonte
përcaktimin e çështjeve të vërteta në të”.
ICTY urdhëroi që padia e ndryshuar të paraqitej nga prokuroria e Hagës
brenda shtatë ditëve nga marrja e vendimit. Mlladiç do të mund të japë
një deklaratë të re për veten me akuzat e reja në seancën e tij të ardhshme
para gjyqtarëve.
Dalja e ardhshme e Mlladiçit para ICTY-së do të jetë në takimin e gjykatën
të programuar për në 10 nëntor të këtij viti.
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11 TETOR 2011

Ratko Mlladiç “po merr trajtim
mjekësor”
Ratko Mlladiç, ish-shefi i shtabit i Ushtrisë së Republikës
Srpska, VRS, aktualisht po merr trajtim mjekësor. Kjo u
konfirmua nga Gjykata Penale Ndërkombëtare për ishJugosllavinë, ICTY.
AMER JAHIC
"Disa media kanë raportuar se Mlladiç ka pneumoni. Ne mund të konfirmojmë se ai aktualisht po merr trajtim mjekësor, por nuk mund të tregojmë natyrën e vërtetë të tij,” njoftoi Departamenti i Marrëdhënieve me
Publikun i ICTY.
ICTY thotë se vonesa në takimin me gjykatën më 6 tetor të këtij viti s’u
shkaktua nga problemet shëndetësore të Mlladiçit, por kishte të bënte me
transferimin e tij nga Njësia e Paraburgimit në Gjykatë.
"Në lidhje me akuzat në disa media se Mlladiç ishte sëmurur javën e kaluar, do të dëshironim të theksonim se këto janë plotësisht të pasakta. Si të
tilla, këto spekulime të pabazuara nuk mund të lidhen në asnjë mënyrë me
trajtimin që ai po merr sot," njoftoi Gjykata e Hagës.
Mlladiç, i cili u arrestua në Serbi në maj të këtij viti, akuzohet për gjenocid,
krime kundër njerëzimit dhe shkelje të ligjeve dhe zakoneve të luftës të
kryera në Bosnje dhe Hercegovinë.
Në takimin e fundit me gjykatën, Mlladiç u ankua për gjendjen e tij të
përkeqësuar shëndetësore, duke theksuar se ai "dëshiron të durojë dhe të
arrijë të vërtetën".
“Dua të jetoj sa më gjatë është e mundur dhe të arrij lirinë. Jam 69 vjeç.
Kam probleme të rënda shëndetësore. Do të luftoj që të duroj. Nuk po
mbroj veten apo gjeneralin Mlladiç. Unë po mbroj Republikën Srspka,
Serbinë dhe të gjithë kombin,” tha Mlladiç më 6 tetor të këtij viti.
Kryeprokurori në prokurorinë e Hagës Serge Brammertz tha për mediat në
rajon se Prokuroria e Hagës së shpejti do të paraqesë mocione me qëllim
që të përshpejtojë gjyqin e Mlladiçit.
Në gusht të këtij viti, Prokuroria e Hagës i kërkoi Gjykatës të ndajë aktakuzën ekzistuese kundër Mlladiçit dhe të mbajë dy gjyqe. Gjyqi i parë
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do të mbulonte ngjarjet në Srebrenicë në korrik 1995, ndërsa i dyti do t'i
referohej gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe shkeljeve të ligjeve
dhe zakoneve të luftës të kryera në periudhën 1992-1995.
Mbrojtja e Mlladiçit e kundërshtoi këtë propozim, duke thënë se në këtë
mënyrë do të shkeleshin të drejtat e të paditurit. Gjykata e Hagës do të
marrë një vendim në lidhje me propozimin në një fazë të mëvonshme.
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07 TETOR 2011

Mlladiç: “Dua të jetoj sa më
gjatë është e mundur”
Gjatë një takimi, Gjykata e Hagës i kërkoi prokurorisë të
shqyrtonte se cilat pika në aktakuzën kundër Ratko Mlladiç
mund të përjashtoheshin.
Gjyqtari Alphons Orie nuk dha një shpjegim të hollësishëm të kërkesës
së gjykatës në lidhje me aktakuzën për krimet e kryera në 23 komuna në
Bosnje dhe Hercegovinë.
Disa çështje që lidhen me përgatitjen për gjyqin e Mlladiçit, ish-shefit të
shtabit të Ushtrisë së Republikës Srpska, VRS, i cili akuzohet për gjenocid,
krime kundër njerëzimit dhe shkelje të ligjeve dhe zakoneve të luftës, u
diskutuan në takimin me gjykatën.
Mlladiç u ankua për gjendjen e tij të përkeqësuar shëndetësore, por ai
theksoi se donte të duronte dhe të arrinte të vërtetën.
"Dua të jetoj sa më gjatë që është e mundur dhe të të arrij lirinë. Jam 69
vjeç. Kam disa probleme të rënda shëndetësore. Do të luftoj që të duroj.
Nuk po mbroj veten apo gjeneralin Mlladiç. Unë po mbroj Republikën Srpska dhe Serbinë dhe të gjithë kombin," tha Mlladiç.
Gjykatësi Orie i tha atij se ai duhej të përqendrohej të mbronte veten, në
vend që të mbronte “njerëz, entitete apo organizata të tjera që nuk janë të
akuzuar nga kjo gjykatë”.
I padituri tha se kishte dhimbje të mëdha nga një gur në veshka, duke i
bërë thirrje Republikës Srpska dhe Serbisë të vinin në dispozicion doktorë,
që e kishin trajtuar atë në vitet e mëparshme, që ta vizitonin përsëri atë.
Mlladiç kundërshtoi faktin se ekipi mbrojtës nuk ishte informuar për
kërkesën e tij. Gjyqtari u përgjigj duke thënë se verifikimi i atyre personave ishte ende në proces e sipër.
Mlladiç tha se nuk i konsideronte gjyqtarët dhe anëtarët e stafit të Gjykatës
së Hagës si armiq, por ai tha se ai nuk do t’i dorëzohej disa presioneve të
caktuara.
"Sa më shumë presion më bëjnë, aq më i fortë jam. Sot në mëngjes prita
një vizitor nga Ambasada Franceze. Zotëria erdhi dhe biseduam në korridor. Ai më solli një qese të vogël me disa materiale në të... " tha Mlladiç.
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Gjyqtari më pas e ndërpreu duke i thënë se ai duhet të fliste për gjendjen
e tij shëndetësore.
Mlladiç akuzohet në dy pika për gjenocid në Srebrenicë dhe në komuna të
tjera boshnjake, fushatë bombarduese dhe sulmesh me snajper të kryer në
Sarajevë dhe marrjen peng të anëtarëve të OKB-së.
Prokuroria e Hagës i kërkoi gjykatës ta ndajë aktakuzën kundër Mlladiçit
dhe të mbajë dy gjyqe, një që do të lidhej me gjenocidin në Srebrenicë në
korrik të vitit 1995 dhe tjetri për persekutimin e popullsisë jo-serbe në të
gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën, krimet e kryera në Sarajevë dhe pengmarrje.
Gjykata nuk ka marrë ende një vendim në lidhje me këtë kërkesë. I padituri gjatë seancës dëgjimore tha se donte që gjyqi të vazhdonte në mënyrë
kronologjike.
"Jam i zemëruar se po përmendni Srebrenicën. Duhet të filloni që nga ardhja im në Knin në vitin 1991. Do t'ju tregoj atë që di unë dhe se cila është
e vërteta," tha Mlladiç.
Seanca e ardhshme dëgjimore në të cilën do të diskutohet statusi i Mlladiçit është programuar të mbahet më 10 nëntor të këtij viti.
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04 KORRIK 2011

Ratko Mlladiç nxirret nga salla
e gjyqit në Hagë
Krimineli i akuzuar për krime lufte Ratko Mlladiç u nxor nga
salla e gjyqit në Hagë ditën e hënë pasi refuzoi te shprehej
si e deklaronte veten dhe më pas ndërpreu seancën.
DENIC DZIDIC, ERNA MACKIC
“Ju s’po më jepni avokat. S’jeni ju gjykata. Ju s’më lini as të marr frymë,”
tha Mlladiç, duke e ndërprerë gjyqtarin Alphons Orie pasi ai nisi të lexonte
aktakuzën.
Orie e paralajmëroi Mlladiçin disa herë para se të urdhëronte largimin e tij
nga salla. Pas një pushimi të shkurtër, ai e deklaroi komandantin ushtarak
të pafajshëm në emër të tij.
Ndërkohë që Mlladiçi po nxirrej nga salla e gjyqit, disa viktima në galerinë
publike të Gjykatës së Hagës gjithashtu protestuan duke bërtitur: “As viktimat e tua s’marrin dot frymë,” dhe e quajtën Mlladiçin “një vrasës të
boshnjakëve dhe serbëve".
Mlladiç, ish-komandanti i Shtabit kryesor të Ushtrisë së Republikës Srpska, VRS, u arrestua në Serbi më 26 maj pas më shumë se 16 vjetësh në
arrati. Ai akuzohet për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe shkelje të
tjera të ligjeve dhe zakoneve të luftës së viteve 1992-1995 në Bosnje dhe
Hercegovinë.
Aktakuza prej 11 pikash përmend ndër mizori të tjera, gjenocidin e kryer
në vitin 1992 në shtatë komuna në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe masakra e
korrikut 1995 në Srebrenicë.
Prokurorët e kanë akuzuar gjithashtu Mlladiçin për krime kundër popullsisë joserbe në 20 komuna në Bosnjë dhe Hercegovinë, pengmarrje të
personelit të OKB-së dhe pjesëmarrje në fushatën e bombardimeve dhe
gjuajtjeve me snajper të Sarajevës ku mbetën të vrarë disa qindra burra,
gra dhe fëmijë.
Mlladiç u transferua në Njësinë e Paraburgimit në Hagë më 31 maj. Avokati
Aleksandar Aleksiliç e përfaqësoi atë në daljen e tij të parë para Gjykatës
Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, ICTY, më 3 qershor.
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Gjatë asaj seance dëgjimore, Mlladiç kërkoi kohë shtesë për t'u njohur me
aktakuzën para se të shprehej se si e deklaronte veten për akuzat. Ai kërkoi
gjithashtu të përfaqësohej nga Milos Saljiç, avokati serb që e përfaqësoi
atë gjatë procesit të ekstradimit nga Beogradi, dhe për ndihmë shtesë nga
eksperti ligjor rus Alexander Mezjajev.
"Unë kërkoj dy avokatë - Saljiç dhe Mezjajev," tha Mlladiç. "Saljiç ishte
një gjyqtar ushtarak. Ai më vizitoi në qeli dhe biseduam për katër orë.
Kërkoj gjithashtu që Mezjajev të vijë të më takojë, në mënyrë që ne të tre
dhe im bir të mund të hartojmë mbrojtjen tonë.”
Gjyqtari Orie i tha të akuzuarit se Sekretari i Gjykatës po “rishqyrtonte
kualifikimet” e Saljiç dhe Mezjajevit.
Ndërkohë, Aleksiç tha në gjykatë se Mlladiç kishte refuzuar të bashkëpunonte me të dhe kërkoi të lirohej nga detyrimet e tij. Kërkesa u mohua. Gjyqtari Orie i tha Aleksiçit se ai duhet të vazhdojë të marrë të gjitha
materialet nga prokuroria dhe të përfaqësojë Mlladiçin.
"Zoti Aleksiç do të lirohet nga detyra kur të emërohet këshilltari i përhershëm i Mlladiçit,” tha gjyqtari. “Atëherë ti do të jesh i detyruar t’ia
dorëzosh atij të gjitha materialet, që ato të mos humbasin”.
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04 KORRIK 2011

Tubimi në Bosnjë pritet të
nxjerr në fokus viktimat e
luftës
Një tubim në Sarajevë sot do të përpiqet ta kthejë
vëmendjen e publikut nga gjyqi i kriminelit të akuzuar për
krime lufte Ratko Mlladiç te viktimat e luftës së Bosnjës në
vitet 1992-1995.
ELDIN HADZOVIC
Ndërsa Mlladiç del përsëri në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, ICTY, në Hagë, organizatorët shpresojnë të tërheqin mijëra
njerëz në Sheshin Fëmijët e Sarajevës dhe të ndryshojnë fokusin e medias
te problemet e vazhdueshme të viktimave të Mlladiçit.
"Kemi në plan të mbledhim rreth 20,000 njerëz në sheshin e qytetit për
të njoftuar publikun boshnjak dhe të gjithë botën për nevojat e viktimave
të vërteta, të cilët janë lënë gjithmonë mënjanë,” tha për Balkan Insight
Murat Tahiroviç, kreu i Shoqatës së të Burgosurve të Kampeve në Bosnjë.
"Media, politika dhe publiku në përgjithësi i kushtojnë shumë vëmendje
vetëm një njeriu, Ratko Mlladiçit, i cili është ndër personat më përgjegjës
për krimet dhe vrasjet masive të luftës,” shtoi ai.
Grupi i organizatorëve përfshin shoqatat e të mbijetuarve, të të burgosurve
të kampeve, të veteranëve invalidë të luftës dhe anëtarëve të familjeve të
viktimave të cilët presin ende të vihet drejtësi. Ata po u bëjnë thirrje qytetarëve nga i gjithë vendi që të mblidhen si dëshmitarë të gjallë të veprimeve
të Mlladiçit.
Mlladiç, një komandant serb i Bosnjës, ishte një nga të dyshuarit më të
kërkuar në botë për krime lufte për 16 vjet me radhë. Ai u arrestua në Serbi
më 26 maj dhe tani është në gjyq në ICTY i akuzuar për gjenocid, krime
lufte dhe krime të tjera kundër njerëzimit të kryera gjatë luftës së Bosnjës
në vitet 1992-1995.
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08 QERSHOR 2011

Serbia heq familjen Mlladiç nga
“lista e zezë”
Familja e të dyshuarit për krime lufte Ratko Mlladiç
është hequr nga lista e zezë e Serbisë, duke i lejuar ata të
largohen nga vendi, pas arrestimit të tij në maj.
BOJANA BARLOVAC
Qeveria serbe ka lëshuar pasaporta të reja biometrike për anëtarët e familjes Mlladiç që ata të mund të udhëtojnë në Hagë për të vizituar Mlladiçin,
komandantin serb të Bosnjës të kohës së luftës i cili u arrestua më 26 maj
dhe u ekstradua në Gjykatën e Hagës ku ai përballet me akuza për krime
lufte.
Djali i tij, Darko Mlladiç, e konfirmoi informacionin, që do të thotë se
familja Mlladiç tani mund të largohet nga Serbia. Darko shtoi se nuk e
dinte nëse familja ishte hequr nga lista e zezë e BE-së, e cila i kufizon disa
njerëz të caktuar që të hyjnë në territorin e saj.
"Sapo të jemi në gjendje të udhëtojmë, do të shkojmë atje,” tha Darko
Mlladiç për mediat lokale të martën.
Sipas të përditshmes Vecernje Novosti, heqja nga lista e zezë e Serbisë
mund të lejojë edhe bashkëshorten e Darkos, Biljanën, të rikthehet të
punojë në Telekom Srbija, ku ajo ul në pozitë në nëntor 2008. Ajo thotë se
ajo e humbi pozitën e saj, sepse Mlladiçi ishte në arrati.
Mlladiçi, i cili u arrestua pas 15 vjetësh në arrati, përballet me akuza për
gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera gjatë konfliktit në Bosnje dhe Hercegovinë. Ekipi i tij i mbrojtjes nuk njihet ende.
Ndërkohë, ai është transferuar spitali i qendrës së paraburgimit ne një
qeli të zakonshme burgu, por nuk ka qenë ende në kontakt me të ndaluar
të tjerë.
Edhe pse 10 vitet e fundit të jetës së Mlladiçit mbeten një mister, e ardhmja
e tij do të jetë e vështirë.
Shtëpia e ish-gjeneralit serb të Bosnjës që tani e tutje do të jetë qelia e
njësisë së paraburgimit që është 15 metra katrorë dhe që ka një krevat me
një dyshek dhe një jastëk, një kompjuter pa internet, televizor satelitor,
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një dërrasë, një tavolinë shkrimi, lavaman alumini dhe çarçafë dhe peshqirë të pastër.
Jeta e të ndaluarve në Njësinë e Paraburgimit të ICTY-së, e ndodhur brenda një kompleksi burgu në lagjen Scheveningen të Hagës, funksionon sipas një programi strikt.
Qelitë hapen herët në mëngjes dhe disa nga të ndaluarit nisen për në
gjykatë, ndërsa të tjerët fillojnë rutinën e tyre të përditshme në njësi.
Të ndaluarit lejohen të enden në katet e tyre individuale, duke kaluar kohë
me të burgosurit e tjerë, duke parë televizor, duke lexuar gazeta nga vendet e ish-Jugosllavisë, duke mësuar anglisht, duke përgatitur mbrojtjen e
tyre, duke luajtur tenis ose duke u stërvitur në palestë.
Njësia e Scheveningen gjithashtu ofron terapi profesionale dhe guidë
shpirtërore.
Banorët e katit marrin pjesë në aktivitete në grup, siç janë mësimi i anglishtes apo shërbimet fetare.
Të ndaluarve u lejohen vizita ditore nga familja dhe miqtë si edhe konsultime me avokatët e tyre. Megjithatë, nuk është ende e qartë se kë do të
takojë Mlladiçi.
Njësoj si të gjithë të ndaluarit e tjerë, Mlladiç do të mund të kalojë një orë
në ditë jashtë në ajër të pastër. Rreth mesditës ai do të mbyllet përsëri
në qelinë e tij, që të bëhet e mundur ndërrimi i turnit dhe që stafi të bëjë
pushimin e tij të drekës.
Pas një ekzaminimi të plotë mjekësor të kryer nga stafi mjekësor i Scheveningenit, shëndeti i Ratko Mlladiç, tani 69 vjeç, do të monitorohet vazhdimisht dhe do t’i jepet çdo trajtim i nevojshëm.
Personi i parë që u strehua në njësi ishte Dusko Tadiç, një figurë politike
dhe paraushtarake serbe e Bosnjës gjatë kohës së luftës, në prill të vitit
1995. Që atëherë, më shumë se 160 individë janë mbajtur për periudha të
ndryshme kohore. Kapaciteti aktual i njësisë do të thotë se ajo mund të
mbajë deri në 64 të burgosur.
Megjithatë, të dënuarit nuk i kryejnë dënimet në këtë njësi. Ata transferohen në një burg jashtë Holandës për të kryer dënimet e tyre.
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03 QERSHOR 2011

Serbët të ndarë ndërsa Mlladiç
shfaqet për herë të parë në
gjykatë
Dalja e parë e Ratko Mlladiçit në Gjykatën e Hagës
të premten i ka ndarë serbët, me disa që shprehin
mbështetjen e tyre për të pandehurin dhe disa të tjerët që
ndihen të lehtësuar që më në fund ai do të përballet me
drejtësinë.
BOJANA BARLOVAC
"Jam aq e lodhur me çështjen e Mlladiçit, saqë refuzoj të shoh më lajme
për të,” tha për Balkan Insight Marko Dobriç, duke shtuar se Mlladiç duhej
të ishte arrestuar 16 vjet më parë dhe se nuk është e nevojshme të bëhet
zhurmë për këtë tani.
"Edhe pse nuk është kurrë shumë vonë për të vendosur drejtësi, është e
turpshme që Serbia e arrestoi këtë njeri vetëm tani kur demokratët kanë
dëshpërimisht nevojë të marrin statusin e kandidatit për në BE që të fitojnë zgjedhjet e ardhshme,” theksoi Dobriç. Dështimi i Serbisë për të arrestuar Mlladiçin ka qenë një nga pengesat kryesore në rrugën e vendit
drejt BE-së.
Mlladiç, i cili u arrestua në Serbi më 26 maj pas 16 vitesh në arrati, përballet me akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të
kryera gjatë luftës në Bosnje, në gjyqin e tij në Hagë.
Në daljen e tij të parë para gjykatës, e cila u transmetua drejtpërdrejt në
televizionin serb, ai nuk pranoi të thoshte si e deklaronte veten dhe iu
dhanë 30 ditë kohë para se t’i kërkohet përsëri ta bëjë këtë.
Ai tha në gjykatë se ishte një "njeri i sëmurë rëndë" dhe përsëriti disa herë
se ai kishte mbrojtur vendin dhe popullin e tij.
Ndërsa shumë serbë e kanë aprovuar arrestimin e Mlladiçit, është e qartë
se ai ka një pjesë të fortë, edhe pse të vogël, të popullit që e mbron atë.
Duska Bogdanoviç ende s’mund ta besojë që s’do të ketë më aksione kërkimi apo raporte mbi bashkëpunimin e Serbisë me Hagën.
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“Është ende e pabesueshme dhe tronditëse për mua që vetë Ratko Mlladiç
ishte ulur në një sallë gjyqi para një gjyqtari,” tha ajo për Balkan Insight
duke shtuar: “Nuk jam ende e sigurt nëse ishte vërtet ai, pasi nuk ngjante
si ai.”
Për 62-vjeçaren Goranka Pavloviç, të shikoje Ratko Mlladiçin në Hagë
ishte gjithashtu tronditëse, por në një mënyrë ndryshe.
“Ky është një çast shumë i trishtueshëm të shikosh dikë që mbrojti popullin serb në një sallë gjyqi të asaj të ashtuquajturës gjykatë ndërkombëtare,” tha Pavloviç.
Komentet e lëna në faqet serbe të lajmeve në internet, ndërkohë, tregojnë
mbrojtje për Mlladiçin.
“Gjeneral, asnjë perëndimor nuk vlen sa ju! Mbahuni fort! Ne jemi me
ty,” thuhej në një nga komentet e lëna në faqen e lajmeve të gazetës së
përditshme serbe Vecernje Novosti.
“Mlladiçi është një HERO, thjesht dhe qartë. Është e trishtueshme dhe
acaruese të shohësh një njeri të madh, në vitet e tij të arta, të poshtëruar
në televizionin ndërkombëtar,” postoi një komentues në faqen e internetit
të B92.

- 586 -

RATKO MLADIÇ
NGA FU SHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

03 QERSHOR 2011

Mlladiç thotë se mbrojti vendin
dhe popullin e tij
I dyshuari për krime lufte Ratko Mlladiç doli në Gjykatën e
Hagës për herë të parë të premten, duke i thënë gjyqtarëve
se ai është “një njeri i sëmurë rëndë”.
BOJANA BARLOVAC, LUCY SOMMO
"Unë mbrojta vendin dhe popullin tim," tha Mlladiç në fund të seancës së
parë dëgjimore ditën e premte. Ai e përsëriti këtë frazë disa herë, duke i
thënë gjykatës se ai nuk "vrau asnjë në Libi apo diku tjetër" dhe se donte
të jetonte për ta parë veten si një njeri të lirë, përpara se gjykatësi Orie ta
priste.
Ish-komandanti serb i Bosnjës gjatë kohës së luftës u paraqit në sallën e
gjyqit në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë tri ditë pasi
u ekstradua nga Serbia.
Mlladiç, i cili u arrestua në Serbi më 26 maj pas 16 vitesh në arrati, përballet me akuza për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të
kryera gjatë luftës në Bosnje në gjyqin e tij në Hagë.
Aktakuza kundër tij përfshin akuzat për gjenocid në Srebrenicë, kur më
shumë se 7,000 boshnjakë u vranë dhe për rrethimin e Sarajevës, gjatë së
cilës mijëra civilë u vranë dhe u plagosën.
Në seancën e së premtes, Mlladiç konfirmoi zyrtarisht identitetin e tij.
Gjykatësit e pyetën nëse ai e kishte lexuar aktakuzën dhe nëse i kuptonte
akuzat. Pasi i tha gjykatës se ai është një "person i sëmurë rëndë", ai tha
se nuk kishte pasur kohë të lexonte të gjitha dokumentet që i ishin dhënë
që kur ishte vendosur në paraburgim në Hagë.
Pasi gjyqtari Alphons Orie lexoi me zë të lartë përmbledhjen e aktakuzës
ndaj Mlladiçit, i akuzuari i tha gjykatës se atij do t’i nevojiteshin më shumë
se 30 ditë sa është e lejuar për të shqyrtuar akuzat “e padurueshme" të
ngritura kundër tij dhe të deklarojë sesi e konsideron veten.
Ai tha se kishte nevojë për më shumë se një muaj për të lexuar këto "fjalë
të çuditshme", të cilat ai tha se nuk i kishte dëgjuar më parë.

- 587 -

RATKO MLADIÇ
NGA FUSHA E BETEJËS NË SALLËN E GJYQIT

Gjykata i dha atij standardin prej 30 ditësh për të lexuar aktakuzën para
se të pyetet përsëri nëse e deklaron veten fajtor apo të pafajshëm. Nëse
refuzon ta bëjë këtë, gjykata do ta deklarojë atë të pafajshëm në vend të tij.
Gjyqi vazhdoi në një seancë me dyer të mbyllura për më shumë se 15
minuta për të diskutuar gjendjen shëndetësore të Mlladiçit. Ndërkohë që
asnjë informacion nuk u bë publik në seancë në lidhje me gjendjen e shëndetit të tij, Mlladiç i tha gjykatës se ai nuk donte ta ndihmonin kur ecte.
Trupi gjykues që do të dëgjojë rastin e Mlladiçit do të përfshijë gjyqtarët
Alphons Orie, Christoph Flugge dhe Bakone Justice Moloto.
Avokati i Beogradit Aleksandar Aleksaiç u caktua të enjten si avokat i përkohshëm i Mlladiçit dhe ai përfaqësoi Mlladiçin gjatë daljes së tij të parë
përpara Gjykatës së Hagës.
Aleksiç, i cili aktualisht mbron Stojan Zupljanin, i akuzuar për krime
kundër jo-serbëve në Bosnje në vitin 1992, u emërua nga Gjykata sepse
Mlladiçi nuk e ka vendosur ende se kush do të jetë avokati i tij.
Avokati i Mlladiçit në Beograd, Milos Saljiç, pohon se klienti i tij është
shumë i sëmurë për të dalë në gjyq. Të enjten ai bëri publik një dokument,
autenticiteti i të cilit nuk është konfirmuar ende, ku ai pretendon se tregon se Mlladiçi është trajtuar për kancer limfonodule në vitin 2009 në një
spital serb.
Zyrtarët serbë kanë hedhur poshtë pretendimet si "absurditet i plotë".
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01 QERSHOR 2011

Mlladiç do të dalë në gjyq të
premten
I dyshuari për krime lufte Ratko Mlladiç do të dalë për herë
të parë para Gjykatës së Hagës të premten në orën 10:00.
BOJANA BARLOVAC
Mlladiç u vendos në një qeli izolimi në njësinë e paraburgimit të Gjykatës
së Hagës të martën në mbrëmje ndërsa priste vizitat mjekësore para daljes
së tij të parë para gjykatës.
Mlladiç, 69 vjeç, do t'i nënshtrohet një ekzaminimi të plotë mjekësor i cili
do të kryhet nga personeli mjekësor i njësisë së paraburgimit. Shëndeti i
tij do të monitorohet vazhdimisht dhe atij do t’i sigurohet trajtimi i nevojshëm mjekësor, tha në një deklaratë Gjykata e Hagës.
Komandanti ushtarak serb i Bosnjës i kohës së luftës arriti në gjykatën e
OKB-së për krimet e luftës në Hagë të martën në mbrëmje pasi u ekstradua nga Serbia. Ai u arrestua në Serbinë veriore më 26 maj pas më shumë
se 15 vjetësh në arrati.
Mlladiç do të përballet me akuza për gjenocid, krime të tjera lufte dhe
krime kundër njerëzimit të kryera gjatë luftës në Bosnjë në gjyqin e tij në
Hagë.
Data e daljes së parë të Mlladiçit në gjyq pritet të lajmërohet së shpejti.
Kur të dalë në gjyq, Mlladiç do të pyetet të konfirmojë zyrtarisht identitetin e tij dhe t'i përgjigjet secilës prej 11 akuzave që janë ngritur kundër
tij. Zyrtarë të gjykatës gjithashtu do të pyesin nëse ka ndonjë ankesë për
akomodimin e tij në burg.
Gjykata ka thënë se njësia e paraburgimit e Mlladiçit përmbush standardet
më të larta ndërkombëtare të trajtimit të të paraburgosurve dhe "menaxhohet në një mënyrë që respekton dinjitetin dhe të drejtat e të ndaluarve
dhe u siguron atyre të gjitha kushtet e nevojshme për të përgatitur një
mbrojtje".
Njësia e paraburgimit prej 15 metrash katrorë është e pajisur me një shtrat
me dyshek dhe jastëk, një kompjuter pa akses në internet, TV satelitor,
dërrasë të zezë, tavolinë shkrimi, lavaman alumini dhe çarçafë dhe peshqirë të pastër.
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Ambasadorja e Bosnjës dhe Hercegovinës në Holandë, Miranda Sidran-Kamisaliç, vizitoi të paditurin Mlladiç në njësinë e paraburgimit të gjykatës
së Hagës në Scheveningen dhe i ofroi atij mbështetjen e Ambasadës së
Bosnjës dhe Hercegovinës.
I ofrova ndihmën tonë, nëse ka nevojë për ndonjë gjë,” tha Sidran-Kamisaliç.
Milos Saljiç ka thënë se ai do të shërbejë si avokati i Mlladiçit në gjyq,
ndërsa anëtarët e tjerë të ekipit të tij të mbrojtjes s’janë bërë ende publik.
“Emrat e avokatëve të tjerë që do ta përfaqësojnë atë po diskutohen ende,
por është e sigurt se ata do të jenë avokatë që kanë mbrojtur të pandehur
të tjerë në Gjykatën e Hagës,” tha Saljiç për mediat vendase të martën
pasdite.
Ndërkohë, Serge Brammertz, kryeprokurori i krimeve të luftës në Gjykatën
e Hagës, tha për televizionin publik serb RTS se ekstradimi i Mlladiçit ishte
një çast i rëndësishëm dhe i shumëpritur nga viktimat, Haga dhe komuniteti ndërkombëtar.
Brammertz, i cili paraqiti një raport negativ për bashkëpunimin e e Serbisë
me Hagën në Këshillin e Sigurimit të OKB-së disa ditë para arrestimit të
Mlladiçit, thotë se ai do të japë një vlerësim pozitiv në raportin e tij me
gojë para Kombeve të Bashkuara.
“Në fjalimin tim në Këshillin e Sigurimit, edhe pse vë re një sërë lëshimesh,
do të këmbëngul për faktin që ne jemi shumë të lumtur që Serbia ka përmbushur një detyrim të rëndësishëm,” RTS citoi të ketë thënë Brammertz.
Presidenti serb Boris Tadiç tha se një hetim mbi personat që ishin të përfshirë në mbrojtjen e Mlladiçit është në vazhdim e sipër.
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31 MAJ 2011

Ratko Mlladiç ekstradohet në
Hagë
Ratko Mlladiç ka arritur në Hagë dhe është transferuar në
njsinë e paraburgimit të Gjykatës së Hagës.
TANJUG, BALKAN INSIGHT
Zëdhënësja e Gjykatës Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, Nerma
Jelaciç, tha për Balkan Insight se Mlladiç është tani në paraburgimin e
Gjykatës së Hagës.
Pamjet televizive treguan helikopterin që transportonte Mlladiçin të ulej
në Scheveningen, në Hagë, menjëherë pas orës 21:00. Ai mbërriti në Roterdam para orës 20:00 pasdite në një avion të qeverisë serbe nga Beogradi.
Ish-lideri ushtarak serb i Bosnjës do të përballet me akuza për gjenocid
dhe krime të tjera lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera gjatë luftës
në Bosnje në gjyqin e tij në Hagë. Mlladiç, 69 vjeç, u arrestua në Serbi më
26 maj pas 16 vitesh në arrati.
Më herët, ministra e drejtësisë në Serbi Snezana Maloviç mbajti një konferencë për shtyp në orën 17:30 për të njoftuar se ai do të ekstradohej nga
Beogradi.
Maloviç nënshkroi urdhrin e ekstradimit për Mlladiçin këtë pasdite, hapi i
fundit përpara transferimit të tij në gjykatën e OKB-së për krime lufte në
Hagë, pasi gjyqtarët në Beograd të martën hodhën poshtë një apel kundër
ekstradimit të tij.
Jelaciç tha për Balkan Insight se ishte shumë herët për të treguar se sa
kohë do të zgjasë gjyqi i Mlladiçit. Ai do të përballet me 11 akuza, shpjegoi
ajo, por kohëzgjatja e gjykimit do të varet gjithashtu nga numri i dëshmitarëve që ekipi i prokurorisë dhe mbrojtjes zgjedhin të shqyrtojnë.
Shfaqja e parë e Mlladiçit në gjyq do të jetë një ose dy ditë pas mbërritjes
së tij në Hagë, tha Jelaciç.
"Atij do t’i lexohet aktakuza dhe do t’i kërkohet të thotë se si e deklaron
veten,” shpjegoi ajo, duke shtuar se nëse ai nuk e bën këtë, do t’i jepen
edhe 30 ditë shtesë për ta bërë këtë.
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Nëse ai refuzon përsëri të deklarojë se si e konsideron veten pas kësaj periudhe, gjykata më pas do të konstatojë se ai e deklaron veten të pafajshëm.
Refuzimi i gjyqtarëve serbë për apelin e ekstradimit të Mlladiçit të martën
u njoftua vetëm disa orë pasi zv/prokurori i Serbisë për krime lufte Bruno
Vekariç tha për agjencinë e lajmeve Tanjug se Gjykata Speciale për Krimet
e Luftës kishte marrë mocionin dhe se një dhomë prej tre anëtarësh duhet
ta shqyrtonte atë.
Avokati i Mlladiçit, Milos Saljiç, e dërgoi apelin kundër ekstradimit të
klientit të tij me postë të hënën në mbrëmje, duke pretenduar se Mlladiç është shumë i sëmurë për t'u dërguar në Hagë, pasi një gjykatës të
premten vendosi që Mlladiçi është në gjendje të dalë në gjyq dhe miratoi
ekstradimin.
Saljiç njoftoi të hënën media se ai kishte paraqitur një kërkesë për të formuar një ekip të pavarur mjekësh për të përcaktuar gjendjen shëndetësore
të klientit të tij.
"Unë besoj se gjyqi nuk do të vazhdojë, sepse nuk besoj se Mlladiçi do ta
shohë fillimin e atij procesi para Gjykatës së Hagës,” tha Saljiç për gazetarët para Gjykatës Speciale në Beograd.
"Gjendja e tij shëndetësore është në një gjendje alarmuese. Ai duhet të
vizitohet nga kardiologë, neurokirurgë, ortopedë, gastroenterologë,” tha
Saljiç.
Ndërkohë, zëdhënësja e Gjykatës së Hagës Jelaciç tha të hënën se kjo nuk
do të ishte hera e parë që një i paditur përpiqet të vërtetojë se është tepër
i sëmurë për të dalë në gjyq, por gjykata s’e ka rrëzuar kurrë një aktakuzë
për këtë arsye.
“Kjo s’do të ishte hera e parë që kemi një të pandehur që po përpiqet të
vërtetojë se ai nuk është në gjendje të mirë fizike apo mendore për të ndjekur një gjyq,” tha ajo.
Mlladiçi, i cili ka pritur vizita nga familja që pre arrestimit të tij, u lejua të
vizitonte varrin e vajzës së tij në Beograd më herët të martën, konfirmoi
për televizionin publik serb RTS Bruno Vekariç, zv/prokurori i krimeve të
luftës i Serbisë.
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26 MAJ 2012

Ratko Mlladiç
Kohështrirja e ngjarjeve që çuan në arrestimin e Ratko
Mlladiçit.
BOJANA BARLOVAC
1943
Ratko Mlladiç lindi në fshatin Bozinovici në Bosnjë.
1945
Babai i tij, një lider ushtarak i serbëve të Bosnjës, u vra ndërsa drejtonte
një sulm partizan në fshatin e lindjes të liderit të shtetit kukull kroat të
kohës së Luftës së Dytë Botërore Ante Paveliç.
1961
Ai hyri në Akademinë Ushtarake në Beograd.
1965
Pas diplomimit, ai filloi karrierën e tij si toger i dytë. Ai komandoi një togë,
një batalion dhe një brigadë.
Gusht 1989
Ai u bë kreu i Departamentit të Edukimit të Qarkut të Tretë Ushtarak të
Shkupit.
Qershor 1991
Ai u bë zv/komandanti i Korpusit të Prishtinës në Kosovë dhe pas kësaj
komandant i Korpusit të 9-të të Ushtrisë Popullore Jugosllave, duke e udhëhequr atë kundër forcave kroate në qytetin e Kninit.
Tetor 1991
Mlladiç u bë gjeneral major i Ushtrisë Popullore Jugosllave e cila, nën komandimin e tij, luftoi në luftën kroate.
Gusht 1991
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Ai ndihmoi forcat paraushtarake të liderit serb të Kroacisë të rrethonin
qytetin e Kijevos.
Prill 1992
Mlladiç u ngrit në detyrë dhe u bë nënkolonel i përgjithshëm.
2 maj 1992
Një muaj pasi Republika Boshnjake shpalli pavarësinë e saj, Mlladiçi dhe
gjeneralët e tij bllokuan qytetin e Sarajevës, duke nisur rrethimin katër
vjeçar të qytetit.
9 maj 1992
Ai mori postin e Shefit të Shtabit/zv/komandant i Shtabit të Qarkut të
Dytë Ushtarak të Ushtrisë Popullore Jugosllave në Sarajevë. Të nesërmen,
Mlladiç mori komandën e Shtabit të Rajonit të Dytë Ushtarak të Ushtrisë
Popullore Jugosllave.
12 maj 1992
Në përgjigje të shkëputjes së Bosnjës nga Jugosllavia, parlamenti separatist serb i Bosnjës votoi për krijimin e Ushtrisë së Republikës Srpska, duke
caktuar Mlladiçin si komandant të shtabit kryesore.
Mars 1994
Vajza e tij, Ana Mlladiç, kreu vetëvrasje në Beograd me pistoletën e të atit.
Qershor 1994
Mlladiç u emëruar kolonel i përgjithshëm.
Korrik 1995
Trupat e komanduara nga Mlladiçi pushtuan enklavat e mbrojtura nga
OKB-ja të Srebrenicës dhe Zhepës, duke vrarë më shumë se 8,000 burra
dhe djem boshnjakë dhe duke kryer spastrim etnik të 25,000-30,000 refugjatëve në zonën e Srebrenicës.
Gusht 1995
Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës, Radovan Karaxhiç, e uli Mlladiçin
në rangun e këshilltarit, duke akuzuar atë për humbjen e dy qyteteve kyç
në Bosnjën perëndimore që kishin rënë së fundmi në duart e kroatëve.
Nëntor 1996
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Presidentja e Republikës Serbe të Bosnjës, Biljana Pavsiç, e shkarkoi Mlladiçin nga posti i tij edhe pse ai vazhdoi të merrte një pension deri në
nëntor të vitit 2005.
Korrik 1995
Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë (ICTY) e akuzoi Mlladiçin për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe një sërë krimesh lufte.
Nëntor 1995
ICTY e zgjeroi akuzat ku u përfshinë gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte për sulmin në Srebrenicë. Ai u akuzua gjithashtu për
pengmarrje të paqeruajtësve të OKB-së.
Mars 2000
Ai raportohet se u pa në një ndarje private, i rrethuar nga tetë roja personale, në një ndeshje futbolli midis Kinës dhe Jugosllavisë në Beograd.
Mars 2000
Shërbimi i tij profesional ushtarak përfundoi me një dekret nga presidenti
i Republikës Srpska Mirko Saroviç.
Janar 2002
Sekretari i Përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara ofroi një shpërblim prej
pesë milion dollarësh për informacione që çonin në arrestimin e të paditurve nga Gjykata e Hagës Mlladiç dhe Karaxhiç.
Qershor 2002
Parlamenti serb miratoi një ligj që mandantonte bashkëpunimin me ICTY-në.
Dhjetor 2004
U zbulua se Ushtria Serbe kishte strehuar dhe mbrojtur Mlladiçin deri në
vitin 2004.
Qershor 2005
Human Rights Watch i bën thirrje Serbisë, BE-së dhe NATO-s të përmbushin detyrimet e tyre ligjore dhe morale dhe të dorëzojnë Mlladiçin dhe
Karaxhiçin, duke thënë se “viktimat e Srebrenicës s’duhet të presin edhe
një dekadë tjetër për drejtësi”.
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Dhjetor 2005
Ministria Serbe e Mbrojtjes konfirmoi se Mlladiçi mori një pension ushtarak nga Serbi-Mali i Zi deri në nëntor 2005.
Shkurt 2006
qeveria rumune, bashkë me disa media të huaja dhe vendase, raportuan se
Mlladiçi ishte arrestuar në Rumani, pranë kufirit me Serbinë nga një operacion special i përbashkët rumuno-britanik. Prokurorja e ICTY-së Carla
Del Ponte i hodhi poshtë zërat për arrestimin e Mlladiçit, duke i bërë thirrje qeverisë serbe ta gjente atë pa u vonuar më shumë.
Shtator 2006
Autoritetet serbe ndoqën penalisht njerëzit e dyshuar për fshehjen e Mlladiçit. Një rrjet me ish-kolegë të tij nga Ushtria Serbe e Bosnjës, miq dhe
të afërm që kishin ndihmuar Mlladiçin u zbulua së bashku me faktin se ai
kishte jetuar në një ndërtesë në rrugën Yuri Gagarin për më shumë se një
vit.
Prill 2006
Parlamenti serb dhe ai malazez miratuan ligjin për ngrirjen e pasurisë së
të pandehurve të Hagës.
Maj 2006
Bisedimet midis Serbisë dhe BE-së u pezulluan pasi qeveria serbe nuk arriti të përmbushte afatin e BE-së për dorëzimin e Mlladiçit.
Qershor 2006
pati spekulime se Mlladiç kishte pësuar kohët e fundit një infarkt të tretë
dhe se ai kishte pak gjasa të mbijetonte.
Korrik 2006
Qeveria serbe miratoi një Plan Veprimi për Bashkëpunimin e Ardhshëm
me ICTY-në.
Maj 2007
OJQ-ja nacionaliste serbe Lëvizja Kombëtare Serbe 1389 vendosi tabela të
rreme rrugore në Beograd, duke i vendosur një sheshi emrin e Mlladiçit.
Rruga ishte riemërtuar një javë më parë në nder të kryeministrit reformator të ndjerë Zoran Djindjiç, i cili u vra në vitin 2003. Disa qindra ndjekës të
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Partisë Radikale Serbe u mblodhën në Beograd për të treguar mbështetjen
e tyre për Mlladiçin.
Tetor 2007
Serbia ofroi një shpërblim prej një milion eurosh për informacione që
çonin në vendin apo arrestimin e Mlladiçit.
Janar 2009
Lëvizja Kombëtare Serbe 1389 vendosi postera dike përmendur të ashtuquajturit “serbët e vërtetë”, ndër ta edhe Mlladiçin. Një sondazh i kryer me 1,050 persona në Serbi zbuloi se dy të tretat e serbëve nuk do ta
dorëzonin Mlladiçin.
Qershor 2009
Televizioni shtetëror i Bosnjës transmetoi disa video ku shfaqej Mlladiçi
teksa jetonte i lirë në Serbi. Kryetari i Këshillit Kombëtar për Bashkëpunim
me Gjykatën e Hagës Rasim Ljajiç konfirmoi se pamjet ishin të vjetra dhe
se i ishin dorëzuar ICTY-së në mars 2009.
16 qershor 2010
Familja e Mlladiçit paraqiti një kërkesë për ta shpallur atë të vdekur në
përputhje me ligjin, pasi ai kishte shtatë vjet që s’bëhej i gjallë.
19 maj 2010
Prokurori i ICTY-së tha se kishte marrë ditarët e Mlladiçit nga Serbia në
maj. Ditarët konsiderohen si një provë tepër e rëndësishme në disa gjyqe
që janë ende në vazhdim në Gjykatën e Hagës.
28 tetor 2010
Qeveria serbe rriti me dhjetëfish shpërblimin për informacionet që do të
çonin në arrestimin e të dyshuarit më të kërkuar për krime lufte në Ballkan.
2 nëntor 2010
Policia serbe kërkoi në tre vende (dy në Beograd dhe një në Arandjelovac)
ku mendohej se ndodheshin njerëz të afërt me Mlladiçin.
26 maj 2011
Policia Serbe arreston Ratko Mlladiçin në Serbi.
16 maj 2012
Fillon në Hagë gjyqi kundër Ratko Mlladiç.
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