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ДЕМО(н)КРАТСКИ БИЗНИС
Оно што ја знам, трећи је пут да се изнова обавештавамо о
трговини српским органима и о овом монструозном бизнису са
којим је у ратовима деведесети прво кренула Хрватска, а
завршили Шиптари на КиМ и Албаније!
Када сам са ратишта у Хрватској и Босни, као ратни
репортер извештавала да Србе киднапују, убијају и распродају
њихове органе, такозвани демократски и опозициони медији у
Београду, проглашавали су мене монструмом и ратним
хушкачем!

Колико год да сам хтела да и у овој колумни пратим стил на који сте навикли, тема
о којој ћу овај пут, не оставља простора хумору - можда јеткост(!?), али, ипак боље нека
остану само огољене чињенице!
Таман што се сродим са једном информацијом, која би требала макар коју недељу да
буде главна, преко ноћи је потисне „главнија“! Мада, кад мало боље изанализирам ове
вести које потресају свет, некако ми то подиже самопоуздање! Можда ви и не видите у
овоме неку логику, али сазнање да оно што свет баца у забезекнутост за нас није тајна,
није то мала ствар! И оно што је Викиликс „ломио“ Планету данима, скоро нам је све било
бајато! Ми смо то, ама баш сви до једнога, одавно знали! Кад упоредим остале и нас, ако
ништа друго, барем смо , када је обавештеност у питању, далеко испред! Наша „мудрост“
је, у односу на многе, у томе што ми, нека што знамо, него знамо и да о свему што знамо
ћутимо, јер ми смо добили задатак да „чистимо у своме дворишту“, и то детаљно, јер
какви су Срби жилави, знају они и да преживе! Е, испод ове „метле“, сумњам да ћемо
претећи!?
Док ово пишем, ако се нешто не догоди у међувремену, поново нам је главна ова око
шиптарског бизниса трговине органима и распродаје Срба у деловима!? Оно што ја знам,
трећи је пут, од када су кренули ратови деведесетих, да се о касапљењу Срба и распродаје
у деловима, широм бивше Југославије, о томе изнова обавештавамо!? Само што су нас
дресирали и ућуткали да шта год знамо - не знамо, однекуд бану Дик Марти са својим
извештајем!? Од куд сад(?), кад су све то знали, ако не више, а оно сигурно, макар
онолико колико знам и ја, и то не само о трговини српским органима на Косову између
1998 -2000 године, него и о овом монструозном бизнису са којим је, у ратовима
деведесети, прво кренула Хрватска, а завршили Шиптари на КиМ и Албаније! Но, било
како било, извештај Г-дина Мартија поново ме је охрабрио да монструми неће остати
некажњени!

Када сам као ратни репортер извештавала са ратишта у Хрватској и Босни, и
преносила податке до којих сам као новинар дошла, да Србе киднапују, убијају и
распродају њихове органе, такозвани демократски и опозициони медији у Београду су
мене проглашавали монструмом и ратним хушкачем!
Са овим монструозним „бизнисом“ први пут сам се срела у Вуковару, као ратни
репортер, и известила јавност о злогласној вуковарској болници, под патронатом тадашње
директорице др Весне Босанац, коју су, у незваничној комуникацији, вуковарски Срби по
збеговима и подрумима, као и војска која нам је давала податке, звали Менгеле! Исту
причу, која се понављала и на другим локалитетима, Босански Брод, Купрес, Госпић,...,
где су хрватске војне снаге, а некад здружене са муслиманском војском и у сарадњи са ЕЗ
и УНПРОФОР-ом, убијали, касапили и продавали српске органе, упорно сам саопштавала
путем медија, неби ли се пробудила јавност ! Због своје монструозности ваљда, ове вести
су тада деловале толико нестварно, да се антисрпска пропагандна машинерија са њима
лако изборила, прогласивши их измишљотинама, а мене симболом ратнохушкачког
новинарства!
Ја знам да ће и сада, многима који ово буду читали, деловати нестварно, што је још
један доказ да је високо професионална пропаганда инсталирана са Запада на просторе
бивше Југославије, темељно обавила посао! Извештај Дика Мартија ме је подстакао да о
овоме опет јавно проговорим. На сву срећу моји тадашњи новинарски извештаји добили
су касније своју потврду у двотомном делу Проф.др Смиље Аврамов „Геноцид у
Југославији 1941-1945, 1991...,“! На ово капитално дело у којем се налазе и ови подаци о
трговини српским органима; од Хрватске, БиХ, преко КиМ до Албаније, наша јавност,
дресирана, ућуткана, предвођена онима који не штите наше интересе, остала је нема!?
Проф. Аврамов, коју светска стручна јавност сматра једним од бисера у правној науци,
која је била и председник Светске организације правника, и једна од оних која је
одлучивала о оснивању Међународног суда правде, која је провела неколико година на
месту саветника Слободана Милошевића и била у ситуацији да су јој доступни многи
поверљиви документи, иза које је, после 40 година рада на Правном факултету у Београду
као професора Међународног јавног права, остало толико капиталних књига из области
светских процеса, дипломатије, политике, тајних и јавних међународних организација, ова
њена књига није био довољан разлог, и доказ, да државни органи у Србији покрену
поступак против злочинаца!?
Како то да су сви државни органи променом власти у Србији после петога октобра, о
овоме, не само ћутали, него и прикривали монструозно васкрснуће Аушвица и Менгелеа,
чије су жртве били Срби!? Уместо да крену у расветљавање истине, они су оркестрирано,
сејући страх за све који би се усудили да бране истину, кроз разноразне измишљене
српске злочине и процесе, производили наручени осећај кривице код српског народа!?
Добро је да постоји књига Смиље Аврамов, као охрабрење, као одбрана, и као нада!
После скоро 20 година, осећам сатисфакцију коју ми дају поједини наводи из ове књиге.
Цитираћу неке из којих се види организовани монструозни план и његово спровођење од
стране Хрвата, Муслимана и Шиптара у сарадњи са предсетавницима међународних
снага и посматрача на просторима бивше Југославије: „Одавно је познато да је у Госпићу
и Вуковару било трговине људским органима. Милан Левар, „заповједник извиђачкодиверзантског вода и прислушног центра у Госпићу“, био је вишеструки сведок у
трибуналу и открио је злочине, „много веће него што то итко мисли...било је ситуација
када су на првом спрату зграде убијали, а у приземљу је била делегација ЕЗ и

УНПРОФОР-а... Милан Левар је, ускоро након повратка из Хага, убијен, а у „Госпићу се
свјесно чува крваво насиље...“ /књига друга страна 265, 266/.
„Хрватске оружане снаге здружене са муслиманским, убиле су у Босанском Броду
20 цивила српске националности,...Сви су поубијани, али су им пре тога повађени органи
који су „одвожени преко хрватске границе тзв. белим хеликоптерима, са фудбалског
стадиона у Броду“,... били умешани и припадници неких међународних мисија“... изјавио
је Граовац, шеф Комисије за тражење несталих лица у Броду...“/исто/.
„Током агресије хрватске војске на Купрес, санитетска екипа вадила је органе
заробљених војника и киднапованих српских цивила. Након што је Купрес ослобођен...
под командом генерала Младића, пронађена је код погинулих санитетских хрватских
официра документација и фотографије о вађењу органа. Та документација достављена је
тужилаштву Трибунала, као доказни материјал у процесу против Слободана
Милошевића...“/исто/.
„Влада РСК обавестила је још 1993. Савет безбедности и сва дипломатскоконзуларна представништва у Београду о вађењу органа и убиствима српских цивила,
вршених од стране медицинских радника Хрватске војске“. Копије тих аката, са
фотографијама и изјавама сведока, запленила је хрватска војска после агресије на РСК
1995. године. Срећом, део те грађе пренет је у Србију...“/исто/.
„Трговина људским орканима отпочела је на КиМ одмах након доласка КФОР-а и
УМНИК-а. У транскрипту „пресретнутих“ (прислушкиваних) разговора код српске
обавештајне службе о томе постоје драгоцени подаци. У разговору Весли Кларка,
команданта НАТО снага за Европу обављеном 15. августа 2001. у швајцарским Алпима са
Хавијером Соланом пред Кларков пут на Косово, Кларк је рекао: “Морам да обавим
важан посао, обећао сам да ћу да пренесем бубрег...“ Солана је на то реаговао: „Добро
ради болница у Бондстилу, као и цела база.“ После две недеље Кларк се срео са Тачијем
у Приштини. Из минијатурног микрочипа одашиљани су подаци о договору са српским
политичарима о слабљењу бојеве готовости Војске Србије, о уништењу тенкова и ракета,
али и сасвим отворено питање Тачија упућено Кларку: „Верујем да је Краљевска
болница у Лондону задовољна сарадњом по питању органа за трансплантацију...“/исто/!
С којим правом председник Србије Борис Тадић клечи и звињава се у Вуковару? Да
ли он можда све ово не зна, и да ли је могуће да не зна а на месту је председника Србије!?
С којим поравом каже да ће преговарати са Хашимом Тачијем јер „за мене су сви невини
док се не докаже супротно“? Да ли су за њега исто тако „невини док се не докаже
супротно“ цео државни и војни врх српскога народа који је изручен Хагу? Да ли је за њега
генерал Ратко Младић и Горан Хаџић исто тако „невини док се не докаже супротно“, и ако
је тако, зашто у земљи Србији где је он председник, медији под његовом контролом, и
државни органи у јавним наступима све њих зову геноцидним, касапима, злочинцима!?
Има ли за њих предпоставке невиности или су они лишени тог правног института за то
што су Срби!? Како то да се за време његове власти у Србији, пред Тужилаштвом за ратни
злочин, покреће поступак против новинара „ратних хушкача“ међу којима сам и ја која је
означена као „симбол ратнохушкачког новинарства“, а при том Бруно Векарић, који је у
Србији заменик Тужиоца за ратни злочин, на питање да ли ће Србија покренути поступак
против Хашима Тачија након извештаја Дика Мартија каже: „Србија неће подићи
оптужницу против Тачија јер то би личило на политичко суђење, јер он не може бити
доступан нашим органима гоњења“!? Да ли то значи да је Бруно Векарић једнако Србија,
и како то да суђење Тачију „мирише“ на политичко, а суђење новинарима на

демократско!? Како то да су новинари, који су износили истину о страдању Срба, без
суђења проглашени „ратним хушкачима“, да ли за њих постоји клаузула невиности као
за Тачија!? Ко ће , и да ли ће, председник Србије Борис Тадић, и шта, у име демократије
на коју се толико позива, урадити са свима онима који су заслужни за прикривање ове
страшне истине, која се у промилима помаља!?

