
ПРЕИСПИТИВАЊЕ СРЕБРЕНИЦЕ

Зборник радова са научно-стручних скупова 
о Сребреници 2015. и 2016. године



Извршни издавач 
Музеј жртава геноцида, Београд

Трг Николе Пашића 11/3
тел: +381113398883

e-mail:office@muzejgenocida.rs

Саиздавачи
Фонд Стратешке културе, Москва

Представништво Републике Српске у Београду

За издаваче
др Вељко Ђурић Мишина

др Ања Филимонова
Млађен Цицовић

Уредници
др Ненад Антонијевић

Александар Павић

Редактура
Петар Б. Поповић

Графичко уређење и штампа
Графопринт, Горњи Милановац

Тираж
300 примерака

Copyright © 2017, by Музеј жртава геноцида



ПРЕИСПИТИВАЊЕ 
СРЕБРЕНИЦЕ  

Зборник радова са научно-стручних скупова 
о Сребреници 2015. и 2016. године

Београд 2017.





Садржај

Проф. др Вељко Ђурић Мишина, Зашто о Сребреници?

Алек сан дар Па вић, За што је по треб но стал но пре и спи ти ва-
ње до га ђа ја у Сре бре ни ци?

Мла ђен Ци цо вић, Исти на је јед на и не дје љи ва

ПРВИ СКУП
Сребреница 1995–2015: чињенице, недоумице, пропаганда

Проф. др Вељко Ђурић Мишина, Дрина као геополитичка 
метафора

Проф. др Радован Радиновић, Војна операција „Кри ва ја-95“ 
– не спор но утвр ђе не ем пи риј ске чи ње ни це

Рат ко П. Шкр бић, Шта би тре ба ло да зна мо о Сре бре ни ци

Милош Милојевић, Про бој 28. дивизије Армије Републике 
Босне и Херцеговине из Сре бре ни це – гу би ци пре ма све до че-
њи ма оче ви да ца

др Љу би ша Си мић, Ана ли за са др жа ја ма сов них гроб ни ца Сре-
бре ни це

Џо на тан Ру пер, Контроверзе ДНК анализе која се користи у 
идентификацији потенцијалних жртава

Сте фан Кар га но вић, Да ли по сто је до ка зи ге но цид не на ме ре 
у Сре бре ни ци?

Џе вад Га ли ја ше вић, Сре бре ни ца у кон тек сту спо ља ин спи ри-
са не ра ди ка ли за ци је му сли ма на у Бо сни и Хер це го ви ни 

Мар ко Шу ка ло, По за ди на сту дент ског пи сма др жав ном вр ху 
Ср би је

Ра до мир Па вло вић, О жи во ту Ср ба и му сли ма на у Сре бре ни-
ци да нас

Алек сан дар Па вић, „Про је кат Сре бре ни ца“ као је дан од сту-
бо ва за пад ног ин тер вен ци о ни зма

7

9

11

17

22

30

35

42

48

54

60

69

72

77



Преиспитивање Сребренице

6

Ања Фи ли мо но ва, Зло чи ни и хап ше ње На се ра Ори ћа

ЗА ВР ШНИ ДО КУ МЕНТ, Кон фе рен ци је „Сре бре ни ца 1995–
2015: чи ње ни це, не до у ми це, про па ган да“, одр жа не 4. ју ла 
2015. у Бе о гра ду

ДРУГИ СКУП
Страдање Срба Сребреничког краја у 20. веку

Алек сан дар Па вић

Проф. др Вељко Ђурић Мишина

Др Не над Ан то ни је вић

Милош Милојевић

МА Немања Девић

Винко Пандуревић

Бо шко Ан тић

Др Го ран Ђор ђе вић

Др Ра до мир Па вло вић

Алек сан дар Па вић

ПРИЛОЗИ

Сребреница 1995-2015

Srebrenica 1995-2015 eng 

Сте фан Кар га но вић, Рат на Бал ка ну – ме мо а ри јед ног пор ту-
гал ског офи ци ра (1)

Сте фан Кар га но вић, Рат на Бал ка ну – ме мо а ри јед ног пор ту-
гал ског офи ци ра (2)

86

95

99

99

102

106

110

114

123

128

131

135

143

161

181

186



Зашто о Сребреници?

Основ ни за да ци Му зе ја жр та ва ге но ци да је су: при ку пља ње, 
об ра да, чу ва ње и пу бли ко ва ње по да та ка о по је ди нач ним и груп ним 
жр тва ма зло чи на (при нуд но ра се ља ва ње, узи ма ње та ла ца, од во ђе-
ње у ло гор, при нуд ни рад, уни шта ва ње и пљач ка имо ви не, кул тур-
но-исто риј ских спо ме ни ка и до ба ра, упо тре ба не до зво ље них сред-
ста ва у бор би); при ку пља ње, об ра да и чу ва ње гра ђе о из вр ши о ци-
ма зло чи на, спа си о ци ма жр та ва; утвр ђи ва ње и обе ле жа ва ње ме ста 
стра да ња жр та ва; обез бе ђи ва ње ко ри шће ња кул тур но-исто риј ске 
гра ђе и са зна ња у кул тур не, обра зов не, вас пит не и ин фор ма тив-
не свр хе; са рад ња са срод ним ин сти ту ци ја ма у зе мљи и ино стран-
ству; ор га ни за ци ја струч них и на уч них ску по ва по све ће них се ћа-
њу на жр тве зло чи на.

Има ју ћи у ви ду да је при мар ни за да так Му зе ја трај но се-
ћа ње на жр тве ко је је у но ви је до ба под нео пр вен стве но срп ски 
на род, као и при пад ни ци дру гих на ро да и на ци о нал них ма њи на на 
те ри то ри ја ма бив ше Ју го сла ви је, и узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да 
се то стра да ње до го ди ло у ра то ви ма 1914-1918, 1941-1945. и 1992-
1999. го ди не, по себ на па жња је по све ће на ис тра жи ва њу оних про-
сто ра где се у рат ним зби ва њи ма пре ла ма ла ге о по ли ти ка. Под ри ње 
је, по свој при ли ци, је дан од тих про сто ра!

По ли ти за ци ја и (зло)упо тре ба тра ге ди је јед не стра не у гра-
ђан ском ра ту, у овом слу ча ју му сли ман ске/бо шњач ке, на во ди нас 
на по тре бу ком плек сни јег са гле да ва ња од ре ђе них исто риј ских 
про це са ду гог тра ја ња. У том кон тек сту мо гу ће је по сма тра ти и 
по је ди не до са да шње ак тив но сти Му зе ја с об зи ром на то да смо 
при ре ди ли два збор ни ка ра до ва о стра да њу срп ског на ро да Сре-
бре нич ког кра ја, ко је смо пред ста ви ли у Сре бре ни ци.

***
Ка да по ли ти ка поч не да дик ти ра ту ма че ње про шло сти он да 

је то, мо же се сло бод но ка за ти, крај исто ри је. Та да, на и ме, про-
шлост по чи ње да се опи су је она ко ка ко то не ко по же ли! Ни су рет-
ки слу ча је ви да се, у том кон тек сту, по ја вљу ју при ме ри нео прав да-
ног по ре ђе ња раз ли чи тих тра гич них до га ђа ја из про шло сти и да се 
све то по сма тра кроз са вре ме ну по ли тич ку оп ти ку.

Без на ме ре прав да ња зло чи на на би ло ко јој стра ни, те шко 
је ипак при хва ти ти став да је дан до га ђај, ка кав је онај што се збио 
по сле ула ска при пад ни ка Вој ске Ре пу бли ке Срп ске 10. ју ла у Сре-
бре ни цу, мо же да бу де из дво јен из ши рег и „ду бљег“ исто риј ског 
кон тек ста, то јест у од но су на оно шта му је прет хо ди ло, и све по-
сле ди це.
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Срп ски на род ко ји оби та ва на про сто ру за пад но од Дри не 
до жи вео је у два свет ска ра та, а на ро чи то у Дру гом, од но сно у Не-
за ви сној Др жа ви Хр ват ској 1941–1945. го ди не, за ти ра ња од ко јих 
се за це ло ни ка да не ће у пот пу но сти опо ра ви ти. Ком плекс кон цен-
тра ци о них ло го ра Ја се но вац пред ста вља тра гич ну ме та фо ру тог 
не са гле ди вог стра да ња. У ге о по ли тич ким и ге о стра те шким раз ло-
зи ма оних чи ни ла ца ко ји су до ве ли до рас ту ра ња СФР Ју го сла ви је, 
као да је при до да та и те жња о но вом ту ма че њу про шло сти ко је би 
по слу жи ло прав да њу њи хо вих зло де ла. Ка да је о срп ском на ро ду 
реч, пре ма но вим ту ма че њи ма са за па да, пре свих од Ан гло а ме ри-
ка на ца, исто риј ска де ша ва ња у ве зи с њим до би ја ју у нај ма њу ру ку 
чу дан ток. У том кон тек сту ми ни ми зи ра се, при ме ра ра ди, фе но-
мен Ја се нов ца, а фор си ра је дан ма лиг ни рат ни зло чин учи њен ју ла 
1995. го ди не у сред ње бо сан ском Под ри њу.

Срп ском на ро ду се та ко на ме ће ве ли ка дво стру ка кри ви ца: 
нај пре је оп ту жен да пре у ве ли ча ва бро је ве сво јих стра дал ни ка (на 
при мер у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској), а по том да ума њу је број 
жр та ва ко је су  по стра да ле од срп ске ру ке. 

У по ку ша ји ма да на од ре ђе не чи ње ни це из про шло сти по-
но во под се ти мо – јер су не спор не – и да до при не се мо раз ја шња ва-
њу број них не до у ми ца у ве зи са фор си ра ним слу ча јем Сре бре ни ца 
– ко ји ће, не ма сум ње, и да ље би ти спо ран – Му зеј жр та ва ге но ци да 
био је са ор га ни за тор два ску па 2015. и 2016. го ди не у Бе о гра ду.

Овај збор ник са два де се так ра до ва об ја вљу је мо у на ме ри 
да чи та о це под стак не мо на раз ми шља ње о то ме да је рас пад Ју го-
сла ви је 1990–1995. го ди не мо гу ће по сма тра ти и као на ста вак Дру-
гог свет ског ра та, до ду ше на огра ни че ном про сто ру, али са знат но 
ши рим бро јем уче сни ка свр ста них у јед ну ко а ли ци ји пред во ђе ну 
Ан гло а ме ри кан ци ма и вој ним са ве зом НА ТО, на су прот ко је су би-
ли са мо Ср би! Же ља нам је да ови ра до ви ши рој јав но сти пру же 
ком плек сни ји кон текст оп ште сре бре нич ке тра ге ди је.

Проф. др Вељ ко Ђу рић Ми ши на
Му зеј жр та ва ге но ци да
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За што је по треб но стал но пре и спи ти ва ње до га ђа ја у 
Сре бре ни ци?

У из дво је ном ми шље њу у Дру го сте пе ној пре су ди у пред-
ме ту ге не ра ла Здрав ка То ли ми ра из апри ла 2015. го ди не, члан 
жал бе ног Ве ћа, су ди ја Жан-Клод Ан то не ти из ја вио је да ако би га 
род би на жр та ва пи та ла ко је на ре дио по гу бље ња и за што он на та 
пи та ња не би знао ка ко да од го во ри (Дру го сте пе на пре су да, с. 400). 
Ни је дан од оста лих су ди ја Ме ђу на род ног су да за бив шу Ју го сла ви-
ју (МКТЈ) га ни је де ман то вао.

Ако је по сле две де це ни је ха шких су ђе ња, пр вен стве но 
усме ре них на утвр ђи ва ње „срп ске кри ви це“ – не са мо кад је реч о 
Сре бре ни ци, већ и за гра ђан ски рат у бив шој Ју го сла ви ји, па и за 
„др скост“ са мих Ср ба што су ре ши ли да бу ду не за ви сни, од би ју 
раз не оку па то ре и об но ве и бра не сво ју др жа ву и др жав ност – је-
дан су ди ја тзв. Ха шког три бу на ла спо со бан да из ја ви та ко не што, 
и да га ни ко не де ман ту је, он да је ја сно да сре бре нич ка при ча ни 
при бли жно ни је ис при ча на до кра ја. И не са мо то, не го и да не што 
с њом су штин ски ни је у ре ду.

„Зва нич на вер зи ја“ де ша ва ња у и око Сре бре ни це у ју лу 
1995. го ди не је пу на ру па. И са про то ком вре ме на, те ру пе по ста ју 
све ве ће и све те же мо гу да се при кри ју. За то смо су о че ни са све 
агре сив ни јим по ку ша ји ма и у Бо сни и Хер це го ви ни и у Ср би ји, па 
и у ЕУ и УН – да се та „зва нич на вер зи ја“, по ко јој су срп ске сна ге 
11. ју ла ушле у (на вод но) де ми ли та ри зо ва ну зо ну, окрут но раз дво-
ји ле же не, де цу и стар це од му шка ра ца, и за тим по би ле ви ше од 
8.000 му шка ра ца, за це мен ти ра псе у до-прав ним сред стви ма. Од но-
сно, да се не са мо спре че, већ и кри ми на ли зу ју сва на сто ја ња да 
ко нач но бу де утвр ђе на исти на, ли ше на (гео)по ли тич ке ин стру мен-
та ли за ци је ко ју од са мог по чет ка „кра си“ рад, про це ду ре и пре су де 
МКТЈ и свих ње го вих бра ни ла ца, про по не на та и фи нан си је ра, за 
ко је МКТЈ пред ста вља са мо сред ство за во ђе ње ра та дру гим сред-
стви ма.

Два струч но-на уч на ску па одр жа на 2015. и 2016. го ди не чи-
ји ра до ви су са бра ни у овом Збор ни ку да ли су до при нос упра во 
том ци љу – пре и спи ти ва њу зва нич не вер зи је; што кроз на во ђе ње 
не спор них чи ње ни ца и њи хо вог раз два ја ња од пу ких прет по став ки 
или па у шал них де дук ци ја, што кроз пре и спи ти ва ње на вод но већ 
утвр ђе них до ка за или све до че ња, што кроз кри тич ку ана ли зу пре-
су да и прав них ква ли фи ка ци ја, што кроз ука зи ва ње на ши ри кон-
текст и исто риј ску по за ди ну де ша ва ња у Сре бре ни ци уоп ште, што 
кроз раз об ли ча ва ње (гео)по ли тич ких ци ље ва што сто је у по за ди ни 
зва нич ног сре бре нич ког дис кур са. 
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У том ци љу је, уз из ла га ња са по ме ну та два ску па, на кра ју 
при ло жен и до да так, у фор ми сво је вр сног крат ког при руч ни ка о 
Сре бре ни ци, крат ке ин фо-књи жи це ко ја ће омо гу ћи ти сва ком чи-
та о цу да за крат ко вре ме не са мо овла да основ ним чи ње ни ца ма 
о Сре бре ни ци, већ и да стек не увид у то шта се још увек не зна 
– по пут иден ти те та и мо ти ва на ло го дав(а)ца , о че му го во ри већ 
ци ти ра ни су ди ја Ан то не ти, али и нпр. раз ли чи тих – и ујед но опа-
да ју ћих! – бро је ва жр та ва ко је се у раз ли чи тим пре су да ма МКТЈ 
на во де.

Пре и спи ти ва ње слу ча ја Сре бре ни це ће би ти на ста вље но, 
не са мо у об ли ку бор бе за исти ни тост де ша ва ња у про шло сти, већ 
и за бу дућ ност, с об зи ром на то да се ва же ћа зва нич на вер зи ја сре-
бре нич ких до га ђа ја та ко ђе ко ри сти као ин стру мент за де ле ги ти ми-
за ци ју и ка сни је уки да ње или обе сми шља ва ње Ре пу бли ке Срп ске и 
пер ма нент ну са та ни за ци ју Ср би је и срп ског на ро да уоп ште. Ја сно 
је да је у том на мет ну том ра ту исти на нај ја че и нај у бо ји ти је оруж је, 
и да је она од су штин ске ва жно сти ка ко за бу дућ ност Ср ба и срп-
ског на ро да уоп ште, та ко и за бу дућ ност ре ги о на, али и за бу дућ-
ност све та. 

Ова по след ња кон ста та ци ја не ки ма ће мо жда де ло ва ти пре-
те ра но. Но, ако зна мо – а то је та ко ђе пред мет јед ног од ра до ва у 
овом Збор ни ку – да се Сре бре ни ца већ ско ро две де це ни је ко ри сти 
као оправ да ње за раз не „ху ма ни тар не ин тер вен ци је“ ши ром све та, 
ко је су од не ле ви ше ми ли он ске жр тве и уни шти ле мно ге зе мље, он-
да ће мо лак ше схва ти ти те жи ну и озбиљ ност Сре бре ни це и ње не 
(зло)упо тре бе, ка ко у ло кал ним, та ко и у гло бал ним раз ме ра ма.

На кра ју, об ја вљи ва ње овог Збо р ни ка је и сиг нал и знак ре-
ше но сти да се од бор бе за исти ну не од у ста је и не ће од у ста ти, као 
што не ће би ти до зво ље ни ни по ку ша ји ње ног гу ше ња или цен зу ре. 
На рав но, у исто вре ме, то је и по зив сви ма они ма ко ји ма је исти на 
на пр вом ме сту да кри тич ки пре и спи та ју и ар гу мен те и чи ње ни-
це ко ји су у овом Збор ни ку са др жа ни, чак ако су и на „су пр от ној“ 
стра ни. Јер циљ ни је на ме та ње соп стве не вер зи је ра ди „по бе де“ 
над не ким дру гим, већ по ку шај, пу тем не при стра сног и бес ком пр-
о ми сног тра га ња за исти ном – где год нас она во ди ла – ко нач ног 
ста вља ња тач ке на су ко бе ко је упра во на мет ну те „исти не“ и вер зи-
је на ста вља ју да про из во де и дан-да нас, две де це ни је по сле за у ста-
вља ња гра ђан ског ра та у бив шој Ју го сла ви ји. 

Алек сан дар Па вић
Фонд стра те шке кул ту ре
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Исти на је јед на и не дје љи ва

При је длог ко ји је у Пред став ни штво Ре пу бли ке Срп ске у 
Ср би ји сти гао из Му зе ја жр та ва ге но ци да да у ју лу 2016. за јед но 
ор га ни зу је мо кон фе рен ци ју „Стра да ње Ср ба Сре бре нич ког кра ја у 
20. ве ку“ при хва ти ли смо у увје ре њу да је у ве ли кој ве ћи ни сви је та 
зна но и пот пу но ја сно шта ге но цид је сте, а шта ни је и да сва ко ко у 
овом ди је лу сви је та же ли јав но пре зен ти ра ти сво ја раз ми шља ња о 
то ме или са мо упу ти ти оп ту жбе и про те сте зна или би бар тре ба ло 
да зна за Кон вен ци ју о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи на ге но ци-
да усво је ну Ре зо лу ци јом 260А Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них 
на ци ја 9. де цем бра 1948, али и у са зна њу да смо исто вре ме но су о-
че ни са све че шћим и упор ни јим оп ту жба ма да је Вој ска Ре пу бли ке 
Срп ске у ра ту у Бо сни и Хер це го ви ни 1992–1995. го ди не по чи ни ла 
ге но цид у Сре бре ни ци, што је на ра сло чак и до вје што ор га ни зо ва-
них, али на сре ћу или мо жда са мо за са да не у спје лим по ку ша ји ма 
да се на осно ву тих оп ту жби из деј ству је по себ на ре зо лу ци ја УН. 

Из ме ђу тог увје ре ња и тог са зна ња и са ми смо че сто тра жи-
ли но ве са го вор ни ке на пу ту до пра вих, ар гу мен то ва них, на исти ни 
за сно ва них про ми шља ња ко ја би мо гла до при ни је ти утвр ђи ва њу 
исти не и исти ни те пре зен та ци је у јав но сти овог ре ги о на и сви је та. 

Ге но ци ди у ври је ме Пр вог и Дру гог свјет ског ра та над Јер-
ме ни ма, Је вре ји ма, Ср би ма... не мо гу се упо ре ди ти ни са јед ним 
зло чи ном у сви је ту то ком ра то ва у дру гој по ло ви ни 20. ви је ка, па 
ни са зло чи ни ма по чи ње ним у ра то ви ма по кре ну тим раз би ја њем 
Ју го сла ви је, гдје су зло чин над Ср би ма у Хр ват ској и зло чин над 
Ср би ма и Бо шња ци ма у Сре бре ни ци и око Сре бре ни це си гур но 
нај ве ћи.

Оно што нам се умје сто исти не о ра ту по ку ша ва на мет ну ти, 
са ра зних стра на и на раз не на чи не, нај че шће је про из вод про па-
ганд них ма ши не ри ја и по ли тич ких опре дје ље ња и за да та ка, те се 
при том ни је по ку ша ва ло, ни ти се на да ље по ку ша ва ува жи ти ијед-
на очи глед на чи ње ни ца, а ка мо ли да се тра га за оним ма ње ви дљи-
вим и/или на мјер но скри ва ним. 

Без ува жа ва ња свих ре ле вант них чи ње ни ца и по ка зи ва ња 
свих до ку ме на та, па по том су че ља ва ња раз ли чи тих ми шље ња и 
ви ђе ња, не мо же се до ћи до пу не исти не о ра ту и вре ме ном би по-
ста ло чак и при хва тљи во да сва ко има сво ју исти ну и да је као је-
ди ну мо гу ћу, ап со лут ну, ши ро ко рас про сти ре по сво јим књи га ма и 
ме ди ји ма и, што је нај го ре, по сво јим уџ бе ни ци ма ства ра ју ћи та ко 
усло ве за раз вој но ве мр жње ко ја ће че ка ти и си гур но до че ка ти 
при ли ку за из лив у но ве су ко бе, у но ви рат. 

Свје до ци смо, већ у овом вре ме ну, да на истом мје сту о ис-
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тој ства ри по сто је дви је или ви ше раз ли чи тих исти на, што би у 
не ком „обич ном“ раз го во ру мо гло би ти и ско ро не ва жно, али кад 
је та ко у раз ли чи тим пре су да ма, и кад од то га за ви се суд би не љу-
ди и по ро ди ца, та ква нео д го вор ност у од но су пре ма утвр ђи ва њу 
исти не је за и ста нео про сти ва. Не мо гу се ла ко при ми ти ни ћу та ња 
о све че шћим свје до че њи ма не при стра сних ау то ра, стра на ца ко ји 
су у ври је ме ра та бо ра ви ли у Бо сни и Хер це го ви ни о то ме ко ли ко 
је и ка квих све би ло под ва ла, под ме та ња и ла жи ка ко би се оп ту-
жи ла срп ска стра на, као што је би ло са Мар ка ла ма и Ули цом Ва се 
Ми ски на. 

Јед но та кво свје до че ње је не дав но об ја вље но у ме мо ар ској 
књи зи „Рат на Бал ка ну“ пор ту гал ског ге не ра ла Кар ло са Мар тин са 
Бран ка, ко ји се од 1994. до 1996. го ди не на ла зио на ва жном по ло-
жа ју за мје ни ка ше фа ми си је вој них по сма тра ча УН за Хр ват ску и 
БиХ. Ге не рал, по ред оста лог, у ме мо а ри ма из но си и сво ја са зна ња 
о де ша ва њи ма на под руч ју Сре бре ни це у ју лу 1995. го ди не, гдје 
је – из ја шња ва ју ћи се да у Сре бре ни ци ни је би ло ге но ци да – по-
ја снио да би Вој ска Ре пу бли ке Срп ске, да је по сто ја ла ге но цид на 
на мје ра, за тво ри ла сре бре нич ку ен кла ву та ко да ни ко не би мо гао 
да по бјег не, а она је, на па дом из два прав ца, са ју го и сто ка и ис то ка, 
оста ви ла ко ри до ре за по вла че ње Бо шња ка пре ма сје ве ру и за па ду. 
Ге не рал је по себ но на гла сио да Вој ска Ре пу бли ке Срп ске не би ис-
пла ни ра ла пре воз за 17.000 же на, дје це и ста ра ца, 12. и 13. ју ла, од 
ко јих су мно ги оти шли на те ри то ри ју ко ју је кон тро ли са ла Ар ми ја 
Ре пу бли ке БиХ, али и у Ср би ју, гдје су про ве ли не ко ли ко го ди на у 
ста ту су из бје гли ца. Ге не рал об ја шња ва и да је број ка од 8.000 не-
ста лих на ста ла тек по пр во бит ној про цје ни Ме ђу на род ног Цр ве-
ног кр ста, и да се то у јед ном тре нут ку пре тво ри ло у не до дир љи ву 
исти ну; ау тор ука зу је да је то по ста ла чи ње ни ца ко ју је за бра ње но 
по ри ца ти још пре не го што је утвр ђе на.

За ни мљи во је и ге не ра ло во по ре ђе ње до га ђа ја око Сребре-
ницe са па дом Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не ко ја је, као и Сре бре ни-
ца, би ла под за шти том УН; „До га ђа ји у Сре бре ни ци не мо гу се, 
ни ти би се смје ли из јед на чи ти са оним што се мје сец да на ка сни је 
до го ди ло у Кра ји ни, где је хр ват ска вој ска из ве ла опе ра ци ју си сте-
мат ског уби ја ња срп ског ста нов ни штва ко је ни је успје ло по бје ћи 
или му ни је по шло за ру ком да се скло ни и то не ште де ћи ни ко га. 
Му шкар ци, же не, дје ца, остар је ли, сви без раз ли ке би ли су пред-
мет истих сви ре по сти и још го рих ства ри. Та опе ра ци ја је би ла 
по дроб но ис пла ни ра на и оп се жно је до ку мен то ва на. По зна та су и 
на ре ђе ња за ње но из во ђе ње ко ја је Туђ ман из дао сво јим ге не ра ли-
ма, на са стан ку одр жа ном 31. ју ла 1995. на Бри о ни ма, пред опе-
ра ци ју ’Олу ја‘. До га ђа је у Кра ји ни Ха шки три бу нал ни ка да ни је 
раз ма трао као ге но цид. У од но су на те до га ђа је, за пад ни ме ди ји су 
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се др жа ли на оба зри вом ра сто ја њу, а њи хо ва ћут ња је би ла са у че-
снич ка и за глу шу ју ћа.“ 

Вје ро ват но ће у бу дућ но сти би ти још свје до че ња у ко рист 
исти не о ра ту у Бо сни и Хер це го ви ни, као и у Сло ве ни ји, Хр ват-
ској... и то би тре ба ло по здра ви ти с увје ре њем да са мо исти на мо же 
до при ни је ти пра вом, искре ном по ми ре њу у ре ги о ну, а без по ми ре-
ња – не ма ни ми ра. 

Ра до ви пре зен то ва ни на овој кон фе рен ци ји, као и они са 
кон фе рен ци је „Сре бре ни ца 1995–2015: чи ње ни це, не до у ми це, про-
па ган да“ од 4. ју ла 2015. ко ји су та ко ђе об ја вље ни у овом збор ни ку, 
оби лу ју пра вим до ка зи ма и при мје ри ма ко ји освје тља ва ју ско ро све 
аспек те су ко ба у Бо сни и Хер це го ви ни и та ко утвр ђе ном исти ном 
обе сми шља ва ју оне „исти не“ утвр ђе не на ма три ци про па ганд но-
по ли тич ке ма ши не ри је. На рав но, илу зор но је оче ки ва ти да ће сви 
од мах схва ти ти и при хва ти ти да је та кав про па ганд но-по ли тич ки 
при ступ и по гре шан, и опа сан, јер је та кав и до вео до ра та у овом 
ре ги о ну, пре све га за то што на кон Дру гог свјет ског ра та ни су на 
пра ви на чин утвр ђе не исто риј ске чи ње ни це. Иде о ло шки при ступ 
утвр ђи ва њу исти не о том ра ту увео нас је, по сли је 45 го ди на, у 
још кр ва ви ји рат. Ако би смо, умје сто да исто риј ске чи ње ни це бу ду 
утвр ђе ње та ко што ће се ко ри сти ти из вор ни до ку мен ти и до ка зи, 
до зво ли ли да се опет ус по ста ви та кав, иде о ло шки, по ли тич ко-про-
па ганд ни при ступ про у ча ва њу исто риј ских до га ђа ја, отво ри ли би-
смо вра та но вим мо гу ћим су ко би ма и но вом ра ту. Исто вре ме но са 
утвр ђи ва њем исто риј ских исти на на уч ним ме то дом и при хва та њем 
тих исти на у свим сре ди на ма и на свим ни во и ма, од ве ли ког би зна-
ча ја би ло да се исто та ко у свим сре ди на ма и на свим ни во и ма не 
су ди зло чин ци ма та ко што ће по ли тич ка про па ган да и по је ди нач ни 
ин те ре си би ти је ди ни ар гу мент за пре су ду. 

Ври јед ност сва ке на уч не исти не по твр ђу је се у жи во ту, а 
сва ко ње но из вр та ње и сва ка лаж уви јек нај ви ше по га ђа ју оне ко ји 
је из вр ћу, ко ји ла жу. Исти на је јед на и не дје љи ва.

Има ју ћи све то у ви ду и ра зу ми је ва ју ћи ко ли ко је ве лик зна-
чај ова квих ску по ва и до при нос сва ког слич ног су сре та на ко јем се 
по ка зу ју и до ка зу ју чи ње ни це и утвр ђу је на уч на исти на, Пред став-
ни штво Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји и убу ду ће ће при хва та ти по зи-
ве на ова кву са рад њу, јер исти на и са мо исти на о про шло сти мо же 
би ти чврст осло нац за си гу ран, сло бо дан и на пра ву и прав ди за-
сно ван жи вот у ми ру, а то је си гур но ин те рес и Ре пу бли ке Срп ске.

Мла ђен Ци цо вић 
ди рек тор Пред став ни штва Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји
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Проф. др Вељ ко Ђу рић Ми ши на
Музеј жртава геноцида 

Дри на као ге о по ли тич ка ме та фо ра

Ако је су ди ти по ле ген да ма, оби чај оти ма ња ма ле де це на 
Бал кан до не ли су Тур ци. Пре ма пи са њу Иве Ан дри ћа то су учи ни-
ли и при ли ком град ње ве зи ро вог мо ста на Дри ни код Ви ше гра да 
под из го во ром да ће тек та да би ти за вр шен отев ши бли зна ке Сто ју 
и Осто ју. Од та да па до да на шњих да на, то јест до по след њег ра та, 
де цу су оти ма ли и жр тво ва ли што по ред Дри не, што у њу. Та ко је 
ре ка по ста ла и гроб ни ца, али и све то ме сто.

Да је Дри на и ме та фо ра по твр ђу је и са вре ме на ге о по ли ти ка. 
У при лог ове тврд ње иде низ сле де ћих чи ње ни ца:

Опа да ње или про паст ве ли ке ци ви ли за ци је Рим ског цар ства 
за по че ло је 395. го ди не ка да је цар Те о до си је ве ли ку др жа ву по де-
лио на два де ла – Ис точ ни и За пад ни. По је ди ни исто ри ча ри твр де 
да се гра ни ца јед ним де лом по кла па ла са ре ком Дри ном.

Про па шћу За пад ног цар ства, не ка да шња гра ни ца је оста ла 
до да на шњих да на кроз ме та фо ру као из ве стан ме ђаш. Ка жу да је 
то гра ни ца две ци ви ли за ци је – за пад но е вроп ске хри шћан ске и ви-
зан тиј ске – али за ту тврд њу до ка зи су ис пра зни. Па и ви зан тиј ска 
ци ви ли за ци ја је у сво јој осно ви хри шћан ска, и оста ви ла је знат но 
ду бље тра го ве, јер је та др жа ва тра ја ла го то во је дан ми ле ни јум. А 
то се за ни јед ну европ ску др жа ву не мо же твр ди ти!

***
Ста нов ни штво Под ри ња има ло је бур ну про шлост то ком 

по след ња два ве ка. Основ на ка рак те ри сти ка је сте не пре кид но 
стра да ње, а то зна чи и про си па ње кр ви у Дри ну!

Је дан део Дри не је тек по сле Бер лин ског кон гре са 1878. 
го ди не по стао гра ни цом из ме ђу хри шћан ске Ау стро-Угар ске и 
ислам ске Тур ске, и це ла та ре ка де ли ла је је дан на род исто га ко ре-
на на две др жа ве.

Ин те ре си ве ли ких др жа ва ни ка да се го то во не по кла па ју са 
ин тер си ма ма лих на ро да, на ро чи то ка да им се на ђу на ге о по ли-
тич ком про јек ту. Су дар гер ман ског ин те ре са – Не мач ке и Ау стро-
у гар ске – о по хо ду на Ис ток пре ко Бал ка на, с јед не стра не, и же ље 
срп ског на ро да за ује ди ње њем, с дру ге стра не, ло мио се на Дри ни 
1914. го ди не. Упра во те го ди не, ау стро у гар ски вој ни ци по чи ни ли 
су зло чи не с обе стра не те ре ке над истим, срп ским на ро дом. Осим 
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ма сов них стре ља ња, је дан део та мо шњег на ро да стра дао је у ло го-
ри ма ши ром цр но-жу те мо нар хи је.

Крај Пр вог свет ског ра та ко ји је до нео по раз гер ман ским 
пла но ви ма, до при нео је ује ди ње њу Ср ба, али и до ства ра ња пр ве 
ју жно сло вен ске др жа ве у ко јој су се на шли и Сло вен ци и Хр ва ти 
и то по во љи оне стра не ко ја је по бе ди ла – Ан гло а ме ри ка на ца и 
Фран цу за. У тој но вој др жа ви, Дри на је би ла са мо јед на од ре ка у 
кра ље ви ни!

Исто ри ја се на не ки на чин 1941. го ди не по но ви ла упра во на 
Дри ни по сле вој ног по ра за Кра ље ви не Ју го сла ви је и ње ним рас-
пар ча ва њем, про гла ше њем Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, чи ја се 
ис точ на гра ни ца по кла па ла са гра ни цом из ме ђу Ау стро у гар ске и 
Ср би је.

Дру ги свет ски рат на про сто ру око Дри не је по се бан; ра то-
ва ли су с јед не стра не Хр ва ти и го то во сви му сли ма ни про тив Ср ба 
кад је реч о на ци о нал ној ка те го ри ји, ра то ва ли су уста ше, чет ни ци 
и пар ти за ни кад је реч о иде о ло шкој ка те го ри ји, сво је стра те шке 
ин те ре се на тим про сто ри ма има ли су Нем ци, Ита ли ја ни и Бри-
тан ци...

Ус по ста вља њем ко му ни стич ке Ју го сла ви је 1945. го ди не 
Дри на је из ме ђу ре пу бли ка по ста ла гра ни ца ко ја је го то во сва ке 
го ди не по ја ча ва на и на тај на чин раз два ја ла Срп ство. Уо ста лом, 
да ли се за бо ра ви ло ко ли ко је мо сто ва на тој ре ци по диг ну то у тој 
Ју го сла ви ји.

Рас па дом те Ју го сла ви је у гра ђан ском ра ту 1992–1995. Дри-
на је по но во по ста ла гра ни ца две др жа ве. А ка ко је во љом Аме ри-
ка на ца (и до не кле Евро пља на), 1995. го ди не Бо сна и Хер це го ви на 
де фи ни са на као др жа ва од два ен ти те та – хр ват ско-му сли ман ске 
Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не и Ре пу бли ке Срп ске, мо гу ће је 
прет по ста ви ти, а исто ри ја је све док да на Бал ка ну ни шта ни је ду-
го трај но, да ће и те гра ни це кад-тад не ста ти... Баш та про мен љи-
вост ре зул ти ра ла је исто риј ским де ша ва њи ма са, на жа лост, пу но 
људ ске кр ви! 

Чи та ју ћи исто ри ју Под ри ња ни је те шко за кљу чи ти да је у 
ско ро свим тек сто ви ма из бег ну то на ци о нал но од ре ђе ње зло чи на ца 
и жр та ва.

За раз ли ку од дру гих на ро да, код Ср ба је „књи го вод ство 
смр ти“ го то во не бит на чи ње ни ца што, по ред оста лог, до ка зу ју ра-
спо ни у об ја вље ним по да ци ма о, на при мер, при бли жном бро ју 
стра да лих у Пр вом и Дру гом свет ском ра ту и гра ђан ском ра ту у 
Бо сни и Хер це го ви ни 1992–1995. го ди не.

Крв Ср ба из Под ри ња про су та је и у Ја се нов цу, али и на 
број ним дру гим стра ти шти ма, при ме ра ра ди на Ста ром Сај ми шту 
у Но вом Бе о гра ду, те ри то ри ји та да шње Не за ви сне Др жа ве Хр ват-
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ске 1941–1945. го ди не. Ја се но вац је не ко од пе сни ка озна чио као 
нај ве ћи срп ски град под зе мљом.

Срп ска пра во слав на цр ква је том гро би шту при шла са по-
себ ним стра хо по што ва њем ста вља ју ћи га у ра ван са ко сов ским 
рат ни ци ма ко ји су иза бра ли цар ство не бе ско. Ја се но вач ки му че ни-
ци су стра дал ни ци за ве ру и на ци ју!

Во љом свет ских моћ ни ка, пр вен стве но Ан гло а ме ри ка на ца, 
срп ско по зи ва ње на Ја се но вац тре ба ло је у но ви је вре ме за кло ни ти 
ве ли ком про па ган дом ко ја ће Ср би ма на ту ри ти кри ви цу и та ко од 
жр тве на чи ни ти зло чин ца.

У гра ђан ском ра ту у Бо сни у Хер це го ви ни ни је би ло не ви-
не стра не. На стра ни хр ват ско-му сли ман ске ко а ли ци је био је вој ни 
са вез НА ТО и то ис ка зао на раз не на чи не: од бом бар до ва ња срп-
ских по ло жа ја до цр та ња гра ни ца у вој ној ба зи аме рич ке вој ске у 
Деј то ну. Во љом тих моћ ни ка рат у Бо сни и Хер це го ви ни окон чан 
је и са још јед ном на ме ром – ства ра њем ми та о срп ском ге но ци ду 
у Сре бре ни ци. При то ме су на мер но хте ли да бу ду за бо ра вље ни 
број ни зло чи ни над уну ци ма жр та ва ко је су по чи ни ли уну ци зло-
чи на ца из Дру гог свет ског ра та ма хом  на истим стра ти шти ма по-
ред Дри не.

Ти моћ ни ци су по сред ством де ло ва по ли тич ке ели те и ма-
ло број не за пад не екс по зи ту ре на зва не не вла ди не ор га ни за ци је у 
Ср би је да ли свој до при нос про јек ти ма о срп ској кри ви ци не схва-
та ју ћи за ко не исто ри је. А ти за ко ни су трај ни ји од за ко на си ле и 
оруж ја!

По зна ва ње за јед нич ке про шло сти, без об зи ра на то ко ли ко 
је она би ла кр ва ва, то јест уз ро ка и по сле ди ца ве ли ких до га ђа ја, 
ду бо ко се ути сну ло у за пи се ду ша на ро да и слу жи као опо ме на. То 
ни је ка рак те ри стич но са мо за Ср бе, то по шту ју сви ве ли ки на ро-
ди! У овом кон тек сту, под се ћам на не ко ли ко чи ње ни ца из про шлих 
вре ме на.

Дво ји ца од го спо да ра Бе о град ског па ша лу ка с по чет ка XIX 
ве ка, због ко јих је 1804. го ди не и из био срп ски уста нак, би ли су 
ро дом из Сре бре ни це; глав не сна ге тур ске осман ске вој ске ко ја је 
1813. по ха ра ла Ка ра ђор ђе ву Ср би ју до шле су с дру ге стра не Дри-
не; у Пр вом свет ском ра ту, 1914–1918, у ре до ви ма ау стро у гар ских 
је ди ни ца на ла зи ли су се бо сан ски Хр ва ти и му сли ма ни из Под-
ри ња, у Дру гом свет ском ра ту, 1941–1945, на не мач кој стра ни и у 
је ди ни ца ма Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске би ли су и му сли ман ски 
мла ди ћи из истих кра је ва. Исто риј ска на у ка је и до са да да ла до-
вољ но по да та ка о зло чи ни ма тих је ди ни ца над срп ским на ро дом са 
обе стра не ре ке Дри не!

У ау стро у гар ским ге о по ли тич ким пла но ви ма, Дри на је тре-
ба ло да бу де са мо јед на од „њи хо вих“ ре ка, а Мо ра ва гра ни ца са 
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Бу гар ском; у пла но ви ма Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, та ре ка је 
тре ба ло да бу де гра ни ца две ци ви ли за ци је (до ду ше, по зна те су и 
прет ње не мач ких ге не ра ла Ми ла ну Не ди ћу, из ре че не кра јем ав гу-
ста 1941. го ди не, при ли ком по ну де да се при хва ти не за хвал не уло-
ге ко ла бо ра ци о ни сте, да ће у слу ча ју ње го вог од би ја ња они, Нем-
ци, Ср би ју по де ли ти та ко да ће се на Мо ра ви гра ни чи ти Хр ват ска 
и Бу гар ска).

У хр ват ским пла но ви ма о по де ли Бо сне и Хер це го ви не при-
ли ком рас па да СФР Ју го сла ви је, Дри на ни је по ми ња на као њи хов 
циљ. Мо жда су же ле ли да у то ме ис ко ри сте му сли ма не, с об зи ром 
на ис ку ство из про шло сти, на ро чи то из 1942. го ди не?

Исто ри ја је, ме ђу тим, по ка за ла не спро во дљи вост тих ве ли-
ких пла но ва. Као по сле ди ца про па сти упра во по ме ну тих на ме ра, 
оста ли су ве ли ки де мо граф ски гу би ци срп ског на ро да, на ста ли 
због зло чи на учи ње них 1914–1918, 1941–1945. и 1991–1995. го ди-
не.

На кра ју XX ве ка, у Под ри њу не ма Хр ва та, ту и та мо има 
му сли ма на/Бо шња ка, али они, због сво је број но сти, не чи не зна ча-
јан про блем срп ској ве ћи ни (осим ако се на За па ду по но во не пла-
ни ра и ис про во ци ра не ки ло кал ни рат ни ског ин тен зи те та).

То су ре зул та ти ло кал не ге о по ли ти ке на бал кан ском про сто-
ру, ко ја је у 20. ве ку има ла сво ја три пе ри о да.

***
Гло бал ни про је кат „Ср би ја по на шој ме ри“, са чи њен пре 

ви ше од 15 го ди на у по себ ним те ли ма аме рич ког Ми ни стар ства 
ино стра них по сло ва, а по пред ло зи ма Са ве та за ино стра не по сло ве 
Рок фе ле ро ве фон да ци је, још ни је окон чан.

У Ср би ји и Срп ској у по след ње вре ме глав на те ма у ме диј-
ским и кру го ви ма по ли тич ке ели те је сте пред ви ђа ње да до ла зи 
пе ри од но ве ре ги о нал не не ста бил но сти, ко ја ће пред Ср би ју по-
ста ви ти из у зет но озбиљ не иза зо ве. Јав ност се сва ко днев но пла ши 
прет ња ма да Ан гло а ме ри кан ци „при пре ма ју ха ос на Бал ка ну“ и да 
зва нич ни Ва шинг тон зах те ва од Ср би је но ве уступ ке или, тач ни је, 
но ва по ни же ња и из да ју на ци о нал них ин те ре са. Све је то већ ви-
ђе но, ма да за мно ге као да је за бо ра вље но. Ни је, ме ђу тим, реч ни о 
ка квом но вом про јек ту Аме ри ке и За па да, све су то ста ри пла но ви. 
Но во је са мо то што пре све га Аме ри ка про це њу је да је са да до шло 
вре ме да се ти пла но ви ин тен зи ви ра ју ка ко би се ис ко ри стио тре-
ну так ка да је на вла сти, пре све га у Ср би ји, по ли тич ка ели та ко ја 
је спрем на и од луч на да ис пу ни би ло ко ји зах тев и та ко „за вр ши 
не до вр ше ни по сао“. Про це на је да је ма ло ве ро ват но да ће у Бе-
о гра ду у ско ри је вре ме би ти та ко по доб на власт и та ко од луч на у 
сво јој по слу шно сти.



Зборник радова

21

Ве о ма гла сни у ме ди ји ма пред став ни ци не вла ди них ор га-
ни за ци ја у Ср би ји, ко ји до би ја ју аме рич ке фи нан сиј ску по др шку, у 
по след ње вре ме ис ти чу да је ре ги он За пад ног Бал ка на „остао по-
след њи не до вр ше ни по сао За па да“. На стра ну чи ње ни ца да Ан-
гло а ме ри кан ци ни је дан по сао ко ји су за по че ли ни су за вр ши ли. У 
про јек ту раз ре ше ња пи та ња За пад ног Бал ка на тре ба по сма тра ти и 
по ја ча но под се ћа ње на слу чај Сре бре ни це и стра да ње при пад ни ка 
28. бри га де Ар ми је Бо сне и Хер це го ви не. А то је са мо де лић од 
оно га шта је на ме ње но срп ском на ро ду у но вој ге о по ли ти ци!

Ан гло а ме ри кан ци ма се жу ри јер же ле да ис ко ри сте за о-
штра ва ње од но са са Ру си јом, по ка зу ју ћи јој да су у ста њу да от му 
Бал кан и та ко по ка жу сво ју моћ. Исто вре ме но, осва ја ње Бал ка на је 
још јед но по ни жа ва ње ста ре Евро пе.
 Ка ко аме рич ки ге о по ли тич ки пла но ви на гло бал ном пла ну 
тр пе не у спе хе, „не до вр ше ни по сао“ на Бал ка ну би за и ста остао без 
ре ал не пер спек ти ве да бу де „до вр шен“ пре ма за пад ним пла но ви-
ма. За то им је пре ко по треб на по бе да на Дри ни, „на сре ди ни“ срп-
ског на ро да. А у том по хо ду до ци ља ра чу на ју и на пред став ни ке 
нај ви ших по ли тич ких ин стан ци ко ји су се већ до ка за ли у по ни-
жа ва њу соп стве ног на ро да и исто ри је. Јед ног од та квих не дав но 
су у Ва шинг то ну до че ка ли пред став ни ци про то ко ла, док је, не ка ко 
исто вре ме но, по кре ну та агре сив на аме рич ка про па ганд на кам па-
ња за по че та ре зо лу ци јом у Кон гре су о срп ском ге но ци ду у Сре бре-
ни ци, а пре ко Ве ли ке Бри та ни је то исто је учи ње но и у Ује ди ње-
ним на ци ја ма, под обра зло же њем да све то до при но си по ми ре њу 
на ро да.

По зна ва ју ћи ути цај моћ ни ка са За па да, не тре ба ло да бу де 
из не на ђе ње што Ср би ма опет на ме ћу кри ви цу пре ви ђа ју ћи узро ке. 
У том кон тек сту ва ља се се ти ти оне на род не му дро сти ко ја тра је 
ми ле ни ју ми ма: Ни чи ја не го ри до зо ре!  Упра во она ко ка ко је схва-
тио онај ве ли ки ве зир, ко ји је свом род ном кра ју на пра вио мост на 
Же пи, а то ле по у крат кој при чи раз ја снио Иво Ан дрић!

Ако Ср би ја то не раз у ме, он да је то њен, а не за пад ни про-
блем.



Проф. др Ра до ван Ра ди но вић, ге не рал  у пен зи ји

Вој на опе ра ци ја „Кри ва ја-95“ – не спор но утвр ђе не ем пи риј-
ске чи ње ни це

Пре не го што при сту пим об ра ди ода бра не те ме, мо рам ис-
та ћи две на по ме не:

Пр ва на по ме на је да сви ми ко ји се ба ви мо Сре бре ни цом, 
од но сно по сле ди ца ма „оно га“ што се име ну је као Сре бре ни ца, мо-
ра мо би ти све сни да се та мо, тог ју ла 1995. го ди не, до го дио ве ли ки 
зло чин. Он је то ли ко ве ли ки да га не тре ба ве штач ки и не и сти ни то 
уве ћа ва ти да би увер љи ви је зву чао. Ова на по ме на је ва жна из раз-
ло га оправ да ња пред са мим со бом, јер по сто ји опа сност да ре чи 
ана ли зе исти ни тих до га ђа ја о том зло чи ну за зву че као прав да ње 
зло чи на. Не, то нам ни је циљ, ни ти то сме би ти би ло ка кав циљ. 
На рав но, мо ра мо оспо ра ва ти ла жне чи ње ни це о зло чи ну ко је му 
се до да ју да би он био што ве ћи и та ко до се гао до ран га ге но ци да. 
Али га се не сме оспо ра ва ти, јер је он и у раз ме ра ма бро ја уби је них 
за ко је ми твр ди мо да су тач не, то ли ко ве ли ки зло чин да пред њим 
мо ра мо осе ти ти и срам што су то по чи ни ли на ши су на род ни ци и 
ужас што је то учи ње но пре ма људ ском ро ду, ма ко је ве ре и на ци је 
био.

Дру го што же лим у ви ду на по ме не да ка жем је сте да не ће мо 
ми ску по ви ма ове вр сте, ни ти за пи си ма са ових ску по ва, раз у ве ри-
ти тај зло на мер ни свет ко ји нам ли фе ру је ре зо лу ци је о ге но ци ду 
и о ге но цид но сти на шег на ро да да ми ни смо та кви ка кве нас же ле 
при ка за ти. При дру жу јем се ми шље њу да ту вр сту ам би ци ја овај 
скуп и не ма. Али, на ша је ду жност, др же ћи се стрикт но исти не, да-
кле чи ње ни ца ко је се мо гу про ве ри ти и ко је су до са да про ве ре не, 
да о Сре бре ни ци и о све му што се та мо до го ди ло, го во ри мо стал но 
ка ко би смо спре чи ли да на ши по том ци чи та ју о то ме ка ко су им 
пре ци би ли ге но цид ни.

Ово и за то што се упор но ћу ти о ви ше пу та по но вље ном 
ге но ци ду над упра во над на шим на ро дом. Од ге но ци да ко јег су 
пре ма не ду жном ста нов ни штву из вр ши ли ау стро у гар ски оку па то-
ри и освет ни ци у I свет ском ра ту, о ге но ци ду Не за ви сне Др жа ве 
Хр ват ске у II свет ском ра ту, све до нај но ви јег ге но ци да те но ве 
Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске над Ср би ма на про сто ру Ре пу бли ке 
Срп ске Кра ји не. Ти ге но ци ди се не сме ју за бо ра ви ти, а они ће се 
за бо ра ви ти ако ми о њи ма стал но не го во ри мо и пи ше мо. Евро па 
о то ме и да ље ћу ти, а то не би сме ла, исто она ко ка ко не би сме ла 
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да у за бо рав по ти ску је ге но цид Тур ске пре ма Јер ме ни ма и Не мач ке 
пре ма Је вре ји ма и Сло ве ни ма.

Вра ћам се за да тој те ми. Шта су глав не за мер ке вој ној опе-
ра ци ји Вој ске Ре пу бли ке Срп ске, ко ја је ши фро ва на под код ним 
на зи вом „Кри ва ја 95“, пре ма ми шље њу зва нич не ме ђу на род не јав-
но сти фор ми ра не ка ко под ути ца јем агре сив не за пад не про па ган-
де, та ко и пре су да крај ње при стра сног и по ли тич ки ин стру и са ног 
и кон тро ли са ног Ха шког Три бу на ла? То су: (1) да је опе ра ци ја би ла 
на пад на за шти ће ну зо ну Ује ди ње них на ци ја (УН); (2) да је реч о 
до бро ис пла ни ра ном и све о бу хват ном на па ду на ци вил но ста нов-
ни штво; (3) да је по сле ди ца тог на па да би ло при нуд но исе ља ва ње 
ста нов ни штва; (4) да су ма сов но стре ља ни за ро бље ни му сли ман-
ски му шкар ци ко ји су по ку ша ли да се спа су бек ством у ко ло ни ка 
Ту зли.

1. Да ли је „Кри ва ја 95“ би ла на пад на „за шти ће ну зо ну УН“?

Да ви ди мо ка ко сто ји ствар са утвр ђе ним чи ње ни ца ма у ве-
зи са оп ту жба ма да је Вој ска Ре пу бли ке Срп ске на па ла за шти ће ну 
зо ну Ује ди ње них на ци ја. По сто ји спо ра зум о де ми ли та ри за ци ји, 
ко ји су 8. ма ја 1993. го ди не пот пи са ли ге не рал Рат ко Мла ди ћа, 
као глав но ко ман ду ју ћи Вој ске Ре пу бли ке Срп ске (ВРС), Се фер 
Ха ли ло вић, ко ман дант Ар ми је, од но сно на чел ник Шта ба Ар ми је 
Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не (АР БиХ), у при су ству ге не ра ла 
Фи ли па Мо ри о на ко ман дан та сна га УН ПРО ФОР-а у Са ра је ву, као 
по сред ни ка и све до ка то га спо ра зу ма из ме ђу две ра ту ју ће стра не.

На осно ву тог спо ра зу ма вој не сна ге Сре бре ни це, да кле, 
му сли ман ске вој не сна ге, мо ра ле су се или исе ли ти или све на о-
ру жа ње пре да ти УН ПРО ФОР-у на чу ва ње. (Спо ра зум о де ми ли та-
ри за ци ји те ри то ри је Сре бре ни ца и Же па, од 8. 5. 1995. го ди не, број 
до ку мен та у ар хи ви Ха шког Три бу на ла је Д00135). Зна чи, то је био 
услов да Сре бре ни ца бу де про гла ше на за за шти ће ну зо ну. Сам Се-
фер Ха ли ло вић о том спо ра зу му у сво јој књи зи ка же сле де ће: „Вра-
тио сам се у Штаб и по слао на ре ђе ње у Сре бре ни цу и Же пу да не 
сме ју ни је дан ис пра ван ко мад оруж ја пре да ти, ни ти је дан чи тав 
ме так. На кон све га оти шао сам код Изет бе го ви ћа и до био ри јет ко 
при зна ње за успјех.“ (Се фер Ха ли ло вић, Лу ка ва стра те ги ја, Са ра-
је во 1997, стр. 108)

Ра миз Бе ћи ро вић, на чел ник шта ба те, 28. му сли ман ске ди-
ви зи је, при ли ком ис пи ти ва ња од ор га на без бед но сти 2. Кор пу са 
Ар ми је  Бо сне и Хер це го ви не на кон из вла че ња у Ту злу из ја вио је 
до слов це исто што и Ха ли ло вић, тј. да су је два при ку пи ли не што 
ста рог оруж ја да пре да ју УН ПРО ФОР-у као до каз да су се, на вод-
но, де ми ли та ри зо ва ли, што на рав но ни је би ло тач но, тј. да Сре-
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бре ни ца ни је би ла де ми ли та ри зо ва на зо на, па је као та ква би ла ле-
ги тим ни вој ни циљ (Из ја ва да та оде ље њу Слу жбе без бјед но сти 2. 
кор пу са АБиХ, 11. 8. 1995, стр. 0184521).

Број на опе ра тив на до ку мен та АР БиХ го во ре исто то, тач-
ни је да Сре бре ни ца ни је би ла де ми ли та ри зо ва на зо на, већ да су из 
те зо не стал но деј ство ва ле му сли ман ске сна ге и на но си ле знат не 
гу бит ке вој сци и ци вил ном ста нов ни штву Ре пу бли ке Срп ске и при 
то ме чи ни ле стра шне зло чи не. Ево не ко ли ко од тих до ку ме на та:

– 17. ју на 1995. го ди не Дру ги кор пус Ар ми је Бо сне и Хер це-
го ви не на ре дио је 28. ди ви зи ји да уба ци ди вер зант ско-те ро ри стич-
ке гру пе у по за ди ну ВРС на при ла зи ма Сре бре ни ци и да „ве же“ 
сна ге Вој ске Ре пу бли ке Срп ске ка ко би би ло олак ша но ста ње на 
са ра јев ском ра ти шту. (На ре ђе ње Ко ман ди 28. див. КоВ за из во ђе ње 
офан зив них бор бе них деј ста ва, бр. 1/825-84, од 17.  6. 1995)

– 28. ју на 1995. је из ве ден ве ли ки на пад на се ло Ви шњи цу. 
Зва нич ни ци те је ди ни це у сво јим опе ра тив ним из ве шта ји ма оба ве-
шта ва ју Вр хов ну ко ман ду да су уби ли 60 чет ни ка, да су том при-
ли ком за ро би ли ве ли ке ко ли чи не ма те ри јал них сред ста ва, круп-
не и сит не сто ке (Опе ра тив ни из ве штај К-нде 28. д., Стр. пов. бр. 
04-114/95, од 30. 6. 1995). Да кле, пот пу но уни ште ње све га што се 
кре ће, све га што је жи во. Да кле, пот пу но за ти ра ње сва ког об ли ка 
жи во та. Е, упра во то је био по вод да се пла ни ра и из ве де опе ра ци-
ја „Кри ва ја 95“, а не на пад на за шти ће ну зо ну ка ко то го во ре, пре 
свих, ме ђу на род ни пред став ни ци, и ка ко је то већ го то во при хва ће-
но ми шље ње у све ту, али и у до бром де лу до ма ће јав но сти. За та ко 
успе шно из ве де не на па де из те, на вод но, де мо би ли зо ва не зо не, Ко-
ман да 2. Кор пу са сво јој 28. ди ви зи ји у Сре бре ни ци ша ље те ле грам: 
„Че сти там вам на успје шно из ве де ним бор бе ним деј стви ма, чи ме 
сте знат но до при ни је ли успје шни јем из во ђе њу опе ра ци ја де бло ка-
де Са ра је ва и агре со ру на ни је ли те шке гу бит ке...“ (Че стит ка, Стр. 
пов. бр. 02/1-670/4, од 28. 6. 1995.)

2. Да ли је „Кри ва ја 95“ би ла све о бу хва тан план на па да на 
ци ви ле?

Опе ра ци ја „Кри ва ја 95“ ни ти је би ла све о бу хват на, ни ти је 
би ла бла го вре ме но пла ни ра на, ни ти је би ла бла го вре ме но из ве де на 
опе ра ци ја. На про тив, би ла је пот пу но из ну ђе на опе ра ци ја, не пла-
ни ра на и реч је о ак ци ји ве о ма огра ни че ног до ме та и то по свим 
па ра ме три ма вој них деј ста ва: од оби ма ан га жо ва них сна га, пре ко 
опе ра тив не за ми сли за ан га жо ва ње, до пла ни ра них опе ра тив них 
ци ље ва ко је је тре ба ло до сти ћи и оства ри ти.

У За по ве сти ко ман дан та Дрин ског кор пу са за ње но из во ђе-
ње, 2. ју ла 1995. го ди не, до слов це пи ше да „циљ деј ста ва је сте раз-
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два ја ње ен кла ва Сре бре ни це и Же пе“. (За по ви јест за ак тив на б/д, 
Стр. пов. бр. 04/156-2, од 2. ју ла 1995. го ди не, стр. 2.) За што? Да би 
би ло спре че но да у тај про стор упа да ју ди вер зант ско-те ро ри стич ке 
гру пе 28. ди ви зи је. Да кле, ни је би ло уоп ште пла ни ра но да се уђе 
у Сре бре ни цу не го да се са мо раз дво је ен кла ве и да се за шти ће на 
зо на све де на ур ба ни део гра да.

Да ула зак у Сре бре ни цу ни је био пла ни ран го во ри и чи ње-
ни ца да је за ак тив на деј ства ан га жо ва но људ ство од све га око јед не 
бри га де, што за на пад на на се ље но ме сто ни из бли за ни је до вољ но 
ако се зна да то ме сто бра не сна ге јед не ди ви зи је. Та чи ње ни ца â 
pri o ri опо вр га ва тврд њу да је „Кри ва ја 95“ би ла све о бу хват на и да 
је пред ста вља ла на пад на ци вил но ста нов ни штво Сре бре ни це. Јер 
с то ли ким сна га ма на про сто ни је би ло мо гу ће ући у Сре бре ни цу. 
Ако се то зна, по ста вља се пи та ње ка ко је уоп ште до шло до то га 
да сна ге ВРС уђу у Сре бре ни цу. Од го вор је вр ло јед но ста ван. Град 
ни је бра њен, већ су се сна ге 28. ди ви зи је из гра да по ву кле без пра-
вог от по ра из нео бја шњи вих раз ло га. Са гла сност да се уђе у град 
дао је пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске Ра до ван Ка ра џић 9. ју ла да кле 
на кнад но (Глав ни штаб ВРС, Стр. пов. бр. 12/46-551/95, од 9. ју ла 
1995.). То је од ње га тра жи ла Ко ман да Дрин ског кор пу са, тек ка да 
се ви де ло да је град го то во пра зан и да мо же на ста ти све оп шти ха-
ос и пљач ка. Да кле, ни је уоп ште би ло пла ни ра но да се уђе у град, 
ни ти да се он на па да. А да град ни је на па дан мо же се ви де ти и на 
сним ци ма ко ји при ка зу ју ула зак ВРС у Сре бре ни цу. Зна чи дру гим 
ре чи ма да бра ње но на се ље но ме сто не мо же би ти за у зе то без ра-
за ра ња и без жр та ва. У Сре бре ни ци тог ју ла 95. го ди не од деј ства 
ВРС ни је би ло ра за ра ња. На сре ћу, ни је би ло ни жр та ва, осим што 
је про на ђен леш јед не же не. Да кле, ни је би ло ни ти ра за ра ња, ни ти 
ци вил них жр та ва. Ако све га то га ни је би ло, он да је пот пу на не и-
сти на да је реч о све о бу хват ном на па ду на за шти ће ну зо ну и ци вил-
но ста нов ни штво.

3. Да ли је ста нов ни штво при сил но исе ља ва но, од но сно 
прог на но?

Тре ћа ве ли ка и мо жда нај ве ћа лаж ко ја се Ср би ма при пи су је 
као кри ви ца за Сре бре ни цу је сте да је, на вод но, као по сле ди ца те 
опе ра ци је при сил но исе ље но, да кле прог на но, ци вил но ста нов ни-
штво. Твр дим да је то но тор на не и сти на и то мо же про ве ри ти сва ко 
кад по гле да и про у чи опе ра тив на до ку мен та ко ја у ве зи са пре се-
ље њем ста нов ни штва по сто је. Исти на је да је 9. ју ла, а исе ља ва ње 
је би ло 12. ју ла, пред сед ник Пред сед ни штва оп шти не Сре бре ни ца 
Осман Су љић, упу тио пи смо на зна ње Али ји Изет бе го ви ћу и ге-
не ра лу Ра си му Де ли ћу у ко јем тра жи да се са, ка ко то он сли ко ви-
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то зо ве, агре сор ском ко ман дом скло пи спо ра зум да бу де отво рен 
ко ри дор да би се исе ли ло ста нов ни штво из Сре бре ни це, јер та мо 
не ма оп стан ка за то што њи хо ва вој ска (28. ди ви зи ја) не на ме ра ва 
да бра ни град. Да кле, они са ми тра же да се исе ле, а не Вој ска и др-
жав но ру ко вод ство Ре пу бли ке Срп ске, ни ти их на то ико при си ља-
ва. (Оба ве ште ње са сјед ни це Пред сјед ни штва оп шти не Сре бре ни-
ца, бр. 01/95, од 9. ју ла 1995. го ди не, број у до ку мен та ци ји Ха шког 
Три бу на ла 00342255).
По ред овог до ку мен та ко ји не дво сми сле но го во ри о то ме да је же-
ља и на ме ра исе ља ва ња би ло опре де ље ње са мог ста нов ни штва 
Сре бре ни це, по сто ји и На ред ба пред сед ни ка Ре пу бли ке Срп ске 
Ра до ва на Ка ра џи ћа, у ко јој он на ре ђу је име но ва ње ци вил ног по ве-
ре ни ка, од но сно ци вил не вла сти за Сре бре ни цу и тра жи од ци вил-
них вла сти да се ста нов ни штво омо гу ћи сло бо да из бо ра ме ста жи-
вље ња или пре се ље ња (Од лу ка о име но ва њу ци вил ног ко ме са ра 
за оп шти ну срп ска Сре бре ни ца, број 01-1350/95, од 11.  сеп тем бра 
1995. го ди не, тач ка 4).

Ка да сам у уло зи вој ног екс пер та све до чио у ње го вој од-
бра ни у Ха гу упи тао сам га – за што је у тој на ред би апо стро фи-
рао на зив срп ска оп шти на Сре бре ни ца, ка да је то не кад би ло ипак 
ве ћин ско му сли ман ско на се ље. Од го во рио ми је да је то учи нио 
за то што су у пре го во ри ма пре ра та са му сли ман ском стра ном сма-
тра ли да тре ба да бу ду фор ми ра не две оп шти не: сре бре нич ки Ср-
би да фор ми ра ју срп ску оп шти ну Сре бре ни ца, а му сли ма ни сво ју 
оп шти ну Сре бре ни ца. Ја сам – ка же Ка ра џић – и да ље ми слио да 
ће му сли ма ни, на кон де ми ли та ри за ци је фор ми ра ти сво ју оп шти ну 
Сре бре ни ца и ни сам хтео да сво јим на ред ба ма име ну јем власт њи-
хо ве оп шти не, већ сам сма трао да ће то они са ми ура ди ти. Да кле, 
ни је Ка ра џи ћу ни у при ми сли би ло да ста нов ни штво тре ба да се 
исе ли, па у тој на ред би он из ри чи то на ре ђу је Дре о ни ћу, ко га је од-
ре дио као ци вил ног по ве ре ни ка за срп ску оп шти ну Сре бре ни ца, да 
обез бе ди ста нов ни штву си гу ран бо ра вак и из бор ме ста жи вље ња. 
Да кле, сре бре нич ки му сли ма ни су мо гли да иза бе ру где ће да жи-
ве. Да ли да оста ну или да оду та мо где би се осе ћа ли без бед ни је.

По ред то га, по сле те на ред бе о фор ми ра њу ци вил не вла сти 
Ка ра џић је из дао и на ред бу о фо р ми ра њу ста ни це јав не без бед но-
сти. У тој на ред би до слов це по на вља исту ствар, а то је да се обез-
бе ди си гур ност ста нов ни штва и сло бо да из бо ра њи хо вог ме ста жи-
вље ња (На ред ба о фор ми ра њу ста ни це јав не без бед но сти Срп ске 
Сре бре ни це, бр. К/П-1-407/95, од 12. ју ла 1995. го ди не, тач ка 4).

Сле де ћа чи ње ни ца ко ја ука зу је на то да ни је био про гон, 
не го да је то би ла од лу ка са мог ста нов ни штва, је сте из ја ва ко ју 
је ха шким ис тра жи те љи ма 1996. го ди не дао ген. Ни ко лај, у вре ме 
сре бре нич ких до га ђа ја 95. го ди не на чел ник шта ба УН ПРО ФОР-а 
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за Бо сну и Хер це го ви ну, ина че ге не рал хо ланд ске вој ске. Ов де је 
по треб на и ма ла ди гре си ја. Ка да ка жем да је то би ла од лу ка ста-
нов ни штва, не ми слим да је њи ма би ло сјај но у Сре бре ни ци. У 
том ме сту су у то до ба вла да ли очај ни жи вот ни усло ви; би ло је ле-
то, не и ма шти на, страх од осве та и од не чи сте са ве сти мно гих због 
зло де ла ко је су му сли ма ни при чи ни ли Ср би ма итд. Да кле, би ло је 
са свим ло гич но оче ки ва ти да ће ста нов ни штво же ле ти да оде на 
те ри то ри ју ко ју кон тро ли ше њи хо ва вој ска. Али је на овом ме сту 
ве о ма бит но на гла си ти да их ВРС или власт РС на то ни су си лом 
на те ра ли и за то се ов де не мо же ра ди ти о про го ну.

Да се вра ти мо ге не ра лу Ни ко ла ју и ње го вој из ја ви да тој Ха-
шким ис тра жи те љи ма. У њој ге не рал Ни ко лај до слов но ка же сле-
де ће: „Пу ков ни ку Ка ре ман су (ко ман дант хо ланд ског ба та љо на УН-
ПРО ФОР-а у Сре бре ни ци – прим. аут.) смо те ле фо ном и пи сме но 
до ста ви ли ин струк ци је и шта да ра ди то ком ових пре го во ра (са ста-
нак у Бра тун цу у хо те лу „Фон та на“ 11. ју ла уве че – Р. Р.) чим смо 
за у ста ви ли ва зду шне на па де (око 17,00 11. ју ла – Р. Р.), схва ти ли 
смо да из Сре бре ни це тре ба ева ку и са ти ци вил но ста нов ни штво. На 
дан 11. ју ла оба ве стио сам хо ланд ског ми ни стра од бра не о пла ни-
ра ној ева ку а ци ји и на шој на ме ри да ко ри сти мо ка ми о не УН ПРО-
ФОР-а и он се са тим сло жио.“ (Ви ди до ку мент „Из ја ва свје до ка“, 
ИД 21, 18. но вем бар 1996. стр. 00899500.) Из ци ти ра не из ја ве хо-
ланд ског ге не ра ла ја сно про ис ти че да је он у уло зи прет по ста вље-
не ко манд не ин стан це на ре дио Ка ре ман су, ко ман дан ту хо ланд ског 
ба та љо на, да тра жи на са стан ку са ге не ра лом Мла ди ћем у хо те лу 
„Фон та на“ да се ста нов ни штво без бед но исе ли на те ри то ри ју под 
кон тро лом му сли ман ског ста нов ни штва.

И то исто све до чи сам Ка ре манс, у тран скрип ту ко ји је при-
ка зан на су ђе њу Ра до ва ну Ка ра џи ћу.

Да кле, на осно ву свих тих по да та ка за кљу чак је сте да је ап-
со лут но не тач но да су ци ви ли Сре бре ни це прог на ни, не го да су 
они исе ље ни на осно ву њи хо вих зах те ва и на осно ву зах те ва УН-
ПРО ФОР-а и Ује ди ње них на ци ја.

Ка да раз ми шља мо о кри ви ци, о гре шка ма, свих ин вол ви ра-
них у Сре бре ни цу то га вре ме на, мо ра се има ти у ви ду и грех дру-
гих уче сни ка тих до га ђа ја. Тог тре нут ка у Бо сни и Хер це го ви ни 
нај не у рал гич ни ја тач ка је би ла Сре бре ни ца. По ста вља се пи та ње 
за што се ни ко из ме ха ни зма Ује ди ње них на ци ја ни је по ја вио то га 
да на та мо? Тре ба ло би под се ти ти и на чи ње ни цу где тих да на бо ра-
ви ге не рал Смит, ко ман дант сна га УН ПРО ФОР-а за сво вре ме Сре-
бре нич ке тра ге ди је? Он се та да од ма ра на Кор чу ли, 8. ју ла је до био 
опе ра тив ни из ве штај сво је ко ман де из Са ра је ва и у том до ку мен ту 
не ма ни јед не је ди не ре чи, ни јед ног је ди ног сло ва о Сре бре ни ци. 
Има са мо по не што о Иг ма ну, од но сно о Са ра је ву, али се Сре бре-
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ни ца и не спо ми ње. Зна чи ли то да су при пад ни ци УН ПРО ФОР-а 
на мер но жму ри ли над сре бре нич ком тра ге ди јом. Ако то је сте та ко, 
а очи то је да је сте, за што су то чи ни ли и у име ко јих и чи јих ви ших 
ци ље ва и ин те ре са.

Ако НА ТО мо же да сни ми из ва зду ха ре ги стар ски број та-
бли це на ау то мо би лу, па зар ни је мо гао да ви ди шта се чи ни, шта се 
де ша ва у око ли ни Сре бре ни це? Зар то ни је мо гао да спре чи? Је сте 
мо гао да спре чи, али ни је хтео и у то ме је њи хо ва ве ли ка од го вор-
ност.

4. Да ли су за ро бље ни и стре ља ни му сли ман ски му шкар ци 
или рат ни за ро бље ни ци?

Вој ска Ре пу бли ке Срп ске је оп ту же на да је за ро би ла му сли-
ман ске му шкар це и по гу би ла ци ви ле. То ни је исти на. За ро бље ни 
су при пад ни ци ме шо ви те ко ло не ко ја је од 12. до 17. ју ла 1995. 
го ди не по ку ша ва ла да се про би је кроз бор бе ни по ре дак Дрин ског 
кор пу са. Реч је о опе ра ци ји про бо ја из окру же ња ко ја је нај ком пли-
ко ва ни ја бор бе на рад ња. Њу не мо же успе шно спро ве сти је ди ни ца 
ко ја је би ла у ста њу у ка квом је у вре ме про бо ја би ла 28. ди ви зи ја 
Ар ми је Бо сне и Хер це го ви не. Зна се да је на ре ђе но 28. ди ви зи ји да 
се про би је кроз бор бе ни по ре дак Дрин ског кор пу са, али ка да се зна 
ста ње у ка квом се та ди ви зи ја та да на ла зи ла, он да се мо ра за кљу-
чи ти да је та квим на ре ђе њем та фор ма ци ја би ла жр тво ва на, жр тво-
ва на за не ке ви ше ци ље ве за ко је ни до дан да нас ни је по зна то ко ји 
су и чи ји су то би ли ци ље ви.

Јер та је ди ни ца се ап со лут но ни је мо гла про би ти. Она је од 
Шу шња ра и Ја гли ћа – на де се так ки ло ме та ра за пад но од Сре бре-
ни це – тре ба ло да про ђе кроз бор бе ни по ре дак Дрин ског кор пу са 
на ду би ни од 70 до 100 ки ло ме та ра. На том пу ту про бо ја има ла је 
рав но шест ве ли ких су да ра са Вој ском Ре пу бли ке Срп ске.

Пр ви ве ли ки су дар де сио се у ме сту Ба ре, од мах на кон Ја-
гли ћа и Шу шња ра, и по све до че њу Жан Ре не Ру е за, ис тра жи те ља 
Ха шког три бу на ла, ко ло на у про бо ју је на мин ском по љу и пр вом 
кон так ту са Вој ском Ре пу бли ке Срп ске, а то су би ле сна ге Бра ту-
нач ке бри га де. По ги ну ло је нај ма ње 800 љу ди. Да кле, то су њи хо ви 
из во ри, а не срп ски.

На жа лост, тај по да так, тј. тај до ку мент је из гу бљен, ви ше га 
ни кад ни сам ви део, сем кад сам све до чио у од бра ни Кр сти ћа, али 
ка сни је је на вол ше бан на чин не стао. За то га у овом ра ду не мо гу 
пре ци зно ци ти ра ти.

Да кле, сле де ћи су дар је био код Кра ви це, сле де Ко ње вић 
по ље, па Но ва Ка са ба, Гло де, Сна го во, све до из ла за из зо не од-
го во р но сти Дрин ског кор пу са на ње ном крај њем се ве ро за пад ном 
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де лу. О ка квим се су да ри ма ра ди ло до вољ но го во ри бор бе ни из ве-
штај пот пу ков ни ка Обре но ви ћа, на чел ни ка Шта ба Звор нич ке бри-
га де, а у то вре ме за ме ни ка ко ман дан та, јер је ко ман дант Звор нич ке 
бри га де Вин ко Пан ду ре вић био у Же пи до 15. ју ла. Обре но вић у 
Спо ра зу му о при зна њу кри ви це, ко ји је скло пио са Ту жи ла штвом 
Три бу на ла, ка же да је Звор нич ка бри га да у тим бор ба ма из гу би ла 
38 љу ди, да кле ви ше не го што су из гу би ли у бор би за Сре бре ни цу. 
За ро бље на су им три са мо ход на ору ђа. Очи то је да је реч о на о ру-
жа ној ко ло ни и да то ни су би ли му сли ма ни ци ви ли. Раз у ме се, ни је 
це ла ко ло на би ла на о ру жа на, али су у ње ном са ста ву би ли вој но 
спо соб ни му шкар ци. Ка ко вој ска на по ло жа ји ма да зна да су то ци-
ви ли, а не вој ни ци. По сто ји ли не ки на чин да се то утвр ди, пре не го 
бу ду за ро бље ни? Од го вор је, не. Да кле, он је за ро бљен као рат ни 
за ро бље ник и ли кви ди ран као вој ни за ро бље ник, а не као ци вил. 
У то ме је раз ли ка, што не оправ да ва ни ког ко је ли кви ди рао рат ног 
за ро бље ни ка, али тре ба ре ћи исти ну да ни су уби ја ни ци ви ли, не го 
вој ни ци.

То су по да ци с ко ји ма сам рас по ла гао и за ко је сам сма трао 
да би би ло ва жно да их ов де са оп штим, не за то што оче ку јем да 
они раз у ве ре оне ко ји о то ме има ју â pri o ri фор ми ра но ми шље ње, 
већ за то да се увек ка да нам се пру жи при ли ка од го во р но оду жу је-
мо исти ни о том стра шном зло чи ну. А та квих је би ло на све стра не, 
па и пре ма Ср би ма, са мо што о тим зло чи ни ма да на шњи тзв. Ве ли-
ки свет ћу ти. На ша је ду жност да о то ме не ћу ти мо.



Рат ко П. Шкр бић, пу ков ник у пен зи ји 

Шта би тре ба ло да зна мо о Сре бре ни ци

Да нас су Сре бре ни ца и „ге но цид“ нај ва жни ји и нај че шће 
спо ми ња ни пој мо ви у Ре пу бли ци Срп ској (у да љем тек сту РС) , 
Ср би ји и ши ре. Они су за срп ски на род, РС  и Ср би ју мо ра, ом-
ча око вра та, ко ја се све ви ше сте же и пре ти угу ше њем. Нај ве ћа 
по тен ци јал на опа сност по без бед ност срп ског на ро да и ре ги о на. 
Ка да њи ма до да мо и на црт Ре зо лу ци је о Сре бре ни ци, он да све то 
из гле да још су мор ни је. Ре зо лу ци ја са ма по се би мо жда и ни је та-
ко за стра шу ју ћа ко ли ко су за стра шу ју ће по сле ди це ко је она мо же 
про из ве сти. Уко ли ко Ре зо лу ци ја бу де усво је на би ће ста вље на тач ка 
на ге но цид у Сре бре ни ци, срп ски на род огла шен ге но цид ним, а РС 
про гла ше на као ге но цид на тво ре ви на. Сле ди зах тев за спе ци јал ни 
ста тус Сре бре ни це (не што слич но као ди стрикт Брч ко), зах тев за 
ре де фи ни са ње Деј тон ског спо ра зу ма и од у зи ма ње РС нај ва жни јих 
ен ти тет ских над ле жно сти ко је су јој га ран то ва не Деј тон ским Уста-
вом, што све за јед но мо же про из ве сти не са гле ди ве без бед но сне 
про бле ме. Ни је по треб но ни ко га убе ђи ва ти да не мо ра и не ће би ти 
та ко. Та ко ће му сли ма ни схва ти ти Ре зо лу ци ју и у скла ду с тим ће 
се и по на ша ти. У то ме они има ју ис ку ства. Та ко су схва та ли и ту-
ма чи ли спо ра зум о де ми ли та ри за ци ји Сре бре ни це 1995. го ди не, а 
по на ша ли се пот пу но су прот но од од ред би ко је су при хва ти ли и 
пот пи са ли.

Оно што ни је по зна то је сте да је го то во све од му сли ма на и 
ту жи ла штва Ха шког три бу на ла за сно ва но на ла жном пред ста вља-
њу бро ја на вод но по би је них вој но спо соб них му шка ра ца Сре бре-
ни це у ју лу 1995. го ди не. На и ме, усво јен је и уста љен број од ви ше 
од 7.000 или 8.000 на вод но по би је них вој но спо соб них му шка ра ца 
Сре бре ни це. Вре ме ном то је по ста ла „зва нич на слу жбе на вер зи ја“. 
На жа лост и ве ли ки део срп ске јав но сти је усво јио ту вер зи ју као 
тач ну, а на ро чи то се ис ти чу не ке не вла ди не ор га ни за ци је у Ср би ји. 
И сви о то ме мо гу до ми ле во ље да при ча ју и пи шу у елек трон-
ским и штам па ним ме ди ји ма, на но се ћи ти ме свом на ро ду и др жа ви 
не мер љи ву ште ту. У Кра ље ви ни  Ју го сла ви ји у вој ним Пра ви ли-
ма слу жбе из 1938. го ди не љу ди ко ји све сно или не све сно ра де на 
ште ту сво га на ро да, др жа ве и кра ља, де фи ни са ни су као уну тра-
шњи не при ја тељ.

Ни је би ло та ко. Ни су сна ге РС по би ле ви ше од 7.000 или 
8.000 вој но спо соб них му шка ра ца Сре бре ни це. Ни је и до да нас до-
ка за на на ме ра, као нај ва жни ји кон сти ту тив ни еле мент де фи ни ци-
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је ге но ци да. Ни до да нас Ту жи ла штво ни је про на шло ни по ка за ло 
су ду ни јед но на ре ђе ње у ко јем се на ре ђу је уби ја ње рат них за ро-
бље ни ка и ци ви ла Сре бре ни це. У вој ним на ре ђе њи ма нај ва жни ји 
њи хов део је од лу ка, а у од лу ци нај ва жни ја је на ме ра прет по ста-
вље ног ко ју пот чи ње ни мо ра ју из вр ши ти.  Че сто се, и у вој сци, 
ми сли да се за да ци мо ра ју из вр ши ти, што ни је тач но. За да ци се мо-
гу ме ња ти, а на ме ра прет по ста вље ног мо ра из вр ши ти. Ако на ме ра 
ни је до ка за на, мо же ли се он да твр ди ти да је из вр шен ге но цид? 
За кљу чи те са ми. Про блем је што је у Ха шком три бу на лу мо гу ће 
све што они за ми сле. У том три бу на лу уби ство тро је љу ди мо гу ће 
је про гла си ти ге но ци дом. Та ко су уби ство три вој но спо соб на му-
шкар ца Же пе у пр во сте пе ној пре су ди ге не ра лу То ли ми ру про гла-
си ли ге но ци дом у Же пи.

Ни до да нас ни је на чи ње на се лек ци ја ме ђу жр тва ма на оне 
ко ји су по ги ну ли у бор ба ма (ле ги тим не жр тве) и оне ко ји су уби је-
ни. Ту жи ла штво свим си ла ма на сто ји да то из бег не. За то је осно-
ва на сум ња да је Ту жи ла штво и по ги ну ле у бор ба ма (ле ги тим не 
жр тве) укљу чи ло у број на вод но по би је них.

Ана ли зом истих до ку ме на та ко је је Ту жи ла штво (ма њим де-
лом и од бра не), под не ло као до ка зне пред ме те у ви ше су ђе ња у 
три бу на лу, пра ће њем кре та ња жи вих ста нов ни ка Сре бре ни це (ци-
ви ла и вој ни ка) ко ји су ра се ље ни и опе ра ци ја ма или офан зи ва ма, 
ка ко ка же ге не рал Смит, про на ђе ни су до ка зи ко ји се ди ја ме трал но 
раз ли ку ју од оних ко је је под не ло Ту жи ла штво. Ти до ка зи по ка зу ју 
да се број по би је них вој но спо соб них му шка ра ца Сре бре ни це не 
мо же из ра зи ти у хи ља да ма већ са мо у сто ти на ма и да су сви или 
ско ро сви ста нов ни ци  (ци ви ли и вој ни ци), на раз не на чи не, иза-
шли из Сре бре ни це у Ту злу и око ли ну.

Јав ност мо ра да са зна: 
– да је по сле на па да на се ло Ви шњи цу (26. ју на 1995), ка да 

су је ди ни це 28. ди ви зи је уби ле ис кљу чи во срп ске стар це и ста ри це 
и укра ле 40 ова ца, Ге не рал штаб Ар ми је Ре пу бли ке Бо сне и Хер це-
го ви не (у да љем тек сту ГШ АР БиХ) по слао оба ве штај ну ин фор-
ма ци ју свим је ди ни ца ма о успе шној ак ци ји 28. ди ви зи је на гла ша-
ва ју ћи да би то тре бао би ти при мер свим је ди ни ца ма и по себ но 
ис ти чу ћи да су „чет ни ци има ли ци вил них жр та ва“ бо дре ћи, на тај 
на чин, да „чет ни ке“ тре ба уби ја ти не за ви сно од то га да ли су вој-
ни ци или ци ви ли, те да је, на кон ове ак ци је, 28. ди ви зи ја до би ла 
по хва лу од прет по ста вље не ко ман де. Ов де се ја сно ви ди на ме ра, 
а ни јед но на ре ђе ње слич не са др жи не ни је на ђе но, а да по ти че од 
ВРС; 

– да „ни је уби је на ни јед на осо ба од око 7.500 ко ји се на ла зе 
на спи ску не ста лих, а да је 1,500 умр ло на раз не на чи не на прав цу 
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про бо ја“ ка ко твр ди екс перт де мо граф Ту жи ла штва Хел ге Брум-
борг; 

– да  глав ни ис тра жи тељ Ту жи ла штва „ви ди“ шта има под 
зе мљом и ко ли ко жр та ва има у ма сов ним гроб ни ца ма иа ко оне још 
ни су от ко па не; 

– да су му сли ма ни има ли на ме ру и же љу да Сре бре ни цу 
на пу сте још 1993. го ди не, па су то ак ту е ли зо ва ли 9. ју ла 1995, два 
да на пре но што је ВРС ушла у Сре бре ни цу, у ко јој ви ше ни је би ло 
ни јед ног вој ни ка 28. ди ви зи је, зах те ва ју ћи од вла сти у Са ра је ву да 
се са ВРС уго во ри са ста нак и скло пи спо ра зум да се без бед но сви 
исе ле из Сре бре ни це; 

– да је по сто јао спо ра зум аме рич ког пред сед ни ка Би ла 
Клин то на и Али је Изет бе го ви ћа да се Сре бре ни ца жр тву је, да Ср-
би по би ју нај ма ње 5.000 љу ди, а за уз врат ће НА ТО бом бар до ва ти 
РС и ВРС (ви де ти па ра граф 115. Из ве шта ја ГС УН о Сре бре ни ци): 

– да је по сто јао и до го вор по ли тич ких ру ко вод ста ва РС и 
Фе де ра ци је БиХ да се те ри то ри је Сре бре ни це и Же пе раз ме не за 
Во го шћу и дру ге де ло ве око Са ра је ва на на чин да му сли ма ни не ће 
свим си ла ма бра ни ти Сре бре ни цу, а да Ср би не ће свим си ла ма бра-
ни ти Во го шћу и још не ке де ло ве ко је је ВРС бра ни ла око Са ра је ва; 

– да ту жи о ци у две оп ту жни це (По по вић и оста ли и То ли
мир), твр де да је пре ве зе но на стра ти шта ви ше рат них за ро бље ни-
ка не го што је за ро бље но и то зна чај но ви ше, да је по гу бље но за ро-
бље ни ка ви ше не го што је до ве зе но на по гу бље ње, да је по гу бље но 
ви ше не го што је за ро бље но за ви ше од 2.000, што је не при род но и 
про тив но је при род ним за ко ни ма и за ко ни ма здра вог ра зу ма;

– да је у Сре бре ни ци  по чет ком ју ла 1995. го ди не би ло од 
38.000 до 42.000 ста нов ни ка, а да је нај че шћи број ко ји се по ја вљу-
је у до ку мен ти ма  40.000 (осам пу та) и да је овај број „чи ње ни ца о 
ко јој је пре су ђе но“ у пред ме ту Кр стић, а да је у Ту зли и око ли ни 
Вла да из Са ра је ва уз по моћ Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је 4. 
ав гу ста ре ги стро ва ла 35.632 из бе гли ца (ра се ље них ли ца) из Сре-
бре ни це, а ме ђу њи ма 10.632 вој но спо соб них му шка ра ца (то су све 
ци ви ли) и 3.000 до 5.000 вој ни ка 28. ди ви зи је ко ји су ушли у са став 
2. Кор пу са АР БиХ и ни су ре ги стро ва ни ме ђу ци ви ли ма; 

– да се, има ју ћи у ви ду на пред на ве де но и оста ле по дат-
ке, уку пан број ста нов ни ка Сре бре ни це 4. ав гу ста 1995. (пре жи ве-
ли плус по ги ну ли то ком про бо ја 28. ди ви зи је) кре ће од 39.632 до 
43.632 и да је ско ро јед нак или над ма шу је број ста нов ни ка Сре-
бре ни це по чет ком ју ла 1995. го ди не, што убе дљи во на ру ша ва кре-
ди би ли тет те зе ту жи ла штва о на вод но по би је них 7.000 или 8.000 
вој но спо соб них му шка ра ца Сре бре ни це.

– да је, ако је та чан број уби је них вој но спо соб них му шка-
ра ца „ви ше од 7.000“ ко ји Ту жи ла штво за сту па, у Сре бре ни ци по-
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чет ком ју ла 1995. го ди не тре ба ло би ти 27.126 до 29.386 му шка ра ца 
укуп но или 53.188 до 57.619 ста нов ни ка укуп но. По зна то је да је 
у Сре бре ни ци по чет ком ју ла 1995. би ло 40.000 ста нов ни ка. Исто-
вре ме но то је и нај по вољ ни ја оп ци ја за Ту жи ла штво јер у про ра чун 
ни су узе ти у об зир ни по ги ну ли у бор ба ма за Сре бре ни цу (300-
400), ни број по ги ну лих то ком про бо ја 28. ди ви зи је (3.000), ни број 
вој ни ка ди ви зи је ко ји су по бе гли у Же пу па из ње без бед но ева ку и-
са ни (300-400), ни број раз ме ње них из ло го ра Бат ко вић (171).  Њих 
је укуп но 3.770-3.970; 

– да је у Ха шком три бу на лу усво је но пра ви ло „да се ве ћи на 
по би је них сма тра не ста лим“, што је прав но не у те ме ље но. Ако се 
не ве ру је те, ево: „По што се ве ћи на по би је них сма тра не ста лим њи-
хо ве же не не мо гу по но во да се уда ју и ра ђа ју још де це“ (Чи ње нич-
ни основ ту жи о ца у пред ме ту По по вић и оста ли). Ве ћи на не ста лих 
се мо же сма тра ти по би је ним, али не и твр ди ти да је та ко док се не 
про на ђу жи ви или мр тви. На та квом прав ном ни шта ви лу под ва-
ље но је Ко ми си ји вла де и Вла ди Ре пу бли ке Срп ске 2004. го ди не 
да пре гле да све спи ско ве не ста лих из ра зних из во ра (15-35), да их 
„срав ни“, про на ђе евен ту ал не ду пли ка те и „до ка же“ да на спи ско-
ви ма има ду пли ка та ко је тре ба из ба ци ти, што је Ко ми си ја вла де РС 
и ура ди ла, а Ту жи ла штво и ви со ки пред став ник за БиХ ра до при-
хва ти ли. Ту жи ла штво и ви со ки пред став ник су то ис ко ри сти ли и 
бр же-бо ље об ја ви ли да је Ко ми си ја по твр ди ла спи ско ве не ста лих. 
По што су усво ји ли пра ви ло да се ве ћи на по би је них сма тра не ста-
лим, ла ко су спи ско ве не ста лих про гла си ли спи ско ви ма по би је них, 
а њих пре ве ли у „ге но цид“. Сви ко ји су по др жа ва ли и ко ји још увек 
по др жа ва ју став о ге но ци ду оду ше вље но су из ја вљи ва ли и да нас 
из ја вљу ју да је вла да РС пре ко Из ве шта ја сво је Ко ми си је при зна ла 
зло чин и ге но цид, Али ни је. Са мо је про на шла ду пли ка те на спи-
ско ви ма не ста лих. Суп тил на сре бре нич ка под ва ла;

– још мно штво чи ње ни ца на ову те му са др жа но је у мо јим 
де ли ма.

За све што сам на пи сао по сто је (и мо гу би ти ста вље ни на 
рас по ла га ње) до ка зи, до ку мен та ко је је ко ри сти ло и Ту жи ла штво 
Ха шког три бу на ла увр ште на у спи се пред ме та у ко ји ма је су ђе но. 
Ре зул та ти мо јих про ра чу на су про из вод по да та ка са др жа них у тим 
до ку мен ти ма.

На осно ву истих до ку ме на та – до ка зних пред ме та ко је је 
ко ри сти ло Ту жи ла штво и ре зул та та мо јих ис тра жи ва ња мо гу ће је 
из ву ћи и дру га чи је за кључ ке ван ра зум не сум ње. То зна чи да Ту-
жи ла штво ни је ус пе ло да под не се та кве до ка зе на  осно ву ко јих је 
мо гу ће из ву ћи је ди ни мо гу ћи за кљу чак ван ра зум не сум ње. Оно је 
би ло ду жно да то учи ни, да би се мо гло пре су ди ти на ште ту оп ту-
же но га. У пред ме ту То ли мир је дан су ди ја је у пр во сте пе ној пре су-
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ди пре тре сног ве ћа из нео Из дво је но су прот но ми шље ње, а је дан 
из дво је но ми шље ње, па је пре су да до не та „ве ћи ном чла но ва ве ћа 
уз из дво је но су прот но ми шље ње су ди је Ни ам бе и из дво је но ми-
шље ње су ди је Мин дуа“.  Шта је ту ве ћи на?

По зи вам све на уч не, ин те лек ту ал не, обра зов не, по ли тич ке 
и дру ге ин сти ту ци је да по ка жу и до ка жу шта у мо јим де ли ма ни је 
тач но. По зи вам и све оне ко ји по др жа ва ју став о ге но ци ду у Сре-
бре ни ци и оп ту жу ју ВРС да је она из вр ши лац да на јав ним три би-
на ма или у ме ди ји ма су че ли мо ре зул та те и да по ка жу њи хо ва ис-
тра жи ва ња и ре зул та те њи хо вих ис тра жи ва ња, па за тим да по ка жу 
шта ни је тач но у ре зул та ти ма мо јих ис тра жи ва ња и про ра чу ни ма.

По зи вам ме ди је да, пр во: овај текст об ја ве и дру го: да омо-
гу ће да јав ност са зна за прет ход ни по зив и иза зов на јав ну де ба ту 
ко ји упу ћу јем ло би сти ма за сре бре нич ки ге но цид.

Не оспо ра вам да су у Сре бре ни ци по чи ње ни зло чи ни над 
му сли ма ни ма, али исто вре ме но твр дим да те за Ту жи ла штва о по-
би је них ви ше од 7.000 или 8.000 вој но спо соб них му шка ра ца Сре-
бре ни це, по сле мо јих ана ли за и про ра чу на, ни је одр жи ва. Та ко ђе, 
не оспо ра вам да сви ко ји су уче ство ва ли у зло чи ни ма у Сре бре ни-
ци тре ба да бу ду про це су и ра ни и осу ђе ни. Али не мо же цео срп ски 
на род би ти оп ту жен и про гла шен кри вим и ге но цид ним. Ни не мач-
ки на род ни је био оп ту жен у Нир нбер гу. Оп ту же ни су и су ђе но је 
по је дин ци ма.

На кра ју, исти на мо ра по ста ти цен тар гра ви та ци је ка да је 
реч о Сре бре ни ци. Ни је дан дру ги ин те рес, па и др жав ни ни по-
ли тич ки, не мо же на ди ћи исти ну. О њој не ма ком про ми са и она 
је не де љи ва. Не по сто је две и ви ше исти на о ис тој ства ри. Бог је 
исти на и је дан је. Из над не ма ни шта. И са мо се пред њом по ги ње 
гла ва, али сви је по ги њу. Ка да сви по гну гла ву пред исти ном, ка да 
сви уче сни ци у до га ђа ји ма у и око Сре бре ни це схва те сво ју уло гу 
у њи ма, би ће ла ко по ди ћи гла ве, би ће ла ко јед ни дру ги ма пру жи ти 
и при хва ти ти ру ке по ми ре ња и ре ша ва ти про бле ме. 

Ићи или не ићи у По то ча ре 11. ју ла пи та ње је сад. Ни ко на 
из бо ри ма ни је до био ман дат да у име сво га на ро да и др жа ве по ги-
ње гла ву и при зна је не што што ни је на по у здан на чин утвр ђе но као 
исти на. На жа лост у по ли ти ци је че сто до ми нан тан ин те рес „оста-
ти на вла сти“. Ту за пра во ле жи опа сност.

„Је ди но ре ше ње про бле ма је исти на и су о ча ва ње са њом. 
Исти на је нај бе збол ни ји на чин да се сна ђе мо у јед ном нео бич ном и 
моћ ном све ту. Увек има гру па чи је ин те ре се под у пи ре исти на, али 
има и оних дру гих. Исти на је јед но од нај моћ ни јих ору ђа оних ко-
ји не ма ју моћ,“ на пи сао је Ерих Фром. Ми на жа лост не ма мо моћ.

Con tra fac tum non da tur ar gu men tum. (Про тив чи ње ни ца се 
не да ју до ка зи.)



Ми лош Ми ло је вић 
Српски културни клуб

Про бој 28. дивизије Армије Републике Босне и Херцеговине из 
Сре бре ни це – гу би ци пре ма све до че њи ма оче ви да ца

Пре ма ре чи ма пу ков ни ка Рат ка Шкр би ћа, ко је су ис так ну те 
као јед но од основ них ме тод ских на че ла ње го ве књи ге Сре бре нич
ка под ва ла, пи та ње кла си фи ка ци је стра да лих по сле па да Сре бре-
ни це на жр тве по гу бље на и на по ги ну ле у ле ги тим ним бор бе ним 
деј стви ма пред ста вља је дан од кључ них пред у сло ва за оправ да ну 
кри ти ку зва нич ног на ра ти ва о Сре бре ни ци.

Из тог раз ло га ис тра жи ва ње и де таљ но са гле да ва ње кре та-
ња 28. ди ви зи је од око ли не Сре бре ни це ка Ту зли има ве ли ки зна-
чај. У по је ди ним од лу ка ма Ха шког три бу на ла ла кон ски се пре ла зи 
пре ко ове ди стинк ци је па чак се то ли ко ин си сти ра на ме шо ви тој 
вој но-ци вил ној ко ло ни да се де ли мич но за ма гљу је бор бе ни ка рак-
тер ове гру па ци је. 

Мо је из ла га ње би ће по де ље но на три де ла: у пр вом де лу 
ука за ћу на ка рак тер бор бе не фор ма ци је Ар ми је Ре пу бли ке Бо сне 
и Хер це го ви не (АР БиХ) у Сре бре ни ци и ње на деј ства пре па да ен-
кла ве, за тим ћу де таљ ни је из ло жи ти кре та ње ове ко ло не од око ли-
не Сре бре ни це ка Ту зли у ју лу 1995. и ње не бор бе про тив је ди ни ца 
Вој ске Ре пу бли ке Срп ске (ВРС) на овом по те зу и на кра ју ћу ука-
за ти на да ље мо гућ но сти ис тра жи ва ња овог про бле ма као и шта 
са гле да ва ње ме шо ви те ко ло не 28. ди ви зи је зна чи за раз у ме ва ње 
ком плек са пи та ња у ве зи са сре бре нич ким де ша ва њи ма. 

Пре ма спо ра зу ми ма из ме ђу пред став ни ка ВРС и АР БиХ ко-
је је ами но вао УН ПРО ФОР у апри лу и ма ју 1993. го ди не ис точ-
но бо сан ске ен кла ве су тре ба ле да бу ду де ми ли та ри зо ва не. На и-
ме, по сле се ри је њи хо вих деј ста ва про тив срп ских вој них сна га и 
окол ног ста нов ни штва за пре тио им је пот пу ни пад па је ре ак ци јом 
ме ђу на род не за јед ни це по стиг ну то спо ме ну то при мир је на овом 
де лу ра ти шта. 

Ме ђу тим, до раз о ру жа ња или из ме шта ња 28. ди ви зи је из 
ен кла ве ни је до шло и бор бе на деј ства ове фор ма ци је ка окол ној 
те ри то ри ји под кон тро лом срп ских сна га на ста ви ле су се и у на-
ред ном пе ри о ду. Ин тен зи тет ових деј ста ва ни је увек био ујед на чен 
и за ви сио је од раз во ја при ли ка на стра те гиј ском ни воу. Ва жно је 
на по ме ну ти да то ком чи та вог ра та над ле жне ко ман де ре дов но са-
о бра ћа ју са вој ним и ци вил ним ко ман дан ти ма у Сре бре ни ци, ра-
де на ре ор га ни за ци ји и по пу ни је ди ни ца у Сре бре ни ци и Же пи и 
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на сто је да из во ђе њем оп се жних ло ги стич ких опе ра ци ја обез бе де 
њи хо во што ре дов ни је снаб де ва ње. 

Пре ма до ступ ним по да ци ма о ре ор га ни за ци ји и по пу ни из 
ју на 1994. го ди не опе ра тив на гру па у Сре бре ни ци је рас по ла га ла 
са пре ко 5.500 при пад ни ка. У опе ра тив ном сми слу глав ни за да так 
ових сна га – у слу ча ју по вољ ног раз во ја до га ђа ја – би ло је спа ја ње 
са те ри то ри јом Клад ња и Ту зле ко је су би ле под кон тро лом му сли-
ман ских сна га. До по чет ка ју на 1995. при до да ва њем сна га из Же пе 
ова бор бе на гру па је бро ја ла го то во 6.500 љу ди. 

Бор бе ни сми сао ове гру пе је ве зи ва ње срп ских сна га са 
глав ног ра ти шта – што је за по ли тич ко и вој но ру ко вод ство АР БиХ 
би ла област Са ра је ва – и у по год ном тре нут ку ши ре ње зо не под 
кон тро лом му сли ман ских сна га и спа ја ње са дру гим те ри то ри ја ма. 

Ко му ни ка ци ја из ме ђу над ле жних ко ман ди са 28. ди ви зи јом 
ука зу је нам да је 28. ди ви зи ја у слу ча ју не у спе ха офан зив них деј-
ста ва тре ба ло да пре ђе на упор ну од бра ну и да, тек у крај њој ну-
жди, пре ду зме из у зет но сло же ну и ри скант ну опе ра ци ју про бо ја. 
Од не у спе ха му сли ман ске офан зи ве из 1994. го ди не по ста ја ло је 
ја сно да под рин ске ен кла ве ла ко мо гу да за пад ну у без из ла зну си-
ту а ци ју. 

Ме ђу тим, кон стант но ши ре ње те ри то ри ја ен кла ве уз не пре-
ста но на си ље над ци вил ним ста нов ни штвом при ну ди ли су ВРС да 
у дра ма тич ним тре ну ци ма у ле то 1995. го ди не пре ду зму офан зив на 
деј ства и су зби ју сна ге АР БиХ у ен кла ва ма. 

Офан зив на деј ства ВРС от по че ла су 6. ју ла да би већ 8. ју ла 
ко ман да 28. ди ви зи је па нич но из ве шта ва ла да је си ту а ци ја не из-
ве сна и при том упо зо ра ва ла да ако не до би ју зна чај ну по моћ да 
ће кре ну ти у про бој. Од овог тре нут ка то по ста је глав ни и је ди ни 
план 28. ди ви зи је па је пре тре сно ве ће у слу ча ју То ли мир ла кон ски 
при ме ти ло: Нео спор но је да ен кла ва ни је бра ње на на на чин ко ји 
би се оче ки вао. 

У пи та њу је био ор га ни зо ван про бој ко ји сам по се би пред-
ста вља ве о ма ри зич ну рат ну опе ра ци ју. Пре ма ре чи ма Зул фа Тур-
су но ви ћа на че лу ко ло не на ла зи ла се 284. бри га да и још је дан ба-
та љон. Пре ма раз ли чи тим про це на ма про би ја ло се из ме ђу 10 и 
15 хи ља да љу ди, од то га ве ро ват но јед на тре ћи на под оруж јем (до 
5.000). 

Ка да је све до чио у пред ме ту По по вић и оста ли вој ни екс-
перт ту жи ла штва Ри чард Ба тлер је из ја вио о гу би ци ма при ли ком 
про до ра сле де ће: 

То би би ло ре ле вант но ка да би фо рен зич ки до ка зи у ма сов-
ним гроб ни ца ма ука зи ва ли да су те ла у тим гроб ни ца ма у ста њу 
ко је ука зу је на по ги би ју у бор бе ним деј стви ма. Ко ли ко је ме ни по-
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зна то до ка зи ко ји по ти чу из тих ма сов них гроб ни ца ука зу ју на су-
прот но, да се ту не ра ди о по ги ну ли ма у бор би. 

Ипак то ком уна кр сног ис пи ти ва ња од бра не Ба тлер је из ја-
вио да би би ло при хва тљи во го во ри ти да је: из ме ђу 1.000 и 2.000 
Бо шња ка мо гло стра да ти у бор бе ним деј стви ма. 

Ја ћу по ку ша ти да кон ци зно при ка жем гру пи са не до ка зе ко-
ји су на ве ли Ба тле ра и ње го ве исто ми шље ни ке да ре ла тив но бр зо 
из ме не сво је ми шље ње. 

Све до чан ства о деј стви ма

Ве ли ки број при пад ни ка ко ло не ка Ту зли све до чи о то ме да 
су тр пе ли ве ли ке гу бит ке од ар ти ље риј ске ва тре. 

Ад мир Ју су фо вић го во ри о же сто ком на па ду већ 12. ју ла у 
ко ме је стра да ло 400 љу ди, од ко јих 300 по ги ну лих и 100 ра ње них. 

Адил Мех ме до вић на во ди су коб на це сти Ка ме ни ца –По бу-
ђе ка да је ко ло на гра на ти ра на са окол них бр да и спо ми ње број не 
жр тве. Он го во ри о број ним стра да лим ци ви ли ма иа ко је ов де реч 
о не на о ру жа ним при пад ни ци ма вој не ко ло не. Та ко ђе све до чи да је 
то ком пу та на и ла зио на ве ће и ма ње гру пе ле ше ва љу ди стра да лих 
у бор бе ним деј стви ма. 

Ад мир, Ха сан и Вејз Ха са но вић на во де гра на ти ра ње ко ло-
не већ 11. ју ла, за се ду у шу ми код Кра ви це и стра да ње од мин ских 
по ља. 

Ре гиб Бе га но вић та ко ђе све до чи о ар ти ље риј ском на па ду 
11. ју ла ко ји је тра јао 45 ми ну та и то ком ко га је би ло мно го мр твих.

Са ба ху дин Гу тић до да је да је деј ство вр ше но из ору жа ве-
ли ког ка ли бра од 82 и 120 ми ли ме та ра. 

Фо рен зич ки на ла зи

Ка да се по да ци из све до че ња по ве жу са фо рен зич ким на-
ла зи ма ко је ко ри сти сам Ха шки три бу нал а ко је је ми ну ци о зно ис-
тра жио док тор Љу би ша Си мић из ван сва ке сум ње се по ка зу је да је 
је дан не за не мар љив број по ко па них у ма сов ним гроб ни ца ма стра-
дао од ар ти ље риј ске ва тре. У оним на ла зи ма где је као узрок смр ти 
на ве де на ра на од ге ле ра не мо же би ти ре чи о по гу бље њу. 

Су ми ра њем по да та ка о узро ци ма смр ти те ла екс ху ми ра них 
из ма сов них гроб ни ца мо же се за кљу чи ти да за ве ли ки број из ве-
шта ја уоп ште ни је мо гу ће утвр ди ти узрок смр ти јер је реч о фраг-
мен тар ним оста ци ма. Та мо где је узрок смр ти мо гу ће утвр ди ти код 
не ко ли ко сто ти на слу ча је ва, око 450, го то во је из ве сно да је реч о 
по гу бље њу стре ља њем. Код пре ко 600 слу ча је ва је мо гу ће утвр ди-
ти да је смрт на сту пи ла као по сле ди ца ра не од мет ка али да ни је 
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мо гу ће утвр ди ти да ли је реч о стре ља њу или смр ти у бор би. Код 
477 слу ча је ва узрок смр ти упу ћу је на бор бе на деј ства јер су ра не 
на не те деј ством ар ти ље риј ског оруж ја. 

Тре ба на по ме ну ти да ме шо ви ти ка рак тер ко ло ну ни је мо-
гао да учи ни не ле ги тим ном ме том – у пи та њу је би ла бор бе на 
фор ма ци ја ко јој се при дру жио из ве стан број не на о ру жа них љу ди 
– огром ним де лом му шка ра ца зре ле до би. Ни у ком слу ча ју ни је 
би ло ре чи о ус па ни че ној ма си из бе гли ца ко ја се нео р га ни зо ва но 
по вла чи ла пре ко шум ских бес пу ћа. 

И вој ни ве штак ту жи ла штва Ри чард Ба тлер на ви ше ме ста је 
екс пли цит но при знао ме шо ви ти ка рак тер ко ло не – у свом екс перт-
ском из ве шта ју и у све до че њу у пред ме ту По по вић – и да за пред-
у зи ма ње бор бе них деј ста ва про тив ова кве ко ло не не ма кри вич не 
од го вор но сти. 

Уче шће ко ло не у бор бе ним деј стви ма

Глав ни ис тра жи тељ Ха шког ту жи ла штва Жан –Жак Ру ез је у 
ин тер вјуу цр но гор ском ли сту Мо ни тор из апри ла 2001. го ди не дао 
сле де ћу већ го то во за бо ра вље ну из ја ву:

Зна чај ни број [Муслимана] био је уби јен у бор ба ма. Звор-
нич ка бри га да је ор га ни зо ва ла за се де и та да је има ла нај ве ћи број 
гу би та ка то ком це лог ра та. 

Мно ги су по ги ну ли док су про ла зи ли кроз мин ска по ља. 
Не по зна ти број је ве ро ват но из вр шио са мо у би ство... не ис кљу чу-
јем да су не ки пу ца ли у оне ко ји су же ле ли да се пре да ју.

За тим је ис та као: 
Ми ће мо ра ди ти на осно ву бро ја ли ца ко ја су би ла не по-

сред но по гу бље на. То су би ли за ро бље ни ци и то је крај при че. 

Ме ста бор бе них деј ста ва

Са ма чи ње ни ца да је Звор нич ка бри га да у овим бор ба ма 
пре тр пе ла те же гу бит ке не го у це лом ра ни јем пе ри о ду убе дљи во је 
све до чан ство о ка рак те ру ко ло не ко ја се упу ти ла ка Ту зли. 

У зва нич ном из ве шта ју „Пад Сре бре ни це“ из ав гу ста 1995. 
ко ји је ко ман да Дру гог кор пу са под не ла Ге не рал шта бу АР БиХ го-
во ри се о бор ба ма 28. ди ви зи је при ли ком про бо ја и те шким гу би-
ци ма ко је је тр пе ла из ме ђу оста лог и од ар ти ље риј ске ва тре. 

Иа ко се Ха шки три бу нал ни је де таљ ни је ба вио су сре ти ма 
ко ло не са сна га ма ВРС, на осно ву при ку пље них из ве шта ја мо гу ће 
је при лич но де таљ но ре кон стру и са ти пу та њу кре та ња ко ло не и ме-
ста бор би из ме ђу 28. ди ви зи је и сна га ВРС. 
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На осно ву при ку пље них из ја ва све до ка из ко ло не ко ји су 
пре жи ве ли и успе шно до шли у Ту злу мо же се за кљу чи ти да је 
бор би би ло на нај ма ње 19 раз ли чи тих ло ка ци ја ме ђу њи ма су и 
Ко ње вић По ље, око ли на Ја дра, Су ће ска, Кра ви ца, Цер ска и дру-
ге. Ко ли чи на при ку пље ног ма те ри ја ла од но сно из ја ва пре жи ве лих 
уче сни ка про бо ја је по свој при ли ци да ле ко ве ћа од оне ко ја се на-
ла зи у ар хи ви Ха шког три бу на ла. Ис тра жи тељ Ру ез го во ри о 1.200 
узе тих из ја ва. 

Број мр твих и ра ње них о ко ји ма го во ре уче сни ци про бо ја 
из у зет но ва ри ра не са мо ка да је реч о раз ли чи тим ло ка ци ја ма, што 
је и оче ки ва но, већ и ка да се го во ри о јед ној ло ка ци ји. И не са мо 
да уче сни ци да ју раз ли чи те про це не бро ја већ се кон цен три шу на 
раз ли чи те аспек те де ша ва ња ко ји су им би ли по себ но упе ча тљи ви. 

Та ко, на при мер, за Кра ви цу на ко ју се од но си шест до ступ-
них све до чан ста ва, Фа дил Орић го во ри о ви ше сто ти на по ги ну лих, 
Ра миз Ху сић о 12 са мо у би ста ва, Мид хат Ка дрић о ве ли ком бро ју 
по ги ну лих а Ну риф Ме ми ше вић о мно го по ги ну лих и оса ка ће них 
и ар ти ље риј ском на па ду. Из ве стан број све до че ња од но си се на не-
и ден ти фи ко ва на ме ста. 

Мин ска по ља 

Ве ли ки број му сли ман ских све до ка у сво јим из ја ва ма спо-
ми ње мин ска по ља на пу та њи кре та ња ко ло не. Ве штак ту жи ла-
штва је ис та као да је због пу но за се ја них ми на оте жа на аса на ци ја 
те ре на; о по сто ја њу мин ских по ља све до че и му сли ман ски вој ни 
из во ри као и ин тер на до ку мен та Дрин ског кор пу са ВРС.

Пре ма из ве шта ју Бра не Ђу ри ћа, офи ци ра Ин же њер ског ба-
та љо на Звор нич ке бри га де, мин ска по ља про те за ла су се и у зо ни 
од го вор но сти ове бри га де се вер но од Бра ту нач ке бри га де кроз чи ју 
је зо ну од го вор но сти ко ло на пр во про ла зи ла. Не ке од ми на су про-
у зро ко ва ле и срп ске жр тве. 

Са мо у би ства

По ред бор бе них деј ста ва и мин ских по ља је дан од узро ка 
смр ти би ла су и са мо у би ства. Сма ил Ха џић у свом све до че њу на во-
ди да је код По бу ђа ве ли ки број љу ди из вр шио са мо у би ство док се 
слич на из ја ва Не џа да Ав ди ћа од но си на под руч је Ка ме ни це. Број 
са мо у би ста ва се мо же гру бо про це ни ти на не ко ли ко де се ти на. Ова 
све до че ња су зна чај ни ин ди ка то ри и њи хо ва пра ва вред ност се мо-
же про це ни ти тек у до пу ни са фо рен зич ким на ла зи ма. Тек ка да 
се кон крет не гроб ни це и ло ка ли те ти ис пи та ју у кон тек сту гру па 
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све до чан ста ва мо же се на пра ви ти те ме љан пре глед де ша ва ња при-
ли ком про бо ја ко ло не. 

Су мар не про це не

Раз ли чи ти екс пер ти, пред став ни ци ме ђу на род них ор га ни-
за ци ја, вој ни и ци вил ни зва нич ни ци да ва ли су про це не о укуп ним 
гу би ци ма ко је је пре тр пе ла ко ло на из Сре бре ни це. 

1. Ве ро ват но јед на од нај ра ни јих и нај а у то ри та тив ни јих 
про це на ове вр сте је из ве штај офи ци ра Се ве ро и сточ ног сек то ра 
УН ПРО ФОР-а Ту зла из 17. ју ла 1995. го ди не: пре ма ње го вим ре-
чи ма при спе ло је на те ри то ри ју Дру гог кор пу са АР БиХ пет-шест 
хи ља да сре бре нич ких му шка ра ца, док је 3.000 по ги ну ло при ли ком 
про бо ја. 

2. Ри чард Ба тлер, вој ни екс перт ту жи ла штва, го во ри нео д-
ре ђе но о знат ном бро ју жр та ва и да иа ко не мо же да да та чан број 
сма тра да је у кон тек сту бор бе не си ту а ци је из ги ну ло 1.000-2.000 
љу ди. 

3. Из ве штај о ста њу у По сма трач ке ми си је УН од 17. ју ла 
та ко ђе го во ри о 3.000 по ги ну лих при ли ком про бо ја. 

4. Ге не рал АР БиХ Ен вер Ха џи ха са но вић го во ри о 2.628 из-
ги ну лих вој ни ка и офи ци ра при ли ком про бо ја. 

5. Карл Билт, ми ров ни пред став ник из Бо сне и Хер це го ви не 
и ис так ну ти ди пло ма та, а по том и јед но вре ме ви со ки пред став ник 
у Бо сни и Хер це го ви ни, у сво јим ме мо а ри ма из но си по да так да је 
ви ше од че ти ри хи ља де љу ди из гу би ло жи во те у бру тал ним за се-
да ма и шум ским бор ба ма а да је број по гу бље них 3.000. 

6. Ва жна је про це на аме рич ког оба ве штај ца Џо на Шин дле-
ра ко ји го во ри о 5.000 стра да лих у ко ло ни и око 2.000 по гу бље них 
за ро бље ни ка. 

7. Пре ма на во ди ма пу ков ни ка Рат ка Шкр би ћа че тво ри ца 
му сли ман ских бор ца 28. ди ви зи је ка жу да су ви де ли по хи ља ду 
из ги ну лих бо ра ца то ком про бо ја – по што се не ке ру те пре кла па ју 
за пра во су мо гли ви де ти 3.000 ле ше ва. 

Због че га је ва жно ис тра жи ва ње ко ло не? Оно ба ца са свим 
но во све тло на опе ра ци је ВРС 1995. го ди не и при ка зу је их дру га-
чи је не го што је то при сут но у ха шком на ра ти ву о Сре бре ни ци. 
Струк ту ра и на чин из во ђе ња те опе ра ци је по сред но ука зу ју да ни је 
мо гло би ти ни ка квог пла на о ис тре бље њу ста нов ни штва. По свом 
рас по ре ду ВРС ни је сте гла обруч око ен кла ве. 

По свој при ли ци ВРС је на кнад но екс пло а ти са ла успех и 
баш то рас те за ње у ор га ни за ци о ном по гле ду је омо гу ћи ло по је ди-
ним ак те ри ма на те ре ну да из вр ше ак те од ма зде. 
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Бли скост ме ста бор бе них су сре та ВРС са ко ло ном 28. ди-
ви зи је и ма сов них гроб ни ца са мо по се би ни је убе дљив до каз али 
да је јед но ра ци о нал но ал тер на тив но ту ма че ње ко је је у скла ду са 
чи ње ни ца ма и у ве ћој ме ри од го ва ра ди на ми ци бо р бе них деј ста ва 
то ком ра та у Бо сни и Хер це го ви ни. Ра зум на сум ња је до вољ на да 
по љу ља слу чај ту жи ла штва али ни је до вољ на за за да так  де таљ не 
исто риј ске ре кон струк ци је ко ји тек пред сто ји. 

Шта да ље? Од пре вас ход не је ва жно сти про ши ре ње ем пи-
риј ске ба зе. Те мељ ни је ис тра жи ва ње при ку пље них из ја ва, њи хо во 
гру пи са ње и упа ри ва ње са те рен ским ис тра жи ва њи ма би ло би не-
сум њи во пло до но сно. Упа ри ва ње фо рен зич ких на ла за са из ја ва ма 
све до ка пред ста вља ло би ва жан ко рак на пред. Од ве ли ке је ва жно-
сти и при ку пља ње и ис тра жи ва ње срп ских до ку ме на та о бор бе ним 
опе ра ци ја ма из ју ла 1995. као и све до чан ста ва са срп ске стра не. Ре-
кон струк ци ја ди на ми ке во ђе ња бор бе них деј ста ва у ју лу 1995. пру-
жи ла би ва жне уви де у сам ка рак тер опе ра ци ја и ти ме би по сред но 
ука за ла на мо ти ве и пла но ве ко ји су во ди ли Вој ску Ре пу бли ке Срп-
ске. Још мно го то га је оста ло да се ис тра жи у ве зи са ком плек сом 
пи та ња о де ша ва њи ма у Сре бре ни ци из ју ла 1995. го ди не. Мо же мо 
да се на да мо да ће про ме на по ли тич ких окол но сти, и у Ре пу бли ци 
Срп ској и у Ср би ји, и де по ли ти за ци ја Сре бре ни це омо гу ћи ти ова-
ква ис тра жи ва ња. 



др Љу би ша Си мић, вештак судске медицине
 
Ана ли за са др жа ја ма сов них гроб ни ца Сре бре ни це

Као ле кар, Сре бре ни цом се ба вим већ не ко ли ко го ди на, пр-
во као при пад ник ти ма од бра не пред Ха шким Три бу на лом 2008. 
го ди не, а по сле то га као са рад ник НВО „Исто риј ски про је кат Сре-
бре ни ца“, по след њих пет го ди на.

Рад на те му Сре бре ни це но си мно го од го вор но сти и ве ли ко 
је бре ме за све оне ко ји се том про бле ма ти ком ба ве. То бре ме до-
би ја до дат ну те жи ну ка да се зна да они ко ји су Сре бре ни цу по ста-
ви ли у ме диј ски про стор и ве штач ки је одр жа ва ју у цен тру па жње 
јав но сти има ју ве ли ки ути цај и моћ на гло бал ном ни воу. На сре ћу, 
они не ма ју све. Они не ма ју чи ње ни це ко је би по др жа ле њи хо ве те-
зе о де ша ва њи ма у ју лу 1995. го ди не и па у шал не за кључ ке ко ји су 
из ве де ни из тих фик тив них те за.

Мој пр ви су срет са Сре бре ни цом да ти ра из 1996. го ди не, 
ка да је и по че ла ме диј ска уј дур ма. С об зи ром на то да сам о де ша-
ва њи ма у и око Сре бре ни це слу шао што по сред ством ме ди ја што 
од по је ди на ца ко ји су уче ство ва ли у вој ним опе ра ци ја у Под ри њу 
то ком ра та, зва нич на при ча, она ко ја се не пре ста но вр те ла на у ме-
ди ји ма, и вер зи ја ко ја је до пи ра ла од по је ди них уче сни ка до га ђа ја, 
раз ли ко ва ли су се у знат ној ме ри. Мо је ис ку ство го во ри да сна гу 
ме ди ја ни ка да не би тре ба ло пот це њи ва ти, и да нас их ва ља узе ти 
вр ло озбиљ но. Они – ми слим на ме ди је – спо соб ни су да вас кроз 
про грам „ис пи ра ња мо зга“ ако тре ба убе де да је зе мља рав на пло-
ча. То се ско ро де си ло ме ни по пи та њу Сре бре ни це. На кон не ко ли-
ко го ди на ин тен зив ног „ис пи ра ња мо зга“ по ла ко сам ско ро по чео 
да ве ру јем да су та мо не ки Ср би за и ста за ро би ли и по би ли 8.000 
Му сли ма на. Ни сам ни при ме тио ка ко сам вре ме ном, без ви дљи вог 
от по ра, усво јио зва нич ни на ра тив. Сто га, уоп ште не за ме рам љу-
ди ма ка да има ју дру га чи ји по глед на Сре бре ни цу. То ни је од раз не-
ке њи хо ве ис тра ге, не го пер цеп ци ја ко ја им је на мет ну та, а да они 
то га ни су ни све сни. Они су да нас су бјек ти ко ји ма јед на ин те ре сна 
гру па пла си ра мо ре ла жи ко ри сте ћи све бла го де ти и по год но сти 
сред ста ва ин фор ми са ња. Без то га, на ра тив о Сре бре ни ци био би 
мр тав. Ту до ла зи мо до тач ке где наш рад по ста је ја ко ва жан. На ша 
је оба ве за да да мо ин фор ма ци ју де за ву и са ној ве ћи ни ко ја би по том 
тре ба ло да са ма до не се за кључ ке, или бар по ста ви кри тич ка пи та-
ња. Мо ра мо при во ле ти љу де да из њих пре ста не да го во ре На та ша 
Кан дић и њој слич ни про та го ни сти сре бре нич ког ми та.

42
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И по ред број них ме ди ја, ка да су они и стро го кон тро ли са ни, 
ин фор ма ци је се па жљи во се лек ту ју и љу ди ма се сер ви ра ју фил три-
ра ни по да ци ка ко би се фор ми ра ло од го ва ра ју ће ко лек тив но ми-
шље ње. Ја сно је да је ин фор ма ци ја оруж је до ко јег ни ка ко не тре ба 
да до ђе те. Све док нас др же у мра ку и док ту ма ра мо као гу ске у 
ма гли, за је дан до бар број гра ђа на њи хо ве ре зо лу ци је, кле ча ње, из-
ви ње ња и дру ге на мет ну те бе сми сли це, има ће из ве стан зна чај.

Не ћу го во ри ти о бри тан ској ре зо лу ци ји ни ти о мо ти ви ма 
јед ног де ла за пад ног све та да се Сре бре ни ца и сва да ља ис тра жи-
ва ња на ту те му ста ве под кон тро лу, ни ти ћу го во ри ти о прав ној 
ква ли фи ка ци ји по чи ње ног де ла. Оста вљам то прав ни ци ма ко ји су 
сва ка ко ком пе тен ти ји од ме не да до не су сво је за кључ ке.

Мој за да так је да по де лим са ва ма за кључ ке до ко јих сам до-
шао пре гле да ју ћи ма те ри јал ко ји сам као при пад ник ти ма од бра не 
до био од Ха шког три бу на ла. Та до ку мен та се од но се на об дук ци о-
не на ла зе на чи ње не на кон от ко па ва ња ма сов них гроб ни ца у пе ри-
о ду од 1996. до 2002. го ди не. Ха шки три бу нал, кон крет но Ту жи ла-
штво, са ста вљао је ти мо ве ко ји су оба вља ли от ко па ва ње гроб ни ца. 
Дру гим ли ци ма, без об зи ра на про фил или струч ну спре му, ни је 
био до зво љен при ступ. На кон 2001. го ди не, Три бу нал у Ха гу је 
пре стао са ис ко па ва њи ма а да љу об ра ду те ре на пре у зе ли су „Ин-
сти тут за не ста ла ли ца Бо сне и Хер це го ви не“, на че лу са Амо ром 
Ма шо ви ћем, и ICMP (Ме ђу на род на ко ми си ја за не ста ла ли ца) из 
Ту зле. До њи хо вих ре зул та та и за кљу ча ка ни ка да ни смо до шли, 
ни ти смо има ли при ли ку да ви ди мо њи хо ве за бе ле шке са чи ње не 
по сле от ко па ва ња ма сов них гроб ни ца. Сто га ће наш фо кус би ти 
ре зул та ти до ко јих је до шао Ха шки три бу нал у прет ход но на ве де-
ном пе ри о ду.

Да би смо да ли пре глед ну сли ку са др жа ја ма сов них гроб ни-
ца, те да би сва ко мо гао из ву ћи за кљу чак, по ста ви ће мо не ко ли ко 
кључ них пи та ња на ко је ће мо по ку ша ти да пру жи мо од го во ре.

Пр во пи та ње је сте ко ли ко се те ла на ла зи ло у ма сов ним 
гроб ни ца ма ко је су от ко па не у пе ри о ду ра да Ха шког три бу на ла на 
ло ка ли те ти ма око Сре бре ни це? Уку пан број ло ка ли те та је 13, а на 
не ки ма је би ло ви ше од јед не ма сов не гроб ни це. Пе ри од от ко па ва-
ња је од 1996. до 2001. го ди не.

Пре не го што од го во ри мо на то пи та ње, мо ра мо да ти и јед-
но об ја шње ње. Ха шки три бу нал је, ве ро ват но због не до стат ка оче-
ки ва ног бро ја екс ху ми ра них те ла, при бе гао дво сми сле ној, су штин-
ски по гре шној ин тер пре та ци ји озна ке „ca se“, или „слу чај“. Ca se, 
ка ко га они ко ри сте, мо же би ти ком плет но те ло, али и ску пи на од 
са мо две или три ко сти. С об зи ром на то да је би ло те ла ко ја су 
ске ле ти зо ва на, и да је у не ким слу ча је ви ма до шло до пре ме шта ња 
ске лет них оста та ка, та ко да је зна ча јан број те ла не ком пле тан или 
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је на ђе но са мо по не ко ли ко ко сти ју, је дан слу чај не зна чи и јед но 
те ло. Три бу нал је отво рио укуп но 3.568 „слу ча је ва“, али узи ма ју-
ћи у об зир све на ве де но, то је да ле ко ви ше од ствар ног бро ја те ла. 
Да би ре ши ли не до у ми цу о укуп ном бро ју те ла од лу чи ли смо се 
за пре бро ја ва ње бут них ко сти ју. Бро ја њем де сних и ле вих бут них 
ко сти ју до шло се до за кључ ка да се у екс ху ми ра ним гроб ни ца ма 
на ла зи укуп но 1.923 те ла, при лич но ма ње од бро ја „слу ча је ва“.

Дру го пи та ње, ко је си гур но при вла чи нај ви ше па жње, од но-
си се на стре ља не осо бе. Мо же ли се пре ци зно утвр ди ти, и на ко ји 
на чин, број стре ља них ли ца?

Ана ли зом ма сов них гроб ни ца са фо рен зич ког и ме ди цин-
ског ста но ви шта мо же мо сте ћи сли ку ко ја нам су ге ри ше од го вор, 
али из ја шња ва ње та кве вр сте ни је у до ме ну ме ди ку са. С мо рал не, 
прав не и људ ске стра не по сто је ин ди ка то ри ко ји нам омо гу ћа ва ју 
да пру жи мо од го вор. То ком ана ли зе са др жа ја ма сов них гроб ни ца 
про на шли смо укуп но 442 те ла на ко ји ма је био при су тан по вез за 
очи и/или ли га ту ре на ру ка ма. За тај број љу ди са ве ли ком ве ро ват-
но ћом мо же се по твр ди ти да су стре ља ни.

Тре ће пи та ње је сте да ли је би ло те ла чи је ста ње ука зу је, 
ван сва ке сум ње, да су те осо бе по ги ну ле то ком бор бе них деј ста-
ва? Од го вор је – да. У ма сов ним гроб ни ца ма, на јед ном бро ју те-
ла про на ђе не су по вре де на не те шрап не лом гра на те, као и оста ци 
шрап не ла ра зних ди мен зи ја, што до во ди до не сум њи вог за кључ ка 
да су те осо бе по ги ну ле то ком бор бе них деј ста ва. Уку пан број те ла 
на ко ји ма смо про на шли тра го ве шрап не ла и дру ге вр сте ар ти ље-
риј ске му ни ци је је 477.

Че твр то пи та ње гла си: мо же ли се на пра ви ти раз ли ка из ме-
ђу по вре да од мет ка то ком бор бе них деј ста ва и стре ља ња, ана ли зи-
ра ју ћи по смрт не остат ке?

Ге не рал но не, али мо гу се из не ти од ре ђе не ана ли тич ке пре-
ми се ко је олак ша ва ју до но ше ње за кљу ча ка. Кон кре тан при мер је 
по вре да од мет ка са ула зном ра ном у пре де лу по тиљ ка уз екс тен-
зив ност из ла зне ра не, што би го во ри ло у при лог ма лој раз да љи ни 
од це ви до ме те. На осно ву тих па ра ме та ра мо гло би се за кљу чи ти 
да је би ло реч о по гу бље њу. С дру ге стра не, ре ци мо ако је у пи та-
њу изо ло ва на по вре да од мет ка до њих екс тре ми те та, пре би мо гло 
ука зи ва ти на бор бе на деј ста ва. Углав ном су су до ви ти ко ји на овај 
или онај на чин ту ма че ре зул та те.

Уку пан број те ла на ко ји ма су би ле уоч љи ве по вре де од мет-
ка, пре ма на шој ана ли зи, је сте 655.

Пе то пи та ње: да ли је за сва ко те ло утвр ђен узрок смр ти? 
Од го вор је – не. Из ве стан број не ком плет них и ком плет них те ла 
ни је по ка зи вао по вре де на осно ву ко јих би се мо гао из ву ћи за кљу-
чак о узро ку смр ти. На не ким ком плет ним те ли ма уоп ште ни је би-
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ло тра го ва, од но сно по вре да на не тих ва тре ним оруж јем. Број слу-
ча је ва без утвр ђе ног узро ка смр ти је 411.

Оста так од 1.583 фо рен зич ка из ве шта ја са др жи углав ном по 
не ко ли ко ко сти ју. При род но је да на осно ву та ко ма лог бро ја ко сти-
ју ни је ла ко из вла чи ти од ре ђе ни је за кључ ке, по себ но ако ни је реч о 
ко сти ма гла ве и груд ног ко ша. Од тог бро ја, про це нат слу ча је ва без 
утвр ђе ног узро ка смр ти је 92,4%.

Да ре зи ми ра мо. Под прет по став ком да су сви или ве ћи на 
по је ди на ца у ма сов ним гроб ни ца ма у ве зи са слу ча јем Сре бре ни-
ца би ли стре ља ни, оче ки вао би се вр ло сли чан обра зац ра ња ва ња. 
Ме ђу тим, чи ње ни ца ко ја оста вља ду бок ути сак је упра во хе те ро-
ге ност фо рен зич ке сли ке. Пре ма то ме, пре ма до би је ним по да ци-
ма по сто ји ја сан рас ко рак из ме ђу зва нич ног на ра ти ва, да је у ју лу 
1995. го ди не стре ља но око 8.000 му шка ра ца, ме ђу њи ма и де ча ка, 
и на ла за до ко јих је до шла фо рен зич ка еки па са мо га Ха шког три-
бу на ла.

Пр во, број те ла от ко па них под над зо ром струч ња ка Ха шког 
три бу на ла за ко је по сто је ма ње-ви ше ре гу лар ни фо рен зич ки из ве-
шта ји је око 2.000. Оста је отво ре но пи та ње за што је Три бу нал пре-
стао са ис ко па ва њи ма 2001. го ди не. По сао је на кон то га пре пу штен 
„Ин сти ту ту за не ста ла ли ца Бо сне и Хер це го ви не“ на че лу са Амо-
ром Ма шо ви ћем. Пра те ћи пу та њу по вла че ња 28. ди ви зи је Ар ми је 
Ре пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не, под руч је ко је ка рак те ри шу бор бе-
на деј ства про тив Вој ске Ре пу бли ке Срп ске, „Ин сти тут“ је ус пео за 
по след њих не што ви ше од де сет го ди на да „ис ко па“ још не ко ли ко 
хи ља да „слу ча је ва,“ да би до са да на вод но би ло иден ти фи ко ва них 
око 6.600 те ла. Ни ко ни ка да ни је имао увид у до ку мен та ци ју о на-
вод ним ау топ си ја ма тих осо ба, ако су уоп ште и спро ве де не.

Дру го, од на ве де ног бро ја екс ху ми ра них те ла – реч је о те-
ли ма ко је су екс ху ми ра ли ти мо ви од ре ђе ни од Ха шког три бу на ла 
– по сто ји зна тан број те ла за ко је се ван сва ке раз бо ри те сум ње 
мо же ре ћи да су по ги ну ли то ком бор бе них деј ста ва, на шта ука зу-
је при су ство ткз. burst aut по вре да, као и фраг мен ти гра на та. (По-
вре да на не та про јек ти лом ве ли ке бр зи не ко ји због сво је бр зи не, 
по не кад ма се (н. п. про тив а ви он ски топ Пра га), пре но си ве ли ку 
ко ли чи ну ки не тич ке енер ги је на ме ту, на но се ћи екс тен зив не по-
вре де. Та кве по вре де сво јом екс тен зив но шћу че сто се раз ли ку ју од 
по вре да пу шча ним ме ци ма из не по сред не бли зи не, ко ји та ко ђе мо-
гу оста ви ти „ве ли ке“ де фек те, по себ но на ко сти ма ло ба ње. Еxт енз-
ит ет опи са них по вре да озна че них као burst aut in jury у слу ча је ви ма 
на ве де ним у ау топ сиј ским из ве шта ји ма Ха шког три бу на ла че сто 
под ра зу ме ва пот пу но фраг ме ти са не ло ба ње или пре ло ме не ко ли ко 
су сед них ре ба ра, уко ли ко је реч о по вре да ма груд ног ко ша. Та кве 
по вре де би по свом ка рак те ру од го ва ра ле деј ству ар ти ље риј ских 
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ору ђа са знат но ве ћим про јек ти ли ма од пу шча ног зр на и са ве ли-
ком бр зи ном кре та ња, као што је топ Пра га, че сто  ко ри шћен то ком 
бор бе них деј ста ва про тив људ ске ма се на про тив нич кој стра ни. На 
осно ву об дук ци о них из ве шта ја са екс ху ма ци ја ма сов них гроб ни ца 
у ве зи са слу ча јем Сре бре ни ца, за бе ле же но је 150 по ги ну лих са 
по вре да ма ова кве вр сте, што ап со лут но ис кљу чу је ди рект но по гу-
бље ње.)

Тре ће, ни је мо гу ће са ап со лут ном си гур но шћу утвр ди ти да 
ли су осо бе ко је има ју изо ло ва не по вре де од мет ка по ги ну ле то ком 
бор би или стре ља на. Са мо у по је ди ним слу ча је ви ма, обра зац ра-
ња ва ња су ге ри ше ма ње-ви ше по у здан за кљу чак.

Зна ју ћи за им пли ка ци је ова квих фо рен зич ких ре зул та та, 
Ха шки три бу нал, као и „Ин сти тут за не ста ла ли ца Бо сне и Хер це-
го ви не“ и „ICMP,“ упу сти ли су се у но ви про је кат ко ји је тре ба ло 
да пот кре пи њи хо ве тврд ње о бро ју стре ља них за ро бље них Му-
сли ма на на под руч ју Сре бре ни це у ју лу 1995. Про је кат је тре ба ло 
да по твр ди све до та да шње те зе и да обез бе ди не до ста ју ћу до ка зну 
ка ри ку. Као што је оп ште по зна то, реч је о та ко зва ној ве ли кој и 
та јан стве ној ДНК ана ли зи, упо тре бље ној да се за се ни про сто та. 
Ме ђу тим, на ве де ни про је кат сру шио се као ку ла од ка ра та пре не го 
што је до сти гао свој зе нит.

Да по ја сни мо, ДНК ана ли за у сре бре нич ком слу ча ју има две 
ко ри сне уло ге, али за про та го ни сте слу жбе ног сре бре нич ког на ра ти-
ва ње не при ме не, мо же се сло бод но ре ћи, ни су од при мар ног зна ча-
ја. Пре све га, уко ли ко ан тро по лог то не мо же да ура ди, ДНК мо же да  
по ве же раз ба ца не ске лет не остат ке истог те ла у окви ру јед не гроб-
ни це или ви ше њих, уко ли ко је део те ла пре ме штен у дру гу гроб ни цу. 
ДНК ана ли зом мо же се оба ви ти ре а со ци ја ци ја ске лет них оста та ка. 
За тим, она је ко ри сна та ко ђе и за иден ти фи ка ци ју оста та ка. Упа-
ри ва њем узо ра ка узе тих са де ло ва ске ле та и од бли ских срод ни ка 
мо же се из вр ши ти иден ти фи ка ци ја по смрт них оста та ка.

Ме ђу тим, оно што ДНК не мо же, а што је кључ но за по др-
шку слу жбе ном на ра ти ву о Сре бре ни ци, је сте утвр ђи ва ње вре ме на 
и узро ка смр ти.

ДНК ана ли за не да је ни ка кав од го вор на пи та ње о узро ку 
и вре ме ну смр ти и у стан дард ној кри ми но ло шкој прак си она се за 
утвр ђи ва ње тим по во дом уоп ште не ко ри сти.

Све то по твр дио је ком пе тен тан из вор, То мас Пар сонс, ди-
рек тор фо рен зич ких сту ди ја „ICMP“, ор га ни за ци је са  ла бо ра то-
ри јом у Ту зли где се оба вља ју сре бре нич ка ДНК упа ри ва ња. Под 
уна кр сним ис пи ти ва њем, као све док на су ђе њу ге не ра лу Рат ку 
Мла ди ћу 29. ју на 2015, у од но су на „ICMP“ Пар сонс је по твр дио 
да глав на ла бор та то ри ја у Ту зли не ма ре дов не сер ти фи ка те за стру-
чан рад, да де лат ност „ICMP“ ни ко не кон тро ли ше, да не ма над зор-
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ног те ла ко јем би се не ко мо гао жа ли ти на ква ли тет њи хо вог ра да, 
као и то да су два пу та ме ња ли сво је опе ра тив не про то ко ле. Да ље, 
при знао је да су у њи хо вом ра ду гре шке мо гу ће, да ГЕД НАП, ме-
ђу на род но удру же ње ко је из да је сер ти фи ка те фо рен зич ким ла бо-
ра то ри ја ма, ни ка да ни је вр ши ло ин спек ци ју њи хо вих про сто ри ја, 
ни ти је „ICMP“ члан „Европ ске мре же за фо рен зи ку“.

Нај зад, То мас Пар сонс је по твр дио и кључ ну тач ку, да је 
ДНК ана ли за не спо соб на да утвр ди вре ме, ме сто и узрок смр ти 
осо ба чи је упа ри ва ње ДНК про фи ла је „ICMP“ из вр шио, као и то 
да се „ICMP“ уоп ште не упу шта у тач ност по да та ка о не ста лим 
срод ни ци ма ко је до би ја од по ро ди ца.



Џо на тан Ру пер, бивши новинар BBC-a

Контроверзе ДНК анализе која се користи у идентификацији 
потенцијалних жртава

Low copy num ber DNA/LCN – Ма ли узо рак ДНК

До ка зи до би је ни из ДНК ана ли за би ли су осно ва за убе ђи-
ва ње све та да је око 8.000 бо сан ских му сли ма на уби је но у Сре бре-
ни ци ју ла 1995. од стра не бо сан ских Ср ба. Ме ђу тим, да ли су ти 
до ка зи кре ди бли ни? О че му ми за пра во го во ри мо?

Ме ђу на род на ко ми си ја за не ста ла ли ца твр ди да је иден ти-
фи ко ва ла (ле то 2011. го ди не), 6.609 те ла ко ји се до во де у ве зу са 
слу ча јем Сре бре ни ца. Они су то ура ди ли та ко што су упо ре ђи ва ли 
узор ке ДНК са те ла са узор ци ма узе тих од ро ђа ка оних ко ји су про-
гла ше ни не ста лим. То  зву чи ис прав но. Али, да ли је?

У ства ри и ни је.
Све за ви си од „мо дер не тех ни ке“, али је ја ко ма ло де та ља о 

то ме  до ступ но.
По ме ну та тех ни ка је ве ро ват но за сно ва на на ма лом узор ку 

ДНК, на чи ну ви ше стру ке ам пли фи ка ци је од но сно умно жа ва ња ка-
ко би се до би ло до вољ но ма те ри ја ла за ис пи ти ва ње.

До ка зи и ДНК

Пре осам го ди на, по у зда ност ма лог узор ка ДНК (Low copy 
num ber DNA/LCN) по че ла је да се озбиљ но пре и спи ту је.

New snight, BBC1 UK, Су зан Вотс, уред ник на уч не ру бри ке, 
BBC, New snight, 25. ок то бар 2007: „Ма ли узо рак ДНК (Low copy 
num ber DNA/LCN), био је пи о нир ски и дра го цен по ду хват у фо-
рен зич кој стру ци. За раз ли ку од стан дард не ДНК ана ли зе, он про-
из во ди елек трон ске при ка зе на зва не елек тро фо ло грам, где сва ки 
врх пред ста вља оно што је по зна то као али јал, тип ДНК ко ји но си 
сва ка осо ба, спе ци фич не тач ке, по зна ти је као ге нет ски код. Ово је 
људ ски ДНК, ко ји се умно жа ва у ла бо ра то ри ји за стан дард не ДНК 
оти ске. Две ни ти, дво стру ко спи ра ли зо ва ног лан ца, се од мо та ва ју 
и по том умно жа ва ју ка ко би на уч ни ци има ли до вољ но ма те ри ја ла 
да би на пра ви ли (ДНК) про фил. LCN по чи ње са та ко ма лом ко ли-
чи ном ДНК, да мо ра да се ко пи ра мно го пу та ка ко би се на ње му 
ра ди ло.“

Осам го ди на по сле из ве шта ја New snight, LCN и да ље је 
кон тро верз на тех ни ка.

48
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„Опа сност са ДНК, ве че рас“, ITV1 UK, 9. јун 2011: „Екс-
тра хо ва ње про фи ла из ма лих узо ра ка је из у зет но ком пли ко ва но и 
кон тра верз но. У Аме ри ци, ФБИ од би ја да ра ди са та ко ма лим ко-
ли чи на ма ДНК, јер ве ру ју да су ре зул та ти не по у зда ни. Пре три и 
по го ди не, по кре нут је по сту пак про тив Шон Хо и ја за уби ство 29 
љу ди у јед ном од нај го рих те ро ри стич ких на па да ко ји су се ика да 
де си ли у Се вер ној Ир ској. Слу чај је те сти рао на у ку до ње них пре-
лом них та ча ка. Ту жи ла штво је за сно ва ло сво је на во де на то ме да су 
тра го ви ДНК про на ђе ни на де то на то ру екс пло зи ва при па да ли Хо-
и ју. Је дан од све до ка-екс пе ра та из ја вио је да су шан се да ДНК при-
па да не ком дру гом је дан у ми ли јар ду. Али, Хои је био осло бо ђен.“ 

ITN news, ITV 1, 21. де цем бар 2007: „Пре су да у слу ча ју 
Омах (Omagh, град у Се вер ној Ир ској где је из вр шен те ро ри стич-
ки на пад), ни је мо гла ви ше да на ште ти по ли ци ји и ту жи ла штву јер 
је у сре ди шту њи хо вог пред ме та био фо рен зич ки до каз по зна ти ји 
као „Low copy num ber DNA“ и су ди ја је оштро кри ти ко вао на чин 
на ко ји се по сту па ло с ДНК узор ком као и сам на чин пред ста вља-
ња су ду.“

Је дан од про бле ма са ни ским ни во ом ДНК до ка за је мо гућ-
ност кон та ми на ци је ко ја је мно го ве ћа не го у нор мал ним си ту а ци-
ја ма. У овом слу ча ју су ди ја је ре као да је по сто јао ви со ки ри зик 
да су узор ци би ли кон та ми ни ра ни јер је по ли ци ја би ла не мар на у 
на чи ну при ку пља ња узо ра ка. 

Кон та ми на ци ја је ве ли ки про блем.
Фо рен зич ки на уч ни ци чи не све што је мо гу ће ка ко би спре-

чи ли кон та ми на ци ју. Али не мо гу ле ги ти ми зо ва ти рад по ли ци је. 
Др Де нис Син ди ком Корт (De nis Synde com be Co urt), фо рен-

зи чар са Барт са и Лон дон ске шко ле ме ди ци не (Barts&The Lon don 
School of Me di ci ne): „Ри зи ци су огром ни. И мо же се у сва ком слу-
ча ју ви де ти кон та ми на ци ја јер се ра ди о из у зет но ма лим ко ли чи на-
ма ДНК. И, за то их чу ва мо у по себ ним, за шти ће ним про сто ри ма. 
Је дан од та квих је ово ов де. Са мо од ре ђе ним љу ди ма је до пу ште но 
да уђу у ову про сто ри ју да би ра ди ли на ДНК про фи ли ма и пра ће-
њу кон та ми на ци је. Оно што не мо же мо да кон тро ли ше мо је оно 
шта се де ша ва са тим узор ци ма пре не го што стиг ну до нас. Не-
ма мо иде ју о то ме – они до ла зе за пе ча ће ни, али ка ко се са њи ма 
по сту па ло, ко је с њи ма ру ко вао, под ко јим усло ви ма?“

Бил То мас је кри ти ко вао упо тре бу ДНК про фи ла пред су до-
ви ма у САД. 

Про фе сор Бил То мас, Уни вер зи тет Ка ли фор ни је, Ир вајн: 
„По сто ји тај стал ни ци клус, ка ко се сва ка но ва ге не ра ци ја ДНК 
тех но ло ги је раз ви је и до ве де пред суд од стра не ен ту зи ја ста. Они 
су углав ном ус хи ће ни по тен ци ја ли ма тех но ло ги је у ре ша ва њу зло-
чи на и ну де до бре раз ло ге за то. Али, с дру ге стра не, по бор ни ци 
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но вих тех ни ка скло ни су да пре це њу ју и пре ви ше агре сив но про-
мо ви шу те тех ни ке, за не ма ру ју ћи при то ме про бле ме ве за но за 
при ме ну тих тех ни ка.“ 

Шта све ово зна чи?
LCN ДНК функ ци о ни ше са мо ка да се:
1. Ва ђе ње, ру ко ва ње и по хра њи ва ње де ло ва те ла од ви ја у 

скла ду са бес пре кор ним про фе си о нал ним стан да р ди ма, и
2. ДНК по ду да ра ње ура ди на осно ву до ка за них тех ни ка, од 

на уч ни ка са ве ли ким ис ку ством.
За до во ља ва ње оба усло ва је из у зет но те шко.

New snight, BBC1 UK, 25. ок то бар 2007: „Про фе сор Ден 
Крејн, je свет ски екс перт у број ним суд ским пред ме ти ма где се ко-
ри сти „ма ли узо рак ДНК“ или LCN. Он је ве те ран мно гих про це са, 
укљу чу ју ћи и про цес О. Ј. Симп со на. Био је у Бел фа сту про шлог 
ме се ца ка ко би се обра тио адво ка ти ма да из ра зи сво је те мељ не за-
мер ке на ра чун ко ри шће ња тех ни ке ма лог узор ка ДНК.“

Про фе сор Ден Крејн , Wright Sta te Uni ver sity: „Нај ве ћи про-
блем, али ве ро ват но и нај ја ча пред ност је ул тра осе тљи вост ко ју, 
ка ко ја то ви дим, пра те две ка те го ри је про бле ма. Јед на ка те го ри-
ја је: по ве ћа на флек си бил ност у ту ма че њу до ка за код ДНК узор ка 
до би је ног тех ни ком LCN, за раз ли ку од кон вен ци о нал не тех ни ке 
узор ко ва ња.“

Су зан Вотс, уред ник на уч не ру бри ке, BBC, New snight: „У 
су шти ни, ка да је ко ли чи на ДНК са ко јом сте по че ли да ра ди те вр ло 
ма ла, па је за тим умно жа ва те пра вље њем број них ко пи ја, ре зул та-
ти по ста ју ста ти стич ки ма ње по у зда ни...“

Ко ли ко су ве ли ки ри зи ци кон та ми на ци је ка да ра ди те са ло-
кал ном по ли ци јом?

 „Иа ко не ве ро ват но зву чи, але ли – вр хо ви на ДНК при ка зу 
(елек тро фе ро гра му) мо гу да се по ја вљу ју и не ста ју го то во на су-
мич но! Ово зна чи да онај ко чи та ре зул та те мо ра и да их ту ма чи, 
што ни је по треб но код стан дард ног ДНК узор ко ва ња (те ста).“

Про фе сор Ден Крејн , Wright Sta te Uni ver sity: „Ми шље ња 
сам да је ве о ма за ни мљи во и за бри ња ва ју ће то што FSS (Fo ren sic 
Sci en ce Ser vi ce UK – Слу жба за фо рен зич ку на у ку УК), по ве ћа ва-
ју ћи осе тљи вост сво је (LCN) ме то де, у исто вре ме сма њу је мо гућ-
ност раз ли ко ва ња до брог од ло шег сиг на ла. Ми слим да је са свим 
ја сно и да би сва ко раз у мео да уко ли ко нпр. по ја ча те звук на ра диу, 
ни во шу ма ће по ра сти, не ће се сма њи ти.“

 Ка да је у пред ме ту ту жи лац про тив Хо и ја нај зад оства рио 
увид у елек тро фе ро грам (ре зул тат ДНК те ста) FSS-a, за Де на Креј-
на је то био кључ ни тре ну так. Да би по ка зао у че му је про блем 
он на мо гу ће осум њи че не, те о рет ски ре че но: То ма, Ди ка и Ха ри ја, 
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при ме њу је тех ни ку ма лог узор ка ДНК ко ју је упо тре би ло и ту жи-
ла штво у овом пред ме ту. Овај узо рак има два вр ха или але ла, док 
на дну екра на ви ди мо ка ко је FSS ту ма чи ла до би је не ре зул та те. 
Сло во „F“ зна чи да ни су си гур ни. 

Про фе сор Ден Крејн, Wright Sta te Uni ver sity: „Са да се по-
ста вља пи та ње да ли се ова осо ба мо же ис кљу чи ти као не ко чи ји 
траг се на ла зи у овом узор ку?“ 

Он за тим те сти ра хи по те тич ке То ма, Ди ка и Ха ри ја и сва ки 
пут се ја вља мо гућ ност да они бу ду озна че ни као осум њи че ни јер 
се не ки од њи хо вих але ла или вр хо ва по ду да ра ју са узор ком. 

„Дик је у ства ри Шон Хои, у овом кон крет ном сце на ри ју. И 
на рав но он не мо же да бу де ис кљу чен као не ко чи ји се до при нос 
на ла зи у овом узор ку, али мо ра мо има ти на уму да не мо же мо ис-
кљу чи ти ни То ма, Ха ри ја и ве ли ки број дру гих љу ди.“

Тех ни ка ма лог узор ка ДНК до шла је под лу пу јав но сти у 
слу ча ју Шо на Хо и ја. Та да је узо рак са де ла тра ке ко ји се на ла зио на 
бом би под мет ну тој под ау то мо бил упо ре ђен са по да ци ма из на ци-
о нал не ба зе ДНК. Узо рак се по ду да рио са про фи лом де ча ка, сред-
њо школ ца из Но тин гам ши ра (Not ting ham shi re).

 Про фе сор Ден Крејн на ста вља: „Ово се мо же при пи са ти 
јед ној или две ма гру па ма про бле ма по ве за них са тех ни ком ма лог 
узор ка ДНК. Флек си бил ност у ту ма че њу је мо гла да ре зул ти ра не-
чим што ни је би ла са вр ше на по ду да р ност, а чи ни ло се са вр ше ном 
по ду дар но шћу. Та ко ђе мо гу ће је и да је ДНК тог че тр на е сто го ди-
шњег де ча ка за и ста до спео та мо, али на са свим дру ги на чин ко ји 
не под ра зу ме ва да је он имао би ло шта са том екс пло зив ном на пра-
вом. На при мер, мо жда се он ру ко вао са не ким ко се за тим ру ко-
вао са осо бом ко ја је би ла над ле жна за узо рак, и ето та мо ње го вог 
ДНК.“

Због ових на су мич них ре зул та та, уста но вље на је уо би ча је-
на прак са да се тех ни ка ма лог узор ка ДНК по но ви два, а не ки пут и 
три пу та. Ако се исти алел по ја ви дру ги или тре ћи пут он да се тај 
ре зул тат сма тра ве ро ват ни јим. Ме ђу тим у пред ме ту Ома (бом ба-
шки на пад у Се вер ној Ир ској 15. ав гу ста 1998. го ди не), Ден Крејн 
је по ка зао ка ко је фо рен зич ка на у ка про из ве ла раз ли чи те ре зул та-
те при ли ком успе шне об ра де истог узор ка: „Иста гру па до ка за је 
за ви сно од де ла ко ји је те сти ран и упо тре бље них ком би на ци ја ре-
зул ти ра ла дру га чи јим ДНК про фи ли ма. Ми слим да је то вред но 
па жње.“ 

Ис тра га о то ме шта се до го ди ло у Сре бре ни ци у ју лу 1995. 
го ди не во ђе на је од стра не Ме ђу на род ног кри вич ног три бу на ла за 
бив шу Ју го сла ви ју (МКТЈ) ко ји су осно ва ле Ује ди ње не на ци је.

Фо рен зич ке рад ње и ДНК ис пи ти ва ња пре не ти су на Ме ђу-
на род ну ко ми си ју за не ста ла ли ца осно ва ну у Сје ди ње ним Др жа-
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ва ма. Иден ти фи ко ва ње пу тем ДНК да ло је ве ћи део до ка за у пред-
ме ти ма ве за ним за Сре бре ни цу пред Ха шким три бу на лом. 

Ме ђу тим Ме ђу на род на ко ми си ја за не ста ла ли ца, чи је осо-
бље по чев од кра ја 2007. го ди не чи не 93% бо сан ски му сли ма ни, 
ни кад ни је до ста ви ла Три бу на лу у Ха гу по дат ке о ме то до ло ги ји 
ко ју је при ме њи ва ла при ли ком ис пи ти ва ња.

Ни ти је до ста ви ла Ха шком три бу на лу и бра ни о ци ма окри-
вље них пот пу ну еви ден ци ју о ДНК до ка зи ма. 

Ово зна чи да је окри вље ни ма ус кра ће но основ но људ ско 
пра во ко је им омо гу ћа ва да оспо ре до ка зе ко ји се ко ри сте про тив 
њих.

Ви ше од то га, Три бу нал у Ха гу је при хва тио као су штин ски 
до каз не што ве о ма кон тро верз но и пот пу но не по у зда но. 

Бу ди мо на чи сто са овим: нај ва жни ја ДНК тех ни ка ко ју је 
ко ри сти ла Ме ђу на род на ко ми си ја за не ста ла ли ца ни кад ни је не за-
ви сно про ве ре на.

Ме ђу на род на ко ми си ја за не ста ла ли ца од би ла је да до ста ви 
по дат ке о сво јим ДНК те сто ви ма за по тре бе не за ви сног ис пи ти ва-
ња.

Рад Ме ђу на род не ко ми си је за не ста ла ли ца био је сум њи вог 
ква ли те та.

Ко сти и дру ги де ло ви те ла су тре ти ра ни, пре ме шта ни и 
скла ди ште ни на не про фе си о на лан на чин.

Ма ло то га су ура ди ли да спре че кон та ми на ци ју.
И као што ви ди мо по ста вља ју се ва жна пи та ња у ве зи по у-

зда но сти њи хо вих ДНК до ка за.
Ден Крејн је за кљу чио: „Код тех ни ке ма лог узор ка ДНК 

по сто ји мно го ве ћа флек си бил ност у ту ма че њу до ка за у по ре ђе њу 
са кон вен ци о нал ним ДНК те сти ра њем. У исто вре ме док је FSS 
(Fo ren sic Sci en ce Ser vi ce Uni ted King dom – Слу жба за фо рен зич ку 
на у ку УК) по ве ћа ва ла осе тљи вост сво је (LCN) ме то де, она је спу-
шта ла ни во ко ји им омо гу ћу је да раз ли ку ју сиг нал од шу ма.“

Са да је вре ме да Ме ђу на род ни кри вич ни три бу нал за бив шу 
Ју го сла ви ју по ка же све ту да је суд у слу жби прав де.

Сви де та љи ко ри шће них тех ни ка од стра не Ме ђу на род не 
ко ми си је за не ста ла ли ца мо ра ју би ти до ступ ни за рад не за ви сне 
про ве ре.

Сви по да ци о ДНК иден ти фи ка ци ја ма мо ра ју би ти до ста-
вље ни ти мо ви ма за од бра ну ра ди не за ви сне ана ли зе.

Ни је дан пра ви суд не сме при хва та ти до ка зе здра во за го то-
во.

Тех ни ка ма лог узор ка ДНК мо ра би ти под врг ну та стро гим 
про ве ра ма.
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Са да је на Три бу на лу у Ха гу да обез бе ди да се то за и ста и 
до го ди. 

Уко ли ко то не бу де учи ње но, свет ће схва ти ти ко ли ко за и ста 
вре ди ме ђу на род на прав да.



Сте фан Кар га но вић 
НВО Историјски пројекат Сребреница

Да ли по сто је до ка зи ге но цид не на ме ре у Сре бре ни ци?

Овај на уч ни скуп о Сре бре ни ци у Бе о гра ду одр жа ва се са-
мо две не де ље по сле слич ног ску па у Ба ња лу ци. То је аси ме трич-
ни од го вор „Исто риј ског про јек та Сре бре ни ца,“ „Фон да стра те шке 
кул ту ре“ и Му зе ја жр та ва ге но ци да на рас ко шно про мо ви са ње 
слу жбе ног на ра ти ва о Сре бре ни ци у овом „ју би лар ном“ пе ри о ду. 
Во ди ли смо ра чу на да бу де мо у вре мен ским окви ри ма обе ле жа ва-
ња го ди шњи це Сре бре ни це, у на ди – за са да илу зор ној – да ће мо 
стра ну ко ја Сре бре ни цу по сма тра из дру га чи јег угла при во ле ти на 
ди ја лог.
 Ухва ти ће мо од мах „би ка за ро го ве“ и по ста ви ће мо пи та ње: 
Да ли по сто је до ка зи ге но цид не на ме ре у Сре бре ни ци? 
 То је су шти на кон тро вер зе о слу ча ју Сре бре ни ца, и у прав-
ном и у по ли тич ком сми слу. У не до стат ку утвр ђе не ге но цид не на-
ме ре, do lus spe ci a lis, без об зи ра на број ке и окол но сти, зло чин у 
Сре бре ни ци не мо же се уз ди ћи на ни во ге но ци да. Ге но цид је знат-
но ви ше од про стог уби ја ња или во ђе ња вој не опе ра ци је, ма ко ли ко 
смр то но сне или ра зор не би ле по сле ди це. Срж де лик та ге но ци да је 
на ме ра да се фи зич ки уни шти јед на од ка те го ри ја за шти ће них Кон-
вен ци јом: ет нич ка, вер ска или ра сна. То ни је спор но и сви струч-
ња ци то зна ју и при хва та ју.
 По ђе мо ли од прет по став ке да са зре ва ње и ло ги стич ка при-
пре ма ге но цид ног по ду хва та из и ску је од ре ђе ни вре мен ски оквир, 
ра зум но је по ста ви ти пи та ње: у ко јем тре нут ку и на ко јем вре мен-
ском ра сто ја њу од до га ђа ја је утвр ђен на ста нак ге но цид не на ме ре 
у слу ча ју Сре бре ни це, ако је по сто ја ла?
 Све до че ње глав ног ис тра жи те ља Ха шког три бу на ла, Жан-
Ре не Ру е за, у но вем бру 2001, пред Ко ми си јом фран цу ског пар ла-
мен та за Сре бре ни цу, ба ца све тло упра во на ову окол ност. На пи-
та ње чла но ва Ко ми си је да ли је тач но да пре 9. ју ла ни је по сто јао 
план за за у зи ма ње ен кла ве, упр кос то ме да је та те ри то ри ја за бо-
сан ске Ср бе би ла од ве ли ког стра те гиј ског зна ча ја, Ру ез је од го-
во рио: „Фак тич ки, од лу ка о за у зи ма њу ен кла ве ни је би ла до не та 
пре 9. ју ла, ка да је ге не рал Мла дић схва тио да ен кла ва не ће би ти 
бра ње на. Пр во бит ни циљ је био да се ен кла ва су зи на те ри то ри ју 
гра да Сре бре ни це и да се пре тво ри у огро ман из бе глич ки ло гор на 
отво ре ном, да би се УН на та кав на чин при ну ди ле да от поч ну са 
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ева ку а ци јом из те зо не.“ (Rap port d’in for ma tion, No. 3413, На род на 
Скуп шти на Фран цу ске, 22. но вем бар 2001, стр. 43.)  
 Дру ги део Ру е зо ве из ја ве је на га ђа ње, али онај пр ви, о не-
по сто ја њу на ме ре на срп ској стра ни, пре 9. ју ла, да се Сре бре ни ца 
за у зме те ме љи се на до ку мен ти ма у ко је је Ру ез имао увид и пре до-
чио Ко ми си ји, и за то има сна гу до ка зи ве чи ње ни це.
 Ако се има у ви ду тврд ња да се ге но цид у Сре бре ни ци до-
го дио у вре мен ском ра спо ну из ме ђу 13. и 17. ју ла, то је по да так од 
ка пи тал ног зна ча ја, и то из из во ра бли ског Ту жи ла штву Ха шког 
три бу на ла. То зна чи да на ме ра о фи зич ком уни ште њу ста нов ни-
штва Сре бре ни це, или не ког ње го вог де ла, ни је мо гла по сто ја ти 
пре 9. ју ла, а  на вод ни ге но цид је по чео са мо че ти ри да на по сле 
то га.
 Вој ном ве шта ку Ту жи ла штва Ха шког три бу на ла, Ри чар ду 
Ба тле ру, ду гу је мо дру го зна чај но пре ци зи ра ње ре до сле да до га ђа ја, 
опет про тив ин те ре са уста но ве за ко ју ра ди и уто ли ко ве ро до стој-
ни је.
 Ба тле ро во све до че ње на су ђе њу Пе ле ми шу и Пе ри ћу пред 
Су дом за рат не зло чи не Бо сне и Хер це го ви не 2010. го ди не у Са ра-
је ву ба ца вр ло ко ри сно све тло на кон тро вер зу у ве зи не са мо са сле-
дом до га ђа ја, не го и кључ ним пи та њем: ге но цид ним уми шља јем. 
Украт ко, Ба тлер, ко ји је у зва нич ном свој ству имао до ступ нај о се-
тљи ви јим и нај ре ле вант ни јим до ку мен ти ма, на су ђе њу је из ја вио 
да ни је от крио ни ка кву на зна ку о по сто ја њу пла на да му сли ма ни 
бу ду ис тре бље ни, бар до 11. ју ла, ка да су срп ске сна ге за у зе ле Сре-
бре ни цу. То Ру е зо ву хро но ло ги ју по ме ра уна пред за још два да на, 
по твр ђу ју ћи да се  о  ге но ци ду на срп ској стра ни ни је раз ми шља-
ло ни че тр де сет осам са ти до по чет ка (им пу ти ра ног) зло чи на (Суд 
БиХ, Оде ље ње за рат не зло чи не, Ту жи лац про тив Пе ле ми ша и 
оста лих, X-KR-08/602, 22. март 2010).
 У свом све до че њу, Ба тлер је, по ред ово га, из нео још не ко-
ли ко ста во ва ко ји по сто ја ње ге но цид не на ме ре ста вља ју под оп шту 
сум њу, да се из ра зи мо нај у здр жа ни је.  
 Пр во, он по твр ђу је Ру е зо ву те зу да је из вор ни циљ срп ске 
вој не опе ра ци је, за ко ју је пла ни ра ње от по че ло 30. ју на 1995, би-
ло са мо да за шти ће ну зо ну УН све де на град ску по вр ши ну Сре-
бре ни це. Дру го, на ре ђе ње вој сци да уђе у Сре бре ни цу пред сед ник 
Ка ра џић је из дао 10. ју ла, или на са мо је дан дан пре не го што се 
то до го ди ло. То зна чи да је пре у зи ма ње ен кла ве пред ста вља ло им-
про ви зо ва ну од лу ку, до не ту у све тлу вој ног успе ха опе ра ци је до 
тог тре нут ка, а не сми шљен по тез са ци љем за ро бља ва ња број ног 
му сли ман ског ста нов ни штва, да би за тим би ло уни ште но. Тре ће, 
све док нео че ки ва но 10. ју ла оп сег опе ра ци је ни је био про ши рен, 
да од тог тре нут ка об у хва ти пот пу но за у зи ма ње ен кла ве, опе ра ци ја 
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је би ла во ђе на ис кљу чи во на ни воу Дрин ског кор пу са, без упли ва 
Глав ног шта ба или дру гих ви ших струк ту ра. Че твр то, Ба тлер ка же 
да му „ни је по знат“ ни је дан при мер да је по сле 11. ју ла, да ту ма ка-
да је ен кла ва већ би ла за у зе та и ка да је опе ра ци ја би ла при ве де на 
кра ју, ВРС ва тре но деј ство ва ла про тив ци ви ла у  Сре бре ни ци. Пе-
то, што се ти че де пор та ци је ци ви ла из ен кла ве, ни у ве зи са ти ме, 
по Ба тле ру, „до ку мен ти не са др же до ка зе“ прет ход ног пла ни ра ња 
од пре 11. ју ла ују тру, ка да је до не та од лу ка да се уђе у Сре бре ни цу.  
Нај зад, ше сто, Ба тлер је са гла сан с тим да у ре до ви ма Вој ске Ре пу-
бли ке Срп ске ни је би ло оче ки ва ња да би за ро бље ни ци мо гли би ти 
по гу бље ни, по Ба тле ру, „све до 12. па чак и 13. ју ла.“
 На осно ву све га то га, по ста вља се кри тич но пи та ње: у ко-
јој ме ри су по ме ну ти ре до след и ана ли за до га ђа ја нај ме ро дав ни јих 
са рад ни ка Ту жи ла штва МКТБЈ ускла ди ви са те зом да је по ли тич ко 
и вој но ру ко вод ство Ре пу бли ке Срп ске на ме ра ва ло фи зич ко уни-
ште ње Му сли ма на у Сре бре ни ци као та квих, као ет нич ке или вер-
ске за јед ни це? Кон вен ци ја о ге но ци ду про пи су је да је та ко мо ра ло 
би ти да би се ге но цид до го дио. А ако се  у Сре бре ни ци за и ста до-
го дио ге но цид, или у нај ма њу  ру ку уби ја ње ма сов ни јих раз ме ра, 
да ли је то би ло по сле ди ца од го ва ра ју ће на ме ре, или тек не чи ја 
на кнад на за ми сао?
 Из да на шњег угла, у пот пу но сти су ра зу мљи ва пи та ња ко ја 
је по ста вио ис так ну ти ка над ски прав ник и  струч њак за ге но цид, 
Ви ли јам Ша бас, не по сред но по сле из ри ца ња пре су де у пред ме-
ту Кр стић: „Не ма ли дру гог убе дљи вог об ја шње ња за по гу бље ње 
7.000 му шка ра ца и де ча ка у Сре бре ни ци? По сто ји ли мо гућ ност да 
су по ста ли ме та за то што су би ли вој но спо соб ни, и са мим тим фак-
тич ка или по тен ци јал на бор бе на ли ца? Да ли би не ко ко је ствар-
но на у мио фи зич ко уни ште ње јед не гру пе, и до вољ но је сви реп да 
би убио ви ше од 7.000 не за шти ће них му шка ра ца и де ча ка, уло жио 
по тре бан на пор да ор га ни зу је пре воз же на, де ца и оста ре лих – на 
си гур но?“ (Wil li am A. Scha bas, “Was Ge no ci de Com mit ted in Bo snia 
and Her ze go vi na?  First Jud gments of the In ter na ti o nal Cri mi nal Tri bu-
nal for the For mer Yugo sla via,” Ford ham Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 
Vol. 25, No. 23, 2001–2002, стр. 46).
 Чи ње ни ца  – до бро по зна та свим струч ња ци ма ко ји се овом 
те мом ба ве – је сте да ни на јед ном од се дам сре бре нич ких су ђе ња 
пред МКТБЈ ни је пре до чен ни је дан до каз, са би ло ко јег ко манд ног 
ни воа ко ји ука зу је на по сто ја ње на ме ре и ко јим се на ре ђу је пред у-
зи ма ње нео п ход них ло ги стич ких ме ра са ци љем уни ште ња му сли-
ман ске за јед ни це у Сре бре ни ци. На ко ји на чин Ха шки три бу нал 
ипак из во ди за кљу чак да се до го дио ге но цид?
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 Од го вор на то пи та ње на ла зи се у пар. 4 пре су де ге не ра лу 
Кр сти ћу. Реч је о вр ло ино ва тив ној ана ли тич кој тех ни ци и прав ној 
док три ни:
 „Пре тре сно Ве ће се осла ња на мо за ик до ка за ко ји у сво јој 
све у куп но сти при ка зу је до га ђа је то ком не ко ли ко да на у ју лу 1995. 
го ди не.“ (ICTY, Pro se cu tor v Kr stić, пр во сте пе на пре су да, пар. 4) 
 Им пли ка ци ја отво ре не при ме не ова ко не пре ци зне ме то до-
ло ги је је да чвр стих и не по сред них до ка за – не ма. Ве ће по тен ци-
јал ну до ка зну гра ђу о ге но цид ном уми шља ју тре ти ра као коц ки це 
у мо за и ку и спа ја их на на чин ко ји би се мо гао упо ре ди ти са цр те-
жом у Рор шах Те сту. Сва ки по сма трач у прин ци пу цр теж мо же да 
ту ма чи на раз ли чит и су бјек ти ван на чин, као што Ве ће ту ма чи свој 
мо за ик.
 Да би ту ма че ње Ве ћа из гле да ло ми ни мал но убе дљи во, мо-
ра ју се уна пред ели ми ни са ти не ке основ не увре же не прет по став ке 
о при ро ди опе ра ци је ко ја се сма тра – ге но цид ном. Јед на од тих 
прет по став ки је по сто ја ње пла на. За то у пар. 225 пре су де ге не ра лу 
Кр сти ћу Ве ће из но си из не на ђу ју ћу тврд њу  да „по сто ја ње пла на 
или по ли ти ке (po licy), не пред ста вља са став ни део кри вич ног де ла 
ге но ци да у прав ном сми слу.“ (ICTY, Pro se cu tor v Kr stić, пр во сте пе-
на пре су да, пар. 225). Ако ни је би ло пла на или по ли ти ке, на ка квим 
се прет по ста вље ним узро ци ма те ме љи су ге сти ја да је у Сре бре ни-
ци по чи њен ге но цид? Без утвр ђе ног узро ка им пу ти ра ног кри вич-
ног де ла, те шко је до ку чи ти за шта је ге не рал Кр стић од го ва рао и 
до био три де сет пе то го ди шњу за твор ску ка зну.

У пар. 26 пре до стро жно Ве ће дра стич но пре и на ча ва и сам 
по јам на ме ре: „Глав ни по ка за тељ… да су сна ге  ВРС на ме ра ва ле да 
ели ми ни шу све бо сан ске Му сли ма не из Сре бре ни це био је по кољ 
од  стра не ВРС свих вој но спо соб них му шка ра ца из те за јед ни це.“ 
Да ли су  ма са кри ра ли баш све, то упра во је сте јед но од отво ре них 
пи та ња. Дру го пи та ње је да ли је по јам „вој но спо соб них му шка-
ра ца“ до вољ но ши рок да би се из јед на чио са јед ном од за шти ће них 
гру па ко је се по ми њу у Кон вен ци ји? Али, чак да је у вр хо ви ма по-
ли тич ког и вој ног ру ко вод ства Ре пу бли ке Срп ске и по сто ја ла та-
ква ге но цид на на ме ра, ка ко се не у би ја ње Му сли ма на де се так да на 
ка сни је, то ком и не по сред но на кон опе ра ци је  за у зи ма ња су сед не 
ен кла ве Же па, укла па у сце на рио? 

У пред ме ту Кр стић, Ве ће за че так сре бре нич ког ге но цид ног 
пла на на ла зи на са стан ку срп ског вој ног и по ли тич ког ру ко вод ства 
у хо те лу „Фон та на,“ у Бра тун цу, то ком пре по днев них ча со ва 12. 
ју ла 1995, ма да при зна је да ни за то не ма чвр стих до ка за (ICTY, 
Pro se cu tor v Kr stić, пр во сте пе на пре су да, пар. 126-134 и пар. 573; 
дру го сте пе на пре су да, пар. 84-85 и пар. 91). Да ли је „ге но цид на 
на ме ра,“ ко ја је на вод но у хо те лу та да фор му ли са на, пред ста вља ла 
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са мо  про ла зно рас по ло же ње, ко је ни је по тра ја ло ви ше од не ко-
ли ко да на? Јер уско ро за тим, при по ла ску на Же пу, из гле да да је 
do lus spe ci a lis не стао, да би био за ме њен по врат ком на уо би ча је не 
обра сце вој нич ког по на ша ња, ма ње-ви ше у скла ду са од ред ба ма  
ме ђу на род ног рат ног пра ва.
 Ка да по сто ји јед на је ди на овла шће на ин стан ца ко ја ту ма чи 
соп стве ни Рор ша хов цр теж, про бле ми се ре ша ва ју ла ко. Јед но став-
но из сли ке из ба цу је те оне ли ков не еле мен те ко ји сме та ју ва шој 
кон цеп ци ји и твр ди те да је не што што дру ги не при ме ћу ју – у ства-
ри нај о чи глед ни ји део сли ке.
 На кра ју, два де та ља ко ји уо кви ру ју на ве де ну кон тро вер зу.
 Пр ви се од но си на све до че ње Дра же на Ер де мо ви ћа, „крун-
ског све до ка“ ха шког Ту жи ла штва и чо ве ка ко ме је не по треб но 
пред ста вља ње, на су ђе њу Ра до ва ну Ка ра џи ћу. Ка ра џић Ер де мо ви-
ћу по ста вља ди рект но пи та ње ко је се од но си на срж ства ри што се 
Сре бре ни це ти че, а то је do lus spe ci a lis или ге но цид на на ме ра: „Да 
ли сте у њих пу ца ли“, пи та Ка ра џић, „са на ме ром да уни шти те му-
сли ма не у Бо сни као ет нич ку гру пу, да их ис тре би те као на род?“ 
Ер де мо ви ћев од го вор је гла сио: „Не, го спо ди не Ка ра џи ћу“. Ка ра-
џић је за тим пи тао да ли је ико из Ер де мо ви ће ве је ди ни це имао 
на ме ру да ис тре би му сли ма не. На то Ер де мо вић од го ва ра: „Го спо-
ди не  Ка ра џи ћу, ја се не се ћам, али не ве ру јем да смо то га да на 
рас пра вља ли о на ме ра ма да се ис тре бе му сли ма ни. Ни смо о то ме 
раз го ва ра ли. Не се ћам се да сам о то ме при чао са би ло ки ме из мо-
је је ди ни це.“ (ICTY, Pro se cu tor v. Ka ra džić, Тран скрипт, стр. 25410, 
25415).

То ли ко о мен тал ном скло пу не по сред ног из вр ши о ца зло чи-
на и на ме ри ко ја га је у тре нут ку из вр ше ња мо ти ви са ла.
 Дру ги де таљ је је дан за пре па шћу ју ћи исе чак из из дво је ног 
ми шље ња су ди је Жан-Клод Ан то не ти ја у дру го сте пе ној пре су ди 
у пред ме ту То ли мир, у апри лу ове го ди не. На кра ју брит ке, кар те-
зи јан ске кри ти ке ми шље ња ве ћи не, на ви ше од сто стра ни ца, Ан-
то не ти из но си свој су мар ни за кљу чак, ко ли ко објек ти ван то ли ко 
и шо кан тан: „Уло га оп ту же ног је сте де фи ни са на овом пре су дом, 
ме ђу тим од го во ра не ма на оправ да но пи та ње по ро ди ца жр та ва, 
ко је же ле да са зна ју ко је на ре дио ма сов на по гу бље ња... До да на-
шњег да на, чи ни ми се, на то су штин ско пи та ње по ро ди ца жр та ва 
и оче ки ва ње ме ђу на род не за јед ни це ни је мо гу ће од го во ри ти... на 
пи та ње, ко је на ре дио по гу бље ње  хи ља да жр та ва, и за што. Да нас, 
на осно ву пре до че них до ка за, ја не бих знао ка кав од го вор да им 
по ну дим.“ (ICTY, Pro se cu tor v. To li mir, дру го сте пе на пре су да, стр. 
399-400).
 Не ка се сва ко за ми сли над овим ра за ра ју ћим ко мен та ром 
јед ног од нај у глед ни јих и нај ко рект ни јих су ди ја Ха шког три бу на-
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ла. Ако за ско ро два де сет го ди на ис тра жи ва ња Сре бре ни це Три-
бу нал ни је ус пео да утвр ди ни нај о снов ни је чи ње ни це, мо ра да је 
свој по сао ра дио са свим по гре шно, ко ри стио ме то до ло ги ју ко ја 
за си гур но не во ди струч но одр жи вим (или ма кар са мо ин фор ма-
тив ним) за кључ ци ма и ру ко во дио се аген дом углав ном ли ше ном 
прав ног уте ме ље ња.
 О ге но ци ду у Сре бре ни ци – бо ље и да не го во ри мо.



Џе вад Га ли ја ше вић, стручњак за тероризам и безбедност

Сре бре ни ца у кон тек сту спо ља ин спи ри са не ра ди ка ли за ци је 
му сли ма на у Бо сни и Хер це го ви ни

Уви јек је про блем го во ри ти о Сре бре ни ци. Чи ни се да је ге-
не рал Ра ди но вић дао прав ни оквир ко ји је при лич но ин спи ра ти ван 
– да мо же мо го во ри ти о зло чи ни ма ко ји су се не по бит но де си ли у 
ју лу мје се цу 1995. го ди не и ко ји су по чи ње ни пре ма Бо шња ци ма. 
Тај зло чин је био по се бан. По се бан по то ме што је ри јеч о ма сов-
ним уби ја њи ма у  ре ла тив но крат ком вре ме ну, на ре ла тив но ма-
лом про сто ру. Али, као што ре че пу ков ник Шкр бић, исти на је и 
цје ли на. Је ли то сва исти на да та о Сре бре ни ци? О то ме же лим да 
го во рим, о осје тљи вој те ми ко ја уви јек иза зи ва не га тив не ре ак ци је, 
па чак и ов дје, у Бе о гра ду. Ево чи тао сам ва ше Е-но ви не и Пе тра 
Лу ко ви ћа, пла ће ни ка и лу да ка, ко ји на шу де ба ту на зи ва „де ба том 
на ко ју су до шли ко ља чи“.

Ка же да смо ми ко ља чи ко ји ма сме та Сре бре ни ца.
Ја за и ста, но шен и том чи ње ни цом, по ку ша вам би ти дис-

тан ци ран од би ло ка квог ба га те ли са ња, не ги ра ња оно га што је сте 
био зло чин. Да кле, то ком тих де вет или де сет да на де сио се зло-
чин. Али то ни је сав зло чин у Сре бре ни ци.

Зло чи ни су се де ша ва ли у Сре бре ни ци од по чет ка 1992. до 
1995. Да ли је у тим зло чи ни ма уби је но 1.300 или 3.100 при пад ни-
ка срп ског на ро да, и спа ље но 12 или 19 се ла, то је бит на чи ње ни ца 
за сва ку жр тву ако тај зло чин ни је ве ри фи ци ран, ни је еви ден ти ран, 
ако се не ги ра. Да кле, то је зло чин ко ји је не ка жњен и ко ји се не ги-
ра.

То је дру ги до да так исти не о Сре бре ни ци, да су та мо од 
1992. до 1995. го ди не чи ње ни стра шни зло чи ни пре ма срп ском на-
ро ду.

А зло чин ко ји се де сио у ју лу '95. ни је пао сам са не ба. Он је 
имао је дан пред текст и јед ну при пре му. Али и то ни је сва исти на.

Хо ће те ли да при ча мо о Сре бре ни ци као да је Сре бре ни ца 
не што што је до шло са дру ге пла не те и што је пот пу но одво је но 
од цје ло куп ног ра та у Бо сни и Хер це го ви ни? Али Сре бре ни ца је 
рат за се бе, јер је Сре бре ни ца са мо дио јед ног оп штег ра та ко ји је 
на дру гим тач ка ма имао исте та кве зло чи не ко ји су би ли пот пу но 
по себ ни, спе ци фич ни по бру тал но сти. Ја го во рим о зло чи ни ма на 
Озре ну.

Озрен је под руч је ко је је по вр ши ном при бли жно 2% Бо сне 
и Хер це го ви не. За ми сли те јед ну пла ни ну ко ја је пот пу но на се ље на 
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ис кљу чи во срп ским ста нов ни штвом. За ми сли те јед ну ње ну тре ћи-
ну на ко јој жи ви 42.000 Ср ба, на ко јој по сто ји го то во 10.000 стам-
бе них је ди ни ца, а од ко јих је 5.800 пот пу но спа ље но и уни ште но. 
Ако има сто ти не вје р ских обје ка та, а сви су спа ље ни и уни ште ни. 
И за ми сли те да те зло чи не чи не при пад ни ци од ре да Ел Му џа хе-
дин, не ко ко је до шао из Си ри је, из Ал жи ра, не ко ко ме ко ман ду је 
не ки Абу Ма ли, не ко ко ме је без бед њак глав ни Еј ман Авад, не ко 
ко ме је Шејх ул Ислам или глав ни ду хов ни во ђа Имад ал Ми сри, 
и да они кре ну да уни шта ва ју јед ну тре ћи ну Озре на, да нај ма ње 
ви ше од 300 љу ди бу де бру тал но ис ка са пље но, и да све то бу де са 
нај ма ње ка ме ре сни мље но, до ку мен то ва но. Ка да да нас гле да те Хе-
нин га и Фо ли ја ка ко им од сје ца ју гла ве на пје ску Си ри је, не мој те 
да за бо ра ви те и гла ве ко је су од сје че не на Озре ну. Тим при је јер је 
Ха шки три бу нал то по твр дио.

Ха шки три бу нал је, во де ћи два пред ме та о том по себ ном 
зло чи ну, осу дио на за твор ску ка зну ге не ра ла Ра си ма Де ли ћа, ко-
ман дан та ар ми је Бо сне и Хер це го ви не, Изет бе го ви ће вог ко ман дан-
та, за ко манд ну од го вор ност и до ка зао му 92 уби је не осо бе, од ко-
јих су 66 Ср би, а 28 њих Хр ва ти из Ма ли на и Би ко ша. 

Али то ни је био је ди ни пред мет, да кле, во ђен је и про цес 
про тив ње го вог на чел ни ка Ге не рал шта ба, Ен ве ра Ха џи-Ха са но-
ви ћа, и пу ков ни ка Ами ра Ку бу ре, ко ман дан та Сед ме му сли ман ске 
бри га де. И они су од го ва ра ли за 20-ак мр твих у Под бреж ју, за 10-ак 
мр твих у Му зич кој шко ли, за 15 мр твих у Ора шцу, за че ти ри мр тва 
код Трав ни ка у Ме ху ри ћи ма и та ко да ље. И до би ли су пре су ду, пет 
го ди на, па је то пре и на че но на три и по го ди не. Тај зло чин је по твр-
ђен, али ни ко ни кад из од ре да Ел Му џа хе дин ни је од го ва рао. Оно 
што овај зло чин чи ни по себ ним је сте да се пр ви пут су сре ће мо са 
бру тал ним од си је ца њем гла ва и вој ни ци ма и ци ви ли ма, и то по твр-
ђу ју на ла зи вје шта ка.

По зва ћу се на Са би ху Бр кић Си лај џић, Бо шња ки њу, ко ја је 
вје шта чи ла 15 ле ше ва про на ђе них у кам пу Ка ме ни ца. Кон ста то ва-
ла је да су сви ле ше ви без гла ве, да три ле ша не ма ју по јед ну ру ку, 
а да су сви они ко ји има ју и ру ке и но ге би ли ве за ни жи цом. И то 
сво је вје шта че ње до ста ви ла је Ха шком три бу на лу упра во за по ме-
ну те про це се о ко ји ма сам го во рио. И то је по се бан зло чин.

По се бан је и по то ме што је та је ди ни ца од ре да Ел Му џа хе-
дин из ра та у Бо сни и Хер це го ви ни иза шла са 1.774 вој ни ка. По-
сто ји еви ден ци ја из фе бру а ра 1996. го ди не. Зна те гдје су се смје-
сти ли ти вој ни ци? У срп ско се ло Бо чи ња, упра во у цен тру Озре-
на, и у цен тру под руч ја ко је се зо ве Кри ва ја. Да кле, све при че о 
пре мје шта њу ста нов ни штва на Во го шћу – то је био ма мац ко ји је 
Изет бе го вић да вао љу ди ма из Сре бре ни це. И о то ме го во ри Ха-
ки ја Ме хо љић, пр ви без бјед њак Сре бре ни це. Он ка же: „Али ја нас 
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је пи тао шта ми сли те о то ме да се пре се ли те у Во го шћу?“ Не, од 
по чет ка је по сто јао по ли тич ки до го вор да се пре се ле на Кри ва ју 
и за то је опе ра ци ја ко ја се во ди ла у Сре бре ни ци зва ла опе ра ци ја 
„Кри ва ја 95“, иа ко у Сре бре ни ци не ма ни ка кве Кри ва је, иа ко та мо 
ни ка да Кри ва ја ни је би ла, иа ко је Кри ва ја ри је ка и под руч је ко јем 
је цен тар град За ви до ви ћи, од но сно Во зу ћа, у ко јој жи ве ис кљу чи-
во Ср би.

Не ко је та мо сје дио у по ли тич ким кру го ви ма и цр тао ма пе, 
пла ни рао по мје ра ње ста нов ни штва, пра вио из вје сне ви зи је и он да 
је ствар из ма кла кон тро ли. То је у ства ри из ма кло кон тро ли вој сци 
Ре пу бли ке Срп ске и ре ци мо Бо шњач кој ар ми ји, али ни је из ма кло 
кон тро ли оно ме ко ји је био кре а тор тих про це са. Да кле, да ли су 
ак те ри Сре бре нич ког зло чи на, ма о ком зло чи ну ми го во ри ли од 
1992. до 1995. го ди не, или оном у сед мом мје се цу 1995. го ди не, 
са мо Бо шња ци и Ср би? Мо ра се зна ти да по сто је још не ки ак те ри 
ко ји ди рект но ути чу на про це се и до го ва ра ју од ре ђе не ак ци је и по-
кре ћу их.

Да илу стру је мо: баш са да 300 љу ди мо же иза ћи и за и ста 
же ље ти мир не де мон стра ци је ов дје у Бе о гра ду, и за и ста ићи са нај-
бо љом на мје ром. Кре а то ри ма је до вољ но да вам ста ве пе то ри цу 
љу ди ко ји зна ју шта хо ће, а хо ће да бу де кр ви, хо ће да бу де не ре да, 
хо ће да ви бу де те из ма ни пу ли са ни. Та ко се де си ло и у Сре бре ни ци. 
Да ли је то ре зул тат до го во ра Клин тон – Ши рак, да ли је фран цу ска 
оба вје штај на слу жба по ни је ла нај ве ћи те рет чи ње ња да Сре бре ни-
ца бу де кр ва ва, да бу де ег зем плар, да бу де зло чин без пре се да на? 
Да ли је то Де се ти ди вер зант ски од ред или пук са фран цу ским ле-
ги о на ри ма стра на ца? Да ли су то Шко р пи о ни? Да ли су то не ка 
та мо ли ца ко ја су се по бри ну ла да ствар ма ло из мак не кон тро ли? 
И да се то сни ми ка ме ра ма. Да кле, кад то из мак не кон тро ли, ми то 
мо ра мо сни ми ти да се ви ди да је из ма кло кон тро ли и он да, ево вам 
про блем, ево вам кри ви ца, ево вам оп ту жба, и ево вам вјеч на стиг-
ма за чи тав је дан на род.

За што је то ура ђе но? Да ли је са ма Сре бре ни ца у овој при чи 
бит на? Да ли је Сре бре ни ца цен тар сви је та и да ли се све то чи ни 
због Сре бре ни це? Или је Сре бре ни ца са мо ме то до ло шки по сту лат 
при ти ска на Ср би ју, на срп ски на род, на Ре пу бли ку Срп ску? Да 
ли је, уме сто то га, циљ ове пре су де ге о по ли ти ка, про мје на гра ни-
ца др жа ва, уни шта ва ње Ре пу бли ке Срп ске? И за то је и пу ков ник 
Шкр бић ре као: „Да, је сте, је сте то је циљ, али ко је ме та“? Мо же ли 
се уни шти ти Ре пу бли ка Срп ска са ова квим по ли тич ким вођ ством 
у Ре пу бли ци Срп ској, са пред сјед ни ком До ди ком? Не мо же. Зна чи, 
ко је он да ме та – ме та је До дик. Док сје ди мо ов дје, док раз го ва ра-
мо – знај те да је ме та До дик. До дик је не зго дан свје док и Ба ки ру 
Изет бе го ви ћу и ли де ри ма у Бе о гра ду. Он по ка зу је да се мо же уда-
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ри ти ша ком у сто, ако је то ин те рес на ро да. Он по ка зу је да се мо же 
би ти гро мо бран, да се мо же по ни је ти те рет др жав нич ке од го вор-
но сти иа ко не упра вља те у пра вом сми слу др жа вом, али зна те да 
сте од го вор ни за тај на род. Да кле, ци је ла ова при ча са да, ци је ли 
овај про јект по чео је си стем ским дје ло ва њем, кроз пред из бор но 
ин ста ли ра ње по доб них Ср ба за та ко зва ну ре форм ску аген ду ко ја 
ће се спро во ди ти, а то је аме рич ко-бри тан ска аген да. А Бри тан ци 
и Ни јем ци су нај по зна ти ји при ја те љи срп ског на ро да, кроз чи та ву 
по ви јест, зар не?

Ов де го во ри мо о јед ном ди рект ном ан ти срп ском кон цеп ту, 
го во ри мо о ци ље ви ма, го во ри мо о так си. Да ли по сто ји не ки на род 
у Евро пи, да ли зна те не ки на род ко ји је, но шен иде јом ши ром и 
ве ћом од сво је на ци о нал не иде је, до нео сло бо ду и не ким дру гим 
на ро ди ма и пу стио их по сле да мир но пра ве сво је др жа ве? Па ка ко 
се он да де си ло да мој на род, да Бо шња ци из гу бе осје ћај за на ци ју, 
за на ци о нал ну сви јест? Ка ко се де си ло да при хва те по ни жа ва ју ћу 
уло гу јед не вје р ске гру пе ко ја не зна шта је др жа ва, ко ја не же ли да 
зна исто ри ју, ко ја не рас пра вља о вла сти тим етич ким ко ри је ни ма и 
ко ја вје р ску сви јест над ре ђу је на ци о нал ној сви је сти?

Ка да је то по че ло? Кључ но пи та ње је сте ка да смо ушли у 
тај про цес? Ја сам свје док и тих по ли тич ких про це са и рас па да 
Ју го сла ви је. Али, чи ни ми се да је та иде ја по че ла и ма ло ра ни је. 
Она је по че ла Дру гим свјет ским ра том и иде јом да се пра ви та-
ко зва на Хан џар ди ви зи ја и да се под по кр о ви тељ ством Ње мач ке, 
од но сно Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, фор ми ра ау тен тич на вје р ска 
по ли ци ја, тј. вје р ска бри га да, вје р ски од ред ко јим ће ко ман до ва ти 
ни ко дру ги до је ру са лим ски муф ти ја. А иза те иде је је ста ја ло Му-
сли ман ско брат ство. А шта је да нас оно што ми го во ри мо о те ро-
ри стич кој прет њи у Бо сни и Хер це го ви ни – ако то ни је Ал Ка и да 
или ислам ска др жа ва са по ли тич ким ра ди ка ли змом Му сли ман ског 
брат ства?

Да кле, та иде ја је кре ну ла та да. Она се на ста ви ла у не дје ли-
ма. Не мо гу то на зва ти дје ли ма Али је Изет бе го ви ћа. Она је на ста-
вље на са Ислам ском де кла ра ци јом. Па, за ми сли те са мо ре че ни цу 
у Ислам ској де кла ра ци ји ко ја ка же да му сли ма ни спа ва ју, да су бо-
сан ски му сли ма ни за спа ли, и да се на род ко ји спа ва са мо удар ци ма 
мо же про бу ди ти. Ето вам Сре бре ни це као уда р ца.

И за то по ли тич ким ели та ма у Са ра је ву, за то Ба ки ру Изет-
бе го ви ћу тре ба тај уда рац за ко ји ће би ти кри ви Ср би, и за ко ји ће 
би ти ис кљу че на кри ви ца Али је Изет бе го ви ћа.

Али ја Изет бе го вић ко ји, по из ла ску из за тво ра, же ли да 
осну је по ли тич ку стран ку има са мо јед ну др жа ву ко ја се про мо ви-
ше и функ ци о ни ше као ислам ска ре пу бли ка. И од ла зи, зна те гдје? 
Он од ла зи у Иран. Да нас ка да по гле да те су коб ши и та и су ни та ко ји 
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тра је го то во 14 ви је ко ва, чи ни вам се су лу дим: ка ко се де си ло да 
бо сан ски му сли ма ни, ко ји су су ни ти ха не фиј ског мес хе ба, ма ту-
ри диј ског ака и да, да кле, ка ко се де си ло да они бу ду при ја те љи са 
ши и ти ма и да Али ја Изет бе го вић по ста не ва жан оба вје шта јац и 
са рад ник иран ске тај не слу жбе? На то му је, у ра ту, ука зао Му ста фа 
Це рић и та да до ла зи до ла га них за о кре та пре ма са у диј ском ве ха би-
зму, пре ма тур ском, не ото ман ском, кон цеп ту, и на рав но за др жа на 
је са рад ња са овим иран ским кон цеп том та ко зва ног по ли тич ког ду-
а ли зма и исла ма и ре пу бли ке. 

Оног тре нут ка ка да су за пад не си ле то до зво ли ле, оног тре-
нут ка ка да су од Бо сне и Хер це го ви не на пра ви ли цен тар свих те-
ро ри стич ких опе ра ци ја у сви је ту и ка да је то тра ја ло 10 го ди на, 
па зи те, тог мо мен та Бо шња ци су при хва ти ли ту по ни жа ва ју ћу уло-
гу. Кад по гле да ју До ди ка ко ји са мо стал но до не се по ли тич ку од-
лу ку, ко ји ка же ме ђу на род ним зва нич ни ци ма да не што мо гу или 
да не што не мо гу, ко ји ка же да по сто ји не што ва жни је од ње го ве 
по ли тич ке суд би не – он да и они зна ју, он да су и они свје сни по ни-
жа ва ју ће уло ге ко ју су они на ми је ни ли свом на ро ду. Да кле, и на ма.

Ја сам на мар ги ни ових про це са, ово је мар ги на мо га дје ло-
ва ња и ин те ре со ва ња. Био сам у ра ту, уче ство вао сам у ар ми ји Ре-
пу бли ке Бо сне и Хер це го ви не, био сам та мо, све знам, све ми је ја-
сно. Ви дио сам про це се кад су се они де ша ва ли. Био сам свје стан, 
да кле, про це са он да док су се они де ша ва ли и у ра ту, и по сли је ра та 
и при је ра та.

Оно што је са да ви дљи во, ка да по гле да те до ку мен та ци ју 
дје ло ва ња од ре да Ел Му џа хе дин – ето вам пр ве вој ске Ал Ка и де, 
ето вам нај о збиљ ни је вој не фор ма ци је ко ја 10 го ди на ор га ни зу је 
те ро ри стич ке на па де у ци је лом сви је ту. По гле дај те те ро ри стич ки 
на пад на аме рич ку вој ну ба зу Да хран. Њу ор га ни зу је пр ви ко ман-
дант од ре да Ел Му џа хе дин, Ше ик Аб дул Азиз Ба р ба ро са. У тој ба-
зи уби је но је го то во 80 аме рич ких вој ни ка, а ра ње но 400 љу ди. По-
гле дај те већ на ред ну го ди ну, 1996. Рат је за вр шен и по чи њу те ро-
ри стич ки ак ци је. Оне се ор га ни зу ју из Бо сне и Хер це го ви не. Њи ма 
упра вља ју љу ди ко ји су во ди ли та да шњи од ред Ел Му џа хе дин. Абу 
Ма ли ор га ни зу је на пад на аме рич ки ра за рач УС Ко ул ди рект но. 
По зна ти су до ку мен ти тај не слу жбе Али је Изет бе го ви ћа, АИД, ко-
ји ка жу „да тра жи мо сли ку Абу Ма ли ја да ви ди мо гдје је, гдје се 
на ла зи“. Абу Ма ли је до био ди пло мат ски ста тус у ди пло мат ској 
ми си ји при Ује ди ње ним на ци ја ма, пред ста вља Бо сну и Хер це го-
ви ну и има име Ха лид Ћа тић. То је чо вјек ко ји има пет иден ти те та. 
Он је за пра во Аб дел Ка дир Мох та ри, пор је клом из Ал жи ра, до био 
је др жа вљан ство Бо сне и Хер це го ви не као Ха лид Ибен Аб ду лах, а 
он да је оти шао и по стао Ха лид Ћа тић, да би по сли је ми је њао име 
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у Се над Абид Ћа то вић. И тај чо вјек ор га ни зу је на пад на аме рич ки 
ра за рач УС Ко ул, гдје ги не 19 вој ни ка, а 60 је ра ње но.

Иду на па ди на Дар ес Са лам. Иду на па ди на Нај р о би. И 
до ла зи мо на кра ју до 11. сеп тем бра. Глав ни ор га ни за тор 11. сеп-
тем бра је Ха лид Ше ик Му ха мед. Ње му се су ди у Гван та на му. Тај 
чо вјек има бо сан ско-хер це го вач ко др жа вљан ство под име ном Ел 
Му ха мед Ха лид. Глав ни опе ра ти вац те ак ци је, Му ха мед Ата, има 
три иден ти те та и три рје ше ња о др жа вљан ству под раз ли чи тим 
име ни ма у Бо сни и Хер це го ви ни. Два пи ло та, је дан ко ји се за био 
у Пен та гон, дру ги ко ји се за био у Свјет ски тр го вин ски цен тар, На-
вап ел Ха зми и Ха лид Ал Ми тах, има ју бо сан ско-хер це го вач ко др-
жа вљан ство.

Али бо сан ско хер це го вач ко др жа вљан ство има и глав ни ин-
сај дер, ко ји је исто жив: Рем зи Би нал Си би. Чо вјек из ор га ни за ци је 
Ла шка ре та иба до ла зи, од не куд га до во ди са не ким ими џом и он-
да је он глав ни свје док ка ко се све ово од ви ја ло. Али то ни је ни за 
аме рич ку јав ност а по го то во не за на шу, па се о то ме су ди у вој ној 
ба зи Гван та на мо. Су ди та та ко зва на вој на ко ми си ја, и то је ме ди ји-
ма да нас не до ступ но.

Свих 19 из во ђа ча тог те ро ри стич ког на па да је зва нич но по-
ги ну ло. Ме ђу тим, ми смо по сли је дви је го ди не на шли пе то ри цу да 
су жи ви и да су или адво ка ти или ље ка ри и да не ма ју ве зе с тим, 
али смо тра га ју ћи за сли ка ма, за иден ти те ти ма ви дје ли ко ли ко су 
по да ци ко је је ЦИА та да да ла би ли по гре шни и на мјер но не тач но 
пре зен то ва ни.

Ов дје са да го во ри мо о јед ном ци клу су у ко ји су Бо шња ци 
се бе уву кли. Да кле, пр во су вас бом бар до ва ли ра ди кал ним иде о-
ло ги ја ма, до ве ли су вам рат не ве те ра не из Ав га ни ста на, пу сти ли 
су вас да пра ви те зло чи не, пу сти ли су вас да уђе те у ко ло за шти те 
тих зло чи на. И он да су вас уцје њи ва ли због то га они ко ји су све то 
ор га ни зо ва ли. То је аме рич ка по ли ти ка, то је ен гле ска по ли ти ка.

Ми не ма мо др жа ву, ми слим на Бо сну и Хер це го ви ну. Да ви 
има те др жа ву или да је ми има мо, истог мо мен та би бри тан ски ам-
ба са дор до био но гу у ду пе због ова кве ре зо лу ци је. Истог мо мен та.

Же лим да вам скре нем па жњу да глав ни ше их од ре да Ел 
Му џа хе дин Имад ал Ми сај да нас жи ви у Са ра је ву. Тај чо вјек је 
осу ђен. Оти ђи те на Гугл, из гу глај те га, на ђи те ње гов по да так и ви-
дје ће те да је чо вјек из вр шио и ор га ни зо вао те ро ри стич ку ак ци ју 
на па да на за пад не ту ри сте у Лук со ру, древ ној еги пат ској ту ри стич-
кој де сти на ци ји. До био је 10 го ди на за тво ра због то га. На ша др жа-
ва га је 2001. го ди не ис по ру чи ла Егип ту. Од ле жао је осам го ди на. 
Чим је Му ба рак пао и ње га су пу сти ли. То је глав на лич ност Му-
сли ман ског брат ства у Евро пи. То је осо ба ко ја је на пи са ла уџ бе-
ник ве ха би зма за бо сан ске му сли ма не. На пи сао га је у ра ту, 1993. 
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го ди не га је об ја вио. Књи гу је по ста ла оба ве зу ју ћи вој ни до ку мент, 
а зо ве се „Схва та ња ко ја тре ба про ми је ни ти“. За ми сли те да су Бо-
шња ци по сум ња ли у се бе и у свој од нос пре ма вла сти тој вје ри и 
за ми сли те да су до ве ли не ке ре тар ди ра не те ро ри сте, на сил ни ке ко-
ји ће их под у чи ти ка ква схва та ња они тре ба ју про ми је ни ти у сво-
јој ре ли ги ји. Да кле, та осо ба жи ви у Са ра је ву, има др жа вљан ство 
Бо сне и Хер це го ви не и зо ве се, по на шим до ку мен ти ма, Еслам 
Дур мо. Јед но ври је ме је но сио име Еслам Фа ра га ла Дур мо, он да 
је про ми је нио име па је сад Еслам Дур мо. И он је био глав ни ше их 
од ре да Ел Му џа хе дин.

По сто ји и дру га лич ност Еј ма на Ава да. Еј ман Аб дул рах-
ман Авад је при пад ник Му сли ман ског брат ства Си ри је, Си ри јац, 
глав ни без бјед њак и оба вје шта јац од ре да Ел Му џа хе дин. Ка да се 
по гле да ју из вје шта ји са ко манд ног мје ста Тре ћег кор пу са ко ји је 
ру ко во дио опе ра ци јом Во зу ћа, кад ви ди мо да Еј ман Авад и Абу 
Ма ли кон так ти ра ју ге не ра ла Са хи ба Мах му љи на, ко ман дан та Тре-
ћег кор пу са и ње го ве љу де, и тра же од ре ђе ну по др шку и уче ству ју 
ди рект но у бор бе ним опе ра ци ја ма и про би ја њу ли ни је на Во зу ћу, 
он да се ви ди да тај од ред, у ства ри, ис пу ња ва оп ште по ли тич ке ци-
ље ве и прин ци пе по ли ти ке из Са ра је ва.

Али то ни је све, то ни је ци је ла исти на. Исти на је да је бом-
бар до ва ње Во зу ће, ре ле ја Кра љи це, кре ну ло 1. сеп тем бра од НА-
ТО-а. Да је НА ТО из тре ћег по ку ша ја сру шио нај ве ћи ра дио ре-
леј ни ре пе ти тор на Озре ну, Кра љи ца. Да је, ка да је до шло до пре-
ки да ко му ни ка ци је, 10. сеп тем бра кре ну ла офан зи ва на Во зу ћу. У 
пре су ди Ра си му Де ли ћу пи ше ова ко: „Уби ја ња Ср ба, ка са пље ња, 
бру тал на од сје ца ња гла ва кре ну ла су 11. сеп тем бра“ – па зи те, 11. 
сеп тем бра сим бо лич но. Да кле, има те НА ТО у ва зду ху ко ји до 20. 
сеп тем бра бом бар ду је срп ске по ло жа је. А до ле има те му џа хе ди не 
ко ји од си је ца ју гла ве. И то 11. сеп тем бра кре ћу уби ја ња, и тра ја ће 
до 24. де цем бра. То пи ше у пре су ди Ра си му Де ли ћу. Кад по гле да те 
да ту ме он да ка же те: па, че кај те, та мо су од си је ца ли гла ве 25 да на 
по сли је пот пи са ног Деј то на. И то су сни ма ле ка ме ре.

Ка да се има ју у ви ду сте но гра ми, тран скрип ти те ле фон ских 
раз го во ра, по сто ји јед на сло же на без бјед но сна опе ра ци ја ко ју је 
во ди ла Слу жба др жав не без бјед но сти Зе ни ца. Она при па да цен тру 
слу жби без бјед но сти. На че лу Цен тра је зло чи нац ко ји да нас пред-
сје да ва Пар ла мен тар ном скуп шти ном Бо сне и Хер це го ви не, Ше-
фик Џа фе ро вић. Ње го ва слу жба га ин фор ми ше, сва ки дан. Има мо 
све те тран скрип те. За ми сли те кад у тран скрип ту про чи та те – за-
ро би ли смо 55 Ср ба. 

Изет Ка ра ха са но вић свје до чи у Ха гу о то ме и ка же: „Ја сам 
на и шао слу чај но и по тр чао сам и све сам их еви ден ти рао и узео 
сам сва њи хо ва име на и дао у ру ко пи су све по дат ке о сва ком за ро-
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бље ном Ср би ну. Свих 55 је ма са кри ра но. Свих 55. Од сје ца не су им 
гла ве на ред них два-три ми је се ца“.

За ми сли те свје до че ња 12 бо шњач ких офи ци ра у Ха гу ко ји 
свје до че о то ме. За ми сли те, ка да по гле да те у тран скрип ту – за ро-
би ли смо 18 вој ни ка Три на е сте из Пр ња во ра, уби ја ће мо их по ла-
ко. А он да се на кра ју де си при ти сак па их 11 бу де осло бо ђе но, а 
оста ли бу ду по би је ни. За ми сли те кад ка жу – 18 љу ди смо за ро би ли 
из Срб ца. Ви то чи та те. Ја бих во лио да то не знам. Да кле, кад то 
зна те, то вас оба ве зу је да то пре не се те. 

То не мо же те по др жа ти, да кле, то је по се бан зло чин.
А Ше фик Џа фе ро вић да нас пред сје да ва Пар ла мен та р ном 

скуп шти ном Бо сне и Хер це го ви не. Да кле, кад по ми сли те да је Са-
ра је во Не ле Ка рај лић, да су Са ра је во Над ре а ли сти, да су Са ра је во 
Го ран Бре го вић и Би је ло дуг ме, сје ти те се да то ви ше ни је то Са ра-
је во. То Са ра је во ви ше не по сто ји. То ни је Са ра је во у ко ме има те 
на сљед ни ке иде је Ади ла Зул фи кар па ши ћа, ни иде је бра ће По зде-
рац, ни иде је оних пар ти за на ко ји су освје тла ли образ бо сан ским 
му сли ма ни ма и у Дру гом свјет ском ра ту и по сли је ње га. Да нас вла-
да ју Са ра је вом, пред ста вља ју Са ра је во, на сљед ни ци и иде о ло ги је, 
па чак и би о ло шки на сљед ни ци уста шких до глав ни ка, ра зних при-
пад ни ка Хан џар ди ви зи је, си но ви до мо бра на и та ко да ље. Ис тје-
ра на је пар ти зан ска иде ја ко ја је за бо сан ске му сли ма не зна чи ла у 
ства ри да ра зу ми је те се бе као дру штве ну гру пу.

Ако се бе не ра зу ми је те у исто ри ји, ако се бе не ра зу ми је те 
као на ци ју са свим кон се квен ца ма, и оним кул тур ним и оним те ри-
то ри јал ним и оним по ли тич ким – јер на ци ја је и спо соб ност дру-
штва да се би уре ди жи вот – ако та ко се бе не ра зу ми је те, ви ни сте 
на ци ја. Џа ба што вас љу ди тре ти ра ју као Бо шња ка, као на ци ју, ви 
сте јед на вје р ска гру па ко ја ми сли да је се ћи ја ва жни ја од др жа ве. 
Да је бит ни је оно што се до го во ри те на не кој џу ми ји у џа ми ји не го 
што до не се Пар ла мен тар на скуп шти на. И то је сте про блем.

Та ко су Бо шња ци упра во игра ју ћи се ових ига ра ушли у 
ову сло же ну при чу ко ја је ди рект но упе ре на про тив њих. Ср би су 
бом бар до ва ни овим ру жним ети ке та ма, бом бар до ва ни су оси ро-
ма ше ним ура ни ју мом. Бо шња ци су бом бар до ва ни овом ра ди кал-
ном иде о ло ги јом ко ја је уз по моћ Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва 
про ми је ни ла ко лек тив ну сви јест Бо шња ка и усмје ри ла их у прав цу 
јед ног ра ди кал ног по и ма ња исла ма, и за то да нас мој на род пред-
ста вља нај број ни ју гру пу у од но су на вла сти ти број ко ја ра ту је у 
Си ри ји, ко ја ра ту је у Ира ку. Мој на род се за ни ма за па ле стин ске 
пат ње. Мој на род бри не шта се то де ша ва си риј ском јад ном на ро ду 
под Аса до вом дик та ту ром, а ни је дан свој про блем, про блем свог 
оп стан ка ни је ри је шио. Ни је дан про блем функ ци о ни са ња др жа ве 
ни је ри је шио.
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Сре бре ни ца је ка мен чић у том јед ном мо за и ку у ко ме има те 
уци је ње не на ро де и уци је ње не по ли ти ке и у ко ме има те пре кра ја ње 
гра ни ца Бал ка на.

Да кле, има те уни шта ва ње др жа ва. Оног мо мен та ка да је у 
срп ској јав но сти пла си ра на те за да је Ко со во са мо мит, да је то 
ми то ло ги ја, и да се мо же и да ти, оног мо мен та ка да је пре ва рен 
на род да то ни је ге о по ли тич ко пи та ње, да се Ср би ја, срп ска др жа-
ва не мо же бра ни ти од при ти ска са ис то ка, од при ти ска Тур ске – а 
ако ни је на Ко со ву, ако ни је из над Про кле ти ја, ако уђу на Ко со во, 
не мо же те је у Ни шу од бра ни ти – да кле, оног мо мен та ка да је пу-
ште на за пад на гра ни ца па дом Книн ске кра ји не, на мјер но ово по на-
вљам, Ре пу бли ка Срп ска је по ста ла сли је де ћа ме та. Сли је де ће че га 
хо ће да се од рек ну.

Сре бре ни ца је маљ за раз би ја ње Ре пу бли ке Срп ске. Аме ри-
кан ци зна ју да не мо гу раз би ти Ре пу бли ку Срп ску ако не укло не 
До ди ка. И, ето то је про блем у ко ме се да нас објек тив но на ла зи мо.



Мар ко Шу ка ло, студент 

По за ди на сту дент ског пи сма др жав ном вр ху Ср би је

Све је кре ну ло са 400 сту де на та, та ко и пи ше у зва нич ној 
на ја ви ко ју, вје ру јем, има те у сво јим ру ка ма. Сад нас ни је 400, сад 
нас је 2.500. Мо гу ра до сно да из не сим пред вас ту ви јест. Ко ле ге 
ко је су да нас при сут не на овој Кон фе рен ци ји, сту ден ти, стал но ми 
ша љу по ру ке и ја вља ју за ко ли ко се тај број по ве ћа ва из ми ну та у 
ми нут. 

Сад нас је 2.500 пот пи сни ка отво ре ног пи сма пред сјед ни ку 
Ре пу бли ке, го спо ди ну То ми сла ву Ни ко ли ћу, и пред сјед ни ку Вла де 
го спо ди ну Алек сан дру Ву чи ћу.

Са ја сним из ни је тим иде ја ма.
Зва нич ни ци из Бе о гра да не сме ју и не тре ба да оду у По то-

ча ре 11. ју ла и Ср би ја мо ра да тра жи зва нич ни ве то од Ру ске Фе-
де ра ци је. При је сат вре ме на успје ли смо; пред сед ник Ни ко лић је 
за тра жио ве то од Ру ске Фе де ра ци је. Не знам да ли сте до би ли ту 
ви јест!?

При је сат вре ме на то се де си ло, та ко да сту ден ти за хва љу-
ју Пред сјед ни ку. На дам се да смо и ми има ли, овај, удје ла у то ме 
све му и да ће Ру ска Фе де ра ци ја ува жи ти срп ски за хтјев и да ће мо 
ствар но има ти тај ве то.

На ша бор ба ни је пре ста ла сад смо са мо осо ко ље ни, и иде мо 
да ље. 

Наш за хтјев је упу ћен Пред сед ни ку и Пре ми је ру да не иду 
у По то ча ре 11. ју ла. За што? 

Кад при су ству је, као што ја да нас при су ству јем, овом ску-
пу, зна чи да се сла жем са сви ме што је ов де из ни је то. Пре ћут но 
или из ри чи то, ја се сла жем. Та ко да и би ло ко да оде у Сре бр ни цу 
то га да на, гдје ће Ба кир Изет бе го вић да го во ри „Ово је ге но цид, 
ви се ге но цид ни итд“, срп ски зва нич ник ко ји до ђе и по гне гла ву 
на те ри је чи пре ћут но при зна ти – „Да, ја је сам срп ски ге но цид ни 
зва нич ник“. Ми не же ли мо да се то де си. Сту ден ти хо да ју и да нас 
ус прав не гла ве, јер зна мо да је исти на и прав да уз нас. Мла ди смо, 
по лет ни смо, али смо и да ље на зе мљи. Ни шта не ра ди мо без раз-
ло га и у зва нич ном пи сму зва нич ни ци ма из Бе о гра да об ја сни ли 
смо не ке ства ри и на ве ли их на пут ко ји не во ди у По то ча ре.

Као сту дент прав них на у ка, ов де у Бе о гра ду, мо гу да вам 
ка жем да ме ђу на род но кри вич но ди је ло ге но цид мо ра да има еле-
мент не се лек тив но сти. У Сре бре ни ци ни је би ло не се лек тив но сти. 
Ако већ го во ри мо о не ким по гу бље њи ма, то су по гу бље ња вој но 
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спо соб них му шка ра ца при пад ни ка та ко зва не зло чи нач ке ар ми је 
Бо сне и Хер це го ви не. Сви ми до бро зна мо да се срп ска вој ска ста-
ра ла и по бри ну ла да же не, дје ца и ста р ци бу ду без бјед но пре ве зе-
ни и скло ње ни из Сре бре ни це. По сто је мал вер за ци је о бро је ви ма, 
али не бих да ту ула зи мо у ди ску си ју у ве зи с тим. Чу ли смо о то ме 
мно го ис ку сни јих и на уч ни ка и ви со ко ин те лек ту ал них љу ди. Не ма 
по тре бе да ја за ла зим у те  де та ље.

Сту ден те бо ли та не сра змје ра у ве зи са бро је ви ма. Бо ли то 
ко ли ко их је уко па но и ко ли ко пи ше. Бо ли нас та не прав да, а до-
вољ но смо ја ки и ми слим да смо са зре ли да иза ђе мо и да тра жи мо 
прав ду. 

Да ли мо же да се по чи ни ге но цид са 400 вој ни ка и че ти ри 
тен ка. То ли ко је ге не рал Рат ко Мла дић имао на рас по ла га њу кад је 
ушао у Сре бре ни цу! Око 15.000 вој ни ка и ци ви ла, та гру па ко ја је 
кре ну ла ка Ту зли, по бје гла је. Ми сли ла је да Мла дић иде са нај ве-
ћом на је здом бив ше ЈНА, што ни је би ло тач но. Њих 5.000 је на и-
шло на мин ска по ља, на ре ак ци ју вој ске Ре пу бли ке Срп ске и огро-
ман број тих љу ди и тих вој ни ка је из ги нуо у ди рект ним вој ним 
окр ша ји ма са ре гу лар ном вој ском Ре пу бли ке Срп ске. Да кле, они 
не ма ју ле ги ти ми тет да бу ду са хра ње ни у По то ча ри ма и да њи хо во 
име бу де ме ђу име ни ма стри је ља них Сре бре ни ча на.

Сту ден ти ни су за луд ни. У Ср би ји да нас по сто ји та здра ва 
омла ди на. Ни смо сви пи ју ни Со ње Би сер ко, зна мо да се во ди мо 
са мо оре о лом исти не и за то не ће мо од у ста ти. Наш узор ни је са мо 
Хе се, већ и Ње гош.

Ми се ри је чи ма „Не ка бу де бор ба не пре ста на, не ка бу де што 
бит’ не мо же“. А из гле да да ће би ти оно што бит’ не мо же и да ће мо 
ус пје ти.

Мој ко ле га са по ли тич ких на у ка Не над Узе лац че сто зна да 
ка же за Сре бре ни цу, и ја усва јам ту ње го ву ре че ни цу,  „Сре бре ни ца 
је из ми шље на да се два на ро да ни ка да не по ми ре“. Ми слим да је 
ствар но та ко.

Од ла зак у По то ча ре зна чио би јед ну стра шну бол ну ра ну. 
Ка да има те ро ђе ног бра та, се стру, по го то во мла ђе, чу ва те их и гр-
ли те не да те их по ци је ну жи во та, по ци је ну сво је гла ве. То је нор-
мал но. 

Ако зва нич ник Ср би је оде у По то ча ре из да ће сво ју се стру 
Ре пу бли ку Срп ску и мо жда јој на ни је ти смр то но сну ра ну. А Ре пу-
бли ка Срп ска је да нас ста бил на, ком пакт на и ја ка. Ре пу бли ка Срп-
ска има три кон сти ту тив на еле мен та др жав но сти ко ја се у пра ву 
уче као еле мен ти др жа ве: те ри то ри ју, ста нов ни штво и де мо крат-
ски иза бра ну власт. Власт ко ја је спрем на да бра ни на ци о нал ни 
иден ти тет. Пред сјед ник Ре пу бли ке Срп ске, го спо дин Ми ло рад 
До дик, да нас на оби ље жа ва њу, на па ра сто су за бра ту нач ке жр тве, 
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њих 3.500 – из ја вио да је Бо сна и Хер це го ви на кон цен тра ци о ни ло-
гор за Ср бе, и то је не сум њи во та ко.

До био сам ин фор ма ци ју да је Та њуг пре нио зва нич но са оп-
ште не сту де на та, а ре ћи ћу вам и да с тим у ве зи кру же по ме ди ји ма 
на слов „Сту ден ти из нер ви ра ли За пад“. Е, па успје ли смо он да.

На и ме, гру па од 2.500 сту де на та ју че је об ја ви ла са оп ште ње 
за ме ди је у ко јем сто ји да ће ор га ни за то ри, сту дент ски пред став-
ни ци, пре да ти зва нич но пи смо са свим до та да при ку пље ним пот-
пи си ма у сри је ду, 8. ју ла, пре ми је ру Ре пу бли ке Ср би је го спо ди ну 
Алек сан дру Ву чи ћу.

Ми не ста је мо са пот пи си ма. По зи ва мо овим пу тем сва ког 
сту ден та да нас по др жи и пот пи ше. То мо же учи ни ти пу тем меј ла 
– stu den ti za i sti nu@g mail.com  или не ком од нас ор га ни за то ра или 
пре ко Феј сбук стра ни це. Ми же ли мо да има мо бар 3.300 пот пи са 
нај ма ње до сри је де јер то би био сим бо ли чан број ко ји би озна чио 
да је срп ска мла дост уста ла и да смо по но сни на на ше прет ке ко ји 
су кр вљу са гра ди ли те мељ Ре пу бли ке Срп ске; и ни је за џа ба пред-
сед ник Ре пу бли ке Срп ске Ми ло рад До дик из ја вио при је не ки дан, 
ов дје у Бе о гра ду, на от кри ва њу спо ме ни ка ју на ку Га ври лу Прин-
ци пу, да Ср би ни су ма ли на род, јер су са мо ве ли ки на ро ди при ви-
ле го ва ни да има ју дви је др жа ве. Да кле, Ср би су ве ли ки на род и ми 
има мо дви је др жа ве и бу ди мо по но сни на то.



Ра до мир Па вло вић, бивши председник општине Сребреница

О жи во ту Ср ба и му сли ма на у Сре бре ни ци да нас

Же лим све да вас по здра вим и, за до вољ ство ми је да вам 
„са те ре на“ из не сем дру гу стра ну исти не у овим но вим му ти ра-
ним свјет ским де ша ва њи ма, што је ре као при је ме не и Алек сан-
дар Па вић и свој тој де струк ци ји чи ји је, нор мал но, за да так, при је 
све га, но во гру пи са ње сна га и но ви по ку шај сла ма ња Ре пу бли ке 
Срп ске и срп ског на ро да на свим про сто ри ма. По што до ла зим из 
Сре бре ни це, гдје сам ро ђен и гдје сам за вр шио основ ну шко лу и 
гим на зи ју, гдје сам за по слен и гдје сам од 2002. до 2014. го ди не био 
пред сед ник Скуп шти не оп шти не, и био уче сник ра та као ље кар све 
ври је ме, ве о ма до бро знам сва де ша ва ња ко ја су би ла на тим про-
сто ри ма.

Мо гу вам ре ћи, као чо вјек „са те ре на“, да је слу чај Сре бре-
ни ца је дан ан гло-сак сон ски про је кат ко ји је на ма на мет нут и ко ји 
ових да на тре ба да има свој епи лог у од но си ма свјет ских си ла по 
том пи та њу и уза луд су све на ше при че би ле и све на ше три би не 
на тим про сто ри ма ка да ни смо успје ли дру гу стра ну при во ље ти 
да са гле да онај дио узро ка ко ји су би ли по сле ди ца де ша ва ња 1995. 
го ди не. 

Зна чи, исти на је да у Сре бре ни ци у по сљед њих не ко ли ко 
сто ље ћа жи ве два на ро да, Ср би и Бо шња ци. Исти на је да је по по-
пи су ста нов ни штва 1991. го ди не на про сто ру оп шти не Сре бре ни ца 
жи вје ло око 37.000 ста нов ни ка, од ко јих ви ше од 27.000 Бо шња ка и 
око 9.000 Ср ба. Исти на је да су то ком 1992. го ди не до ус по ста вља-
ња за шти ће не зо не Сре бре ни ца, у апри лу 1993, му сли ман ске сна ге 
под вођ ством На се ра Ори ћа ор га ни зо ва но, си сте мат ски и пла ни-
ра но на па да ле, уби ја ле и про тје ри ва ле срп ско ста нов ни штво у 56 
се ла и за се о ка. О то ме пре ци зно го во ре спо ме ни ци на тим про сто-
ри ма. За вр шно са 16. ја ну а ром 1993. го ди не, и на па дом на Ске ла-
не, они су за у зе ли 95% те ри то ри је оп шти не Сре бре ни ца. То је све, 
осим два-три срп ска се ла, што го во ри о њи хо вој на мје ри ет нич ког 
чи шће ња срп ског ста нов ни штва са тих про сто ра да би за вр ши ли 
оно што ни су до вр ши ли то ком 1941, 1942. и 1943. го ди не Фран це-
ти ћа ле ги ја и дру ги ко ји су та ко ђе из вр ши ли не за пам ће ни по кољ у 
Под ри њу. Бив ша др жа ва ни је до зво ли ла да се до кра ја са гле да ју те 
чи ње ни це, да се са зна ла исти на. Са да нам се по но во де си ла Сре-
бре ни ца, од 1992. до 1995. го ди не. 

По сје том свих бо шњач ких се ла и њи хо вих спо мен оби љеж-
ја у Осма ча ма, у Оса ту, у До бра ку, у Су тје ској, мо же се ви дје ти да 
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је на тим оби љеж ји ма спи сак ве ли ког бро ја стра да лих Бо шња ка. 
Од но сно, ви ди се на тим та бла ма да ни су сви из ги ну ли 1995. го-
ди не, да је зна ча јан број њих из ги нуо у 1992. и 1993. го ди ни. Та ко 
да, што се ти че стра да ња бо шњач ког ста нов ни штва и срп ског ста-
нов ни штва у Сре бре ни ци, од го вор но мо гу ре ћи, у од но су на по пис 
ста нов ни штва из 1991. го ди не, да је тај про це нат при бли жно исти. 
А та ко ђе се то мо же ре ћи и ка да је ри јеч о стра да њу љу ди на про-
сто ру Бир ча, на осно ву по пи са из 1991. го ди не: број жр та ва срп-
ског и бо шњач ког ста нов ни штва и ту је при бли жно исти.

Ме ђу тим, све ври је ме у јав но сти има мо са мо јед ну исти-
ну, од но сно, о Сре бре ни ци 1995. го ди не. Сва стра да ња Ср ба то ком 
1992. и 1993. го ди не као да су па ла у за бо рав. Та ко од 1995. го ди не 
до да нас има мо по ли тич ку си ту а ци ју у Сре бре ни ци – гдје Ср би, 
ина че, као ве ћин ски на род та мо да нас жи ве – на ме та њем из бор них 
за ко на и во ље, при је све га ме ђу на род не за јед ни це и оних ко ји кре-
и ра ју по ли ти ку у Бо сни и Хер це го ви ни, и гдје за ко но дав ну, из вр-
шну и суд ску власт у др же Бо шња ци, за њих та мо гла са око 1.500 
гра ђа на, а у вре ћа ма до ђе још пет-шест хи ља да гла со ва. По том 
они ус по ста ве власт и он да има мо све ври је ме јед ну по ли ти ку, где 
Ср би жи ве у Сре бре ни ци, у Ре пу бли ци Срп ској, а не ма ју ни ка ква 
или углав ном ма ла пра ва, услед на ме та ња те по ли тич ке си ту а ци-
је. Тре ба ло би ис та ћи још не што: 1996. го ди не је на про сто ру оп-
шти не Сре бре ни ца жи вје ло око 80.000 ста нов ни ка, а са да их не ма 
ни 4.000, за то што је тај про је кат та ко на мет нут да ста нов ни штво 
стал но „цу ри“, да се жи ви ве о ма те шко, у не ста бил ним усло ви ма, 
у усло ви ма стре са и пат ње. И тај про је кат они, ка ко ви ди мо, ове 
го ди не, 12 го ди на по сле осни ва ња Ме мо ри јал ног цен тра, же ле да 
за тво ре од ре ђе ним ре зо лу ци ја ма.

Ми смо, док сам ја био пред сед ник Скуп шти не оп шти не 
Сре бре ни ца 2005. го ди не и ка да су, од 27 од бор ни ка, њих 17 би ли 
Бо шња ци – што зна чи да без њих не би смо мо гли усво ји ти за кључ-
ке ко је сам да нас до нио – усво ји ли за кључ ке о тим де ша ва њи ма 
на про сто ру оп шти не Сре бре ни ца. Њих су, да кле, по др жа ли, и Бо-
шња ци. А са да не ки дру ги на ме ћу ре зо лу ци је ми мо оно га што су 
на ло кал ном те ре ну при хва ти ли и Бо шња ци.

У том до ку мен ту, по ред оста лог, се на гла ша ва: „Скуп шти на 
оп шти не осу ђу је све зло чи не ко ји су се де си ли над свим гра ђа ни ма 
оп шти не Сре бре ни ца, по себ но зло чи не ко ји су се де си ли у пе ри о-
ду од 10. до 19. ју ла 1995. го ди не. Скуп шти на оп шти не Сре бре ни ца 
тра жи од над ле жних ор га на Ре пу бли ке Срп ске, Бо сне и Хер це го-
ви не и ме ђу на род них ин сти ту ци ја да се зло чин ци што при је при ве-
ду су ду, ка ко би осу да би ла прав да и ка ко би се ски ну ла ко лек тив-
на од го вор ност на ро да ра ди бо ље бу дућ но сти и су жи во та на овим 
про сто ри ма.



Преиспитивање Сребренице

74

„Скуп шти на оп шти не Сре бре ни ца апе лу је на све сво је гра-
ђа не да осу де све зло чи не из пе ри о да од 1992. до 1995. го ди не и да 
ис тра ју у свом за хтје ву да сви зло чи ни бу ду санк ци о ни са ни да би 
са да шње и бу ду ће ге не ра ци је сре бре нич ког кра ја за јед нич ки из-
гра ђи ва ле усло ве за сво ју бо љу бу дућ ност, са ја сном по ру ком да се 
сре бре нич ка тра ге ди ја ни ка да ви ше не по но ви.“

Зна чи, то је тај до ку мент усво јен на де се то го ди шњи цу, ка да 
је до ла зио Бил Клин тон. Да нас се, на 20-го ди шњи цу, тра же но ве 
ре зо лу ци је о Сре бре ни ци и но ве по дје ле, вје ро ват но за то што то 
круп но по ли тич ко пи та ње или исто риј ски про је кат, ка ко је то ре као 
го спо дин Ка р га но вић, шта би тре ба ло да се фи на ли зи ра у Сре бре-
ни ци.

На осно ву свих тих де ша ва ња, на осно ву свје до чан ста ва ко-
је има мо, на осно ву све га оно га што смо ис тра жи ли мо гу ре ћи да 
још ни ко за зло чи не на про сто ру оп шти не Сре бре ни ца над срп-
ским ста нов ни штвом ни је од го ва рао, осим оне дви је го ди не ко је је 
до био На сер Орић, па је за тим осло бо ђен. А са дру ге стра не, Ср би 
су осу ђе ни на ви ше од 1.000 го ди на за тво ра.

А већ сам ре као да је, про цен ту ал но, број стра да лих у од но-
су на по пис ста нов ни штва при бли жно исти.

У ен кла ви Сре бре ни ца, гдје је жи вје ло око 40.000 ста нов ни-
ка, жи вје ли су Бо шња ци из 15 оп шти на. Не из Сре бре ни це, не го из 
15 дру гих оп шти на, а стра да ња су се де ша ва ла не 1995. у пе ри о ду 
од 11. до 19. ју ла, не го од 1992. до 1995. Да ли је би ло ма сов них 
зло чи на то ком 1995. у том пе ри о ду – би ло је, али да ли су би ле ге-
но цид не на мје ре? Мно ги до ку мен ти ко ји ма же ли мо да при ка же мо 
не ке ства ри ко је су се де си ле су та бу те ма, али ће се вје ро ват но 
исти на о тим де ша ва њи ма са зна ти кад-тад.

Ја мо гу да све до чим о зло у по тре би тер ми на „ге но цид“. Ску-
пљао сам све књи ге ко је су об ја ви ли Бо шња ци о тим и око тих 
де ша ва ња, ре ци мо књи ге о спо р ту, здрав ству, о ту ри зму, зби р ке 
пје са ма и та ко да ље. Ни јед на ни је мо гла да бу де об ја вље на ако 
бар ре цен зент не би спо ме нуо да су Ср би у Сре бре ни ци по чи ни ли 
ге но цид.

При мје ра ра ди, узми мо књи гу „Ту ри стич ки по тен ци ја ли 
Сре бре ни це“. Об ја вље на је 2008. го ди не, ау тор је мр На да Не ви-
ро вић, ре цен зент про фе сор на Ме ди цин ском фа кул те ту Му рис Па-
гић. Про фе сор са тог фа кул те та за ту ри зам ис пи су је ре че ни цу: „У 
тре ћем по гла вљу се об ра ђу ју спо мен обе љеж ја ге но ци да над Бо-
шњач ким ста нов ни штвом“.

Да ље, Гу бер: „Ље ко ви те во де из Сре бре ни це“, ре цен зент 
про фе сор др Мир са да Ху кић ка же: „Два на ест го ди на на кон ге но-
ци да и ур би ци да у Сре бре ни ци по ја ви ла се ова мо но гра фи ја“, и 
та ко да ље, и та ко да ље.
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Слич но пи ше и у књи зи „Сре бре ни ца кроз ми ну ла сто ље-
ћа“, за тим у књи зи „Би ло јед ном на Цр ном гу бе ру“, и у још низ 
пу бли ка ци ја.

Да кле, ја сно је да се тај тер мин зло у по тре бља ва у мно гим 
из да њи ма у ве зи са Сре бре ни цом, с на мје ром да бу де са мо јед на 
исти на о том гра ду, да се не са зна дру га исти на о стра да њу Ср ба, 
да за Сре бре ни цу бу ду осу ђе ни Ср би, са мо срп ски на род и да се, 
вје ро ват но, пре ко Сре бре ни це де ва сти ра и Ре пу бли ка Срп ска, што 
су вје ро ват но и на мје ре по ме ну те ре зо лу ци је и све га слич ног што 
би тре ба ло да се у бу дућ но сти де ша ва.

Сма трам да смо ми при лич но за ка сни ли у не ким ства ри-
ма, да ни смо има ли од ре ђе не за јед нич ке стра те ги је ка да је ри јеч 
о по ме ну тим те ма ма, да се са да мо ра мо окре ну ти, по ред оста лог, 
ма сов ним окру глим сто ло ви ма бар код мла ђих ге не ра ци ја и сту де-
на та, ка ко би код те по пу ла ци је по кре ну ли но ву сна гу и ене р ги ју да 
се оно што је пре ћу та но обје ло да ни, а у Ср би ји је при лич но пре-
ћу та но, као и у дру гим ди је ло ви ма ме ђу на род не за јед ни це, и да се 
са зна пра ва исти на о тим де ша ва њи ма.

Ми слим да та кве три би не мо гу да ти ефек та, и на дам се да 
ће се про ми је ни ти од ре ђе ни по гле ди на та де ша ва ња у и око Сре-
бре ни це и да ће мо исти ну ус пје ти да до ка же мо и при ка же мо. Нор-
мал но је да оче ку јем по моћ од на ших при ја те ља и у ме ђу на род ној 
за јед ни ци, ко ја ће вје ро ват но, ка ко ври је ме бу де про ла зи ло, би ти 
по ди је ље на по овој те ми.

При кра ју, же лим да на по ме нем да го во рим о јед ном ве о-
ма те шком по ло жа ју у ко јем се на ла зи срп ски на род, због стал них 
при ти са ка ко ји су при сут ни. Ме ђу тим, на про сто ру оп шти не Сре-
бре ни ца ни је би ло ни јед но ма сов но уби ство. Ни јед на при мар на, 
ни јед на ма сов на гроб ни ца, а ми, ко ји та мо жи ви мо као срп ски на-
род или срп ски ста нов ни ци, ока рак те ри са ни смо као ге но цид ни. 
То је огро ман те рет ко ји тр пи мо за не што што се ни је де си ло на 
про сто ру на ше оп шти не. Да кле, у је дан па кет су ста ви ли сва та 
де ша ва ња у окол них 15 оп шти на и он да су на пра ви ли та кву јед ну 
ствар ко ју ми ни смо на ври је ме пре по зна ли, ни смо се на ври је ме 
при пре ма ли у ве зи с тим де ша ва њи ма и ка сно смо по кре ну ли не ка 
пи та ња. Ево, 20 го ди на на кон то га број на до ку мен та ци ја у ве зи са 
слу ча јем Сре бре ни ца је не ста ла у оба вје штај ним слу жба ма, или је 
про да та.

На дам се да ће овај скуп и слич ни ску по ви у бу дућ но сти 
да ти од го во ре на од ре ђе на пи та ња и не до у ми це, а на ро чи то у ве зи 
зло чи на ко ји су се та мо де си ли над срп ским ста нов ни штвом, да ће 
се от кри ти да су ти зло чи ни би ли ор га ни зо ва ни, си сте мат ски пла-
ни ра ни, и да, дру гим ри је чи ма, по сто ји и дру га стра на исти не.
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Још са мо не ко ли ко ри је чи; не ки дан срет нем ку сто са у Ме-
мо ри јал ном цен тру у По то ча ри ма, из вје сног про фе со ра исто ри је, 
ко ји ми ка же: „Да нас сам се сло мио од ра да, имао сам 400 ђа ка са 
Или џе, из Са ра је ва. До шли су ов дје, да им при ка же мо“. Ка же да 
120.000 осо ба го ди шње про ђе кроз Ме мо ри јал ни цен тар. Не знам 
да је ије дан про фе сор са на ше стра не до вео дје цу на бра ту нач ко 
гро бље ко је ни је ни шта ма ње од сре бре нич ког гро бља.

Е, то је оно што ми ни смо на ври је ме ра ди ли, и због че га 
исти на те шко про ла зи са на ших про сто ра. Мо ра мо ра ди ти на то ме. 
Мо ра мо до ве сти мла де љу де да то ви де, мо ра мо ску пи ти све исто-
ри ча ре, мо ра мо ор га ни зо ва ти окру гле сто ло ве и мо ра мо у ме ђу на-
род ним окви ри ма по бу ди ти јав ност да чу је исти ну о то ме шта се 
за и ста де си ло на овим про сто ри ма.



Алек сан дар Па вић 
Фонд стратешке културе

„Про је кат Сре бре ни ца“ као је дан од сту бо ва за пад ног ин тер-
вен ци о ни зма

Чи та ву де це ни ју пре лан си ра ња бри тан ске ре зо лу ци је о 
Сре бре ни ци по во дом 20-го ди шњи це већ гло бал но по зна тих до-
га ђа ја у тој ис точ но-бо сан ској ва ро ши ци, тј. 2005. го ди не, у де-
таљ ној ана ли зи сре бре нич ког фе но ме на за бри тан ски Ин тер нет 
сајт „Спајкд“ под на сло вом „Ка ко је Сре бре ни ца по ста ла ‘по уч-
на при ча’?“, упра во је јед на Бри тан ка, Та ра Ме кор мак, та да шњи 
пост ди пло мац на Вест мин стер ском уни вер зи те ту у Лон до ну а са да 
про фе сор на Ле стер Уни вер зи те ту, про ни кла у су шти ну не са мо 
бри тан ске већ за пад не по ли ти ке у кон тек сту ин стру мен та ли за ци је 
Сре бре ни це:

„Од Ко со ва 1999. го ди не до Кон га 2005, Сре бре ни ца се ис-
ти че као ко нач ни до каз да је За пад мо рал но оба ве зан да вој но ин-
тер ве ни ше у кон фликт ним си ту а ци ја ма. Џек Строу (Jack Straw, та-
да шњи бри тан ски ми ни стар спољ них по сло ва), бра нио је за пад ну 
ин тер вен ци ју у Ма ке до ни ји 2001. ко ри сте ћи Сре бре ни цу као при-
мер шта се де ша ва ка да се За пад устру ча ва да ин тер ве ни ше. Ли бе-
рал ни ко мен та тор Деј вид Аро но вич (Da vid Aa ro no vitch) упо тре био 
је исти ар гу мент да би оправ дао сво ју по др шку вој ној опе ра ци ји у 
Ира ку. Го во ре ћи о уби ству 60 кон го ан ских вој ни ка од стра не вој-
ни ка УН, ге не рал УН Па трик Ка мерт (Pa trick Cam ma ert) из но сио 
је ар гу мен те у ко рист сна жне вој не ин тер вен ци је, због ‘лек ци ја из 
Сре бре ни це, Со ма ли је и Ру ан де’“1

На рав но, као што се ви ди, ствар са (зло)упо тре бом Сре бре-
ни це ни је се  за вр ши ла 2005. го ди не. На при мер, већ те го ди не, и 
то баш „слу чај но“ на 10-го ди шњи цу сре бре нич ких де ша ва ња, 11. 
ју ла, по зна ти бри тан ски ко мен та тор Кри сто фер Хи ченс на пи сао је 
чла нак о то ме „шта нас је (сре бре нич ки) ге но цид на у чио о ин тер-
вен ци ји“, кон ста ту ју ћи да је ште та што се оду го вла чи ло са при-
ме ном „лек ци ја Сре бре ни це“ у слу ча ју за пад них ин тер вен ци ја у 
Ав га ни ста ну и Ира ку.2 А по кли чи у сти лу да „мо ра мо да спре чи мо 
још јед ну Сре бре ни цу“, на ста ви ли су да се ко ри сте, као нпр. по во-
дом не по сред не за пад не ору жа не ин тер вен ци је у Ли би ји, и то не 
са мо од за пад них ко мен та то ра,3 већ и од ви со ких за пад них зва нич-
ни ка, по пут Хи ла ри Клин тон, та да шњег др жав ног се кре та ра САД 
(„Спре чи ли смо но ву Сре бре ни цу у Ли би ји“),4 или Де ни са Ро са, 
та да шњег глав ног стра те га Бе ле ку ће за Бли ски ис ток („Би ли смо 
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су о че ни са мо гућ но шћу ‘Сре бре ни це на сте ро и ди ма’“).5 Слич не 
ре чи су се мо гле чу ти у за пад ним ме ди ји ма и по во дом по сред не 
за пад не ин тер вен ци је и пот пи ри ва ња гра ђан ског ра та у Си ри ји: 
нпр. на Си-ен-ен-у („Си ри ја, Са ра је во и Сре бре ни ца: ка да бес ни је 
до во љан“),6 или „Бо стон Гло у бу“ („Сре бре нич ки мо ме нат у Си ри-
ји?“),7 али и из уста иза сла ни ка УН за Си ри ју, Сте фа на де Ми сту-
ре („Се ћа те ли се Сре бре ни це? Ми се се ћа мо...“), ка да је по зи вао 
„свет“ да „учи ни не што“ ра ди спре ча ва ња бо ра ца Ислам ске др жа ве 
– исте оне ко ју су Ан гло-Аме ри кан ци и упрег ну ли у сво је на по ре 
да сврг ну Аса да8 – да за у зму град Ко ба не,9 па чак и пред став ни ка 
ра ди кал них (за пад но спон зо ри са них) ан ти-аса дов ских по бу ње ни-
ка у Але пу, фрак ци је Џа иш ал-Му џа хе дин, ко је су вла ди не сна ге 
угро жа ва ле („Пла но ви за при мир је у Але пу на иви ци про па сти, јер 
по бу ње ни ци стра ху ју од ‘још јед не Сре бре ни це’“),10 а ко ји ма је у 
про па ганд ну по моћ при ско чио чак и сам Ге не рал ни се кре тар УН 
(„Бан Ки-Мун ка же да се при бо ја ва још јед ног ма са кра на ска ли 
Сре бре ни це“).11 Дру гим ре чи ма, Сре бре ни цом се не пре кид но ма-
ше као „по уч ном при чом“ о то ме шта се мо же де си ти ако стра ни, 
од но сно за пад ни „ху ма ни тар ци“, по пут гло бал ног Су пер ме на, не 
при ско че у по моћ не ком „угро же ном“ на ро ду или др жа ви чи ја по-
ли ти ка или ру ко вод ство, са свим „слу чај но“, не од го ва ра за пад ним 
ин те ре си ма.

Да кле, да на шњи за пад ни ин тер вен ци о ни зам, са ја сним тен-
ден ци ја ма да љег ши ре ња на ис ток и југ, ни је за сно ван са мо на већ 
отр ца ној иде о ло ги ји „ши ре ња де мо кра ти је“. Да је сте, ње гов кре-
ди би ли тет би био пре ви ше ис цр пљен чак и за про па ганд но-убе-
ђи вач ке мо ћи за пад них ме ди ја, с об зи ром на ре зул та те прет ход них 
кам па ња во ђе них под том за ста вом. Ствар је сад мно го ши ре и 
ду бље по ста вље на и за то је Сре бре ни ца по ста ла то ли ко ва жна на 
гло бал ној рав ни, и за то је Ве ли кој Бри та ни ји би ло то ли ко ва жно 
да на 20-го ди шњи цу про гу ра сво ју ре зо лу ци ју кроз Са вет без бед-
но сти Ује ди ње них на ци ја. Јер, да на шњи за пад ни, тј. гло ба ли стич-
ки ин тер вен ци о ни зам сво је иде о ло шке те ме ље гра ди на док три ни 
тзв. Од го вор но сти за за шти ту (Re spon si bi lity to Pro tect или, скра-
ће но, R2P), тј. на вод ној оба ве зи „ме ђу на род не за јед ни це“ да „за-
шти ти“ на ро де та мо где то на вод но не успе ва ју су ве ре не др жа ве. А 
упра во је це ла за пад на кон струк ци ја о Сре бре ни ци, од но сно цео 
„Про је кат Сре бре ни ца“, узи дан у те ме ље те док три не. Осим ан-
ти срп ским (и, ши ре гле да ју ћи, ан ти пра во слав ним и ан ти ру ским) 
ин те ре си ма на про сто ру бив ше СФРЈ, „Про је кат Сре бре ни ца“ је 
по стао ва жан део гло бал них за пад них ге о по ли тич ких ин те ре са. У 
том кон тек сту тре ба по сма тра ти и тре ти ра ти це лу за пад ну пред-
ста ву, све за пад не кро ко дил ске су зе ко је се сва ке го ди не ли ју за 
Сре бре ни цу, а по го то во на окру гле го ди шњи це, сав ме диј ски те-
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ро ри зам ко ји се спро во ди, све отров не по ли тич ке при ти ске ко ји се 
вр ше уз по моћ, за ове по тре бе ве о ма бит не, ис кон стру и са не сли ке 
о сре бре нич ком „ге но ци ду“.

Са же то ре че но, пре ма док три ни „Од го вор ност за за шти-
ту“, на ци о нал ни су ве ре ни тет ви ше ни је при ви ле ги ја већ „оба ве-
за“ – чи ји сте пен ис пу ња ва ња је ствар про це не не из бе жне, ап-
стракт но де фи ни са не „ме ђу на род не за јед ни це“, ко ја за тим пре у зи-
ма на се бе „оба ве зу“ да ин тер ве ни ше про тив, тј. уну тар су ве ре них 
др жа ва у ко ји ма је „оце ње но“ да власт на не ки на чин угро жа ва гра-
ђа не, од но сно да не ис пу ња ва сво је „оба ве зе“ или „од го вор ност“ 
пре ма њи ма. Или, ка ко се то де фи ни ше на веб-стра ни ци УН-овог 
Спе ци јал ног са вет ни ка за спре ча ва ње ге но ци да, у де лу по све ће-
ном „Од го вор но сти за за шти ту“: „Су ве ре ни тет ви ше не пру жа Др-
жа ва ма екс клу зив ну за шти ту од стра ног упли та ња; он пред ста вља 
оба ве зу ко ја чи ни Др жа ве од го вор ним за до бр о бит њи хо вих на-
ро да.“12 Сре бре ни ца, тј. за пад ни на ра тив о њој, игра ла је и игра, 
ва жну уло гу у раз во ју овог из у зет но опа сног аспек та ме ђу на род не 
по ли ти ке.

Док три на R2P је по сте пе но раз ви је на уну тар са мог си сте ма 
Ује ди ње них на ци ја то ком по след ње две де це ни је. Још 2000. го ди-
не, у свом Ми ле ни јум ском из ве шта ју, та да шњи Ге не рал ни се кре-
тар УН Ко фи Анан јав но је за пи тао, има ју ћи на уму кон тро вер зе 
ко је је још тад иза зи вао но ви за пад ни изум за оправ да ва ње вој ног 
ин тер вен ци о ни зма: „Ако је ху ма ни тар на ин тер вен ци ја за пра во не-
при хва тљив на ср тај на су ве ре ни тет, ка ко би он да тре ба ло да од го-
во ри мо на јед ну Ру ан ду, на јед ну Сре бре ни цу, на гру ба и си сте мат-
ска кр ше ња људ ских пра ва ко ја вре ђа ју сва на че ла на ше за јед нич ке 
чо веч но сти?“13 

Са ма ко ва ни ца „Од го вор ност за за шти ту“ при пи су је се, бар 
од стра не ак ту ел ног Ге не рал ног се кре та ра УН Бан Ки-Му на, Френ-
ци су Ден гу, бив шем Спе ци јал ном са вет ни ку Ге не рал ног се кре та ра 
УН за спре ча ва ње ге но ци да, из вре ме на ка да је оба вљао функ ци ју 
Пред став ни ка Ге не рал ног се кре та ра УН за ин тер но ра се ље на ли-
ца, а на осно ву ње го вог ра ни јег ра да у Про гра му за Афри ку у скло-
пу ве о ма ути цај ног аме рич ког „ли бе рал ног“ Бру кингс ин сти ту та.14 
Ме ђу тим, би ло би не тач но све при пи са ти би ро крат ском или ин сти-
ту ци о нал ном де ло ва њу уну тар ме ђу на род них ин сти ту ци ја по пут 
УН, јер би то за не ма ри ло уло гу ва нин сти ту ци о нал не „ме ке мо ћи“ 
у об ли ко ва њу не са мо ме ђу на род них пер цеп ци ја већ и ме ђу на род-
них по ли ти ка.

Да кле, нео п ход но је ис та ћи да је ве ли ку уло гу у ме ђу на род-
ној афи р ма ци ји и ка сни јој ин сти ту ци о на ли за ци ји док три не R2P 
та ко ђе од и гра ла „не за ви сна“ Ме ђу на род на ко ми си ја за ин тер вен-
ци ју и др жав ни су ве ре ни тет, ко ја је за се да ла у Ка на ди 2000-2001. 
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го ди не а чи ји је ко пред се да ва ју ћи био Ге рет Еванс, бив ши ми ни-
стар спољ них по сло ва Ау стра ли је, а та да шњи пред сед ник и из вр-
шни ди рек тор тзв. Ме ђу на род не кри зне гру пе. (Ов де је по но во за-
ни мљи во уо чи ти ути цај ко ји гру пе, у чи јем фи нан си ра њу зна чај но 
уче ству је Џорџ Со рош, вр ше не са мо на ме ђу на род но јав но мње-
ње, већ и на ме ђу на род но пра во и ме ђу на род не од но се. Не са мо да 
је Со рош пре ко сво јих фон да ци ја био ду го го ди шњи кључ ни фи-
нан си јер Ме ђу на род не кри зне гру пе, већ је Со ро шев Ин сти тут за 
отво ре но дру штво кључ ни фи нан си јер и во де ћег свет ског гла сно-
го вор ни ка на че ла „Од го вор но сти за за шти ту“, Гло бал ног цен тра 
за од го вор ност за за шти ту,15 чи ји је ви ше го ди шњи ко пред се да ва-
ју ћи био, гле слу чај но сти – Ге рет Еванс (ко ји је сад ко пред се да ва-
ју ћи Ме ђу на род ног са ве то дав ног од бо ра ове ор га ни за ци је), а ме ђу 
чи јим зва нич ним по кро ви те љи ма је и Ко фи Анан. Сам Со рош је 
2004. пред ста вио осно ве док три не R2P у ау тор ском тек сту за ча со-
пис Фо рин по ли си, где је пред ста вио и не ко ли ко кључ них став ки 
свог по гле да на свет: „Су ве ре ни тет је ана хрон кон цепт; истин ски 
су ве ре ни тет при па да на ро ду, ко ји га за тим де ле ги ра сво јој вла сти; 
ако вла де зло у по тре бе ау то ри тет ко ји им је по ве рен, а гра ђа ни не-
ма ју при ли ку да ис пра ве те зло у по тре бе, спољ на ин тер вен ци ја је 
оправ да на; (и, као кључ ни гло ба ли стич ки по сту лат) пре ци зи ра њем 
да је су ве ре ни тет уте ме љен у на ро ду, ме ђу на род на за јед ни ца мо же 
да про би је гра ни це на ци о нал них др жа ва ка ко би за шти ти ла пра ва 
гра ђа на“.16)

Ка ко се на во ди у из ве шта ју Ге не рал ног се кре та ра УН о „Им-
пле мен та ци ји од го вор но сти за за шти ту“ из ја ну а ра 2009: „Број не 
кључ не пре по ру ке Ко ми си је (тј. већ по ме ну те Ме ђу на род не ко ми-
си је за ин тер вен ци ју и др жав ни су ве ре ни тет) су увр ште не ме ђу за-
кључ ке Ви со ког па не ла о прет ња ма, иза зо ви ма и про ме на ма, ко-
јег је са звао та да шњи Ге не рал ни се кре тар Ко фи Анан 2004. (ви ди 
А/59/565 и Co rr.1), као и у ње гов по то њи из ве штај на сло вљен ‘У 
ве ћој сло бо ди: ка раз во ју, без бед но сти и људ ским пра ви ма за све’ 
(А/59/2005). Ови из ве шта ји су по том по слу жи ли као ма те ри јал за 
раз ма тра ње на Свет ском са ми ту УН 2005, а док три на ‘Од го вор-
ност за за шти ту’ увр ште на је у за кључ ке Свет ског са ми та (ста во ви 
138 и 139)… Пред сед ни ци Др жа ва и Вла да јед но гла сно су по твр-
ди ли на Са ми ту да ‘сва ка по је ди нач на Др жа ва има од го вор ност да 
за шти ти сво је ста нов ни штво од ге но ци да, рат них зло чи на, ет нич-
ког чи шће ња и зло чи на про тив чо веч но сти’.“17

Да кле, као што се ви ди, док три на „Од го вор но сти за за-
шти ту“  2005. го ди не је под ве ли ким ути ца јем на вод но „не за ви-
сних“ ме ђу на род них те ла ко ја ни су фор ми ра на ни на ка квим де-
мо крат ским из бо ри ма, ни ти их је би ло ко ја су ве ре на др жа ва де-
ле ги ра ла, при хва ће на на ни воу УН, би ва ју ћи, пре ма ре чи ма Ге-
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не рал ног се кре та ра УН, „уте ме ље на у по сто је ћем ме ђу на род ном 
пра ву“.18 Шта ви ше, ка ко са за до вољ ством ис ти че већ по ме ну та, 
од Џор џа Со ро ша оби ла то фи нан си ра на „не за ви сна“ ин сти ту ци-
ја „ме ке мо ћи“, Гло бал ни цен тар за од го вор ност за за шти ту: „Са-
вет без бед но сти се од 2006. по звао на док три ну R2P у ви ше од 25 
ре зо лу ци ја“.19 На при мер, то ком 2006, го во ре ћи о за шти ти ци ви ла 
у Ре зо лу ци ји 1674, по све ће ној „спре ча ва њу су ко ба кроз раз вој и 
де мо кра ти ју“, Са вет без бед но сти се по звао на R2P, ре а фир ми шу-
ћи од ред бе ста во ва 138 и 139 За кљу ча ка Свет ског са ми та 2005. о 
од го вор но сти за за шти ту по пу ла ци ја од ге но ци да, рат них зло чи на, 
ет нич ког чи шће ња и зло чи на про тив чо веч но сти.20 То ком 2011. Са-
вет без бед но сти се по звао на Од го вор ност за за шти ту у број ним 
ре зо лу ци ја ма: 1970. го ди не21 и 1973,22 о си ту а ци ји у Ли би ји, 1975,23 
о си ту а ци ји у Оба ли Сло но ва че, 1996,24 о си ту а ци ји у Ју жном Су да-
ну, и 2014,25 о си ту а ци ји у Је ме ну. То ком 2012, Са вет без бед но сти 
се по звао на Од го вор ност за за шти ту у свом Са оп ште њу за ме ди је 
о си ту а ци ји у Ју жном Су да ну од 9. ја ну а ра.26 По врх све га, уну тар 
са мих УН ус по ста вље на је функ ци ја Спе ци јал ног са вет ни ка Ге не-
рал ног се кре та ра УН за Од го вор ност за за шти ту, ко ји ра ди у те сној 
ко ор ди на ци ји са Спе ци јал ним са вет ни ком Ге не рал ног се кре та ра 
УН за спре ча ва ње ге но ци да.27

Ка ко се на во ди на ин тер нет стра ни ци Спе ци јал ног са вет ни-
ка, док три на „Од го во р но сти за за шти ту“, би ва ју ћи уте ме ље на као 
ре ак ци ја на „ге но цид но на си ље у Ру ан ди и на Бал ка ну“,28 по чи ва 
на три сту ба:

„1. Др жа ва сно си глав ну од го вор ност за за шти ту ста нов ни-
штва од ге но ци да, рат них зло чи на, зло чи на про тив чо веч но сти и 
ет нич ког чи шће ња, и њи хо вог под сти ца ња;

„2. Ме ђу на род на за јед ни ца има од го вор ност да охра бри и 
по мог не Др жа ве у ис пу ња ва њу ове оба ве зе;

„3. Ме ђу на род на за јед ни ца има од го вор ност да упо тре би 
од го ва ра ју ћа ди пло мат ска, ху ма ни тар на и дру га сред ства ка ко би 
за шти ти ла ста нов ни штва од ових зло чи на. Ако Др жа ва очи глед но 
не успе ва да за шти ти сво ја ста нов ни штва, ме ђу на род на за јед ни ца 
мо ра да бу де спрем на да пре ду зме ко лек тив ну ак ци ју да би за шти-
ти ла ста нов ни штва, у скла ду са По ве љом Ује ди ње них на ци ја“.29

Да кле, упра во овај но во у спо ста вље ни „стуб“ ме ђу на род ног 
пра ва, у чи је те ме ље је угра ђен и за пад ни „зва нич ни на ра тив“ о 
Сре бре ни ци, да је ле ги ти ми тет за ин те ре со ва ним си ла ма да ин тер-
ве ни шу сву да где оне твр де да власт „ни је ис пу ни ла сво ју оба ве зу 
да шти ти соп стве но ста нов ни штво“ – а за шта су прет ход но њи хо-
ви ме ди ји при пре ми ли те рен, тј. јав но мње ње сво јих зе ма ља и нај-
ве ћи мо гу ћи део гло бал ног јав ног мње ња пу тем ра зних за пад них 
гло бал них ин фор ма ци о них мре жа. И ви ше од то га: ова ле ги ти ми-
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за ци ја пру жа по треб но иде о ло шко оправ да ње не са мо за вр ше ње 
ди пло мат ског при ти ска, као што су за пад не си ле то чи ни ле и чи не 
уну тар Са ве та без бед но сти у ве зи нпр. Ли би је или Си ри је – већ, 
у крај њој ин стан ци, и да, у слу ча ју „оп струк ци је“ Ру си је или Ки-
не (у об ли ку ди пло мат ског про ти вље ња, па чак и са мог ве та у СБ 
УН), ин тер ве ни шу јед но стра но, ми мо СБ УН – што је ви ше пу-
та у ра зним слу ча је ви ма на го ве шта ва ла Са ман та Па у ер, са да шњи 
ам ба са дор САД у УН, ко ја је ина че, ка да још ни је има ла ви со ку 
функ ци ју, за јед но са већ по ме ну тим Ге ре том Еван сом про па ги ра-
ла „Од го вор ност за за шти ту“ на не ко ли ко свет ских кон фе рен ци ја. 
На кра ју, и сам са да шњи Ге не рал ни се кре тар УН, Бан Ки Мун, је 
на јед ној кон фе рен ци ји у Бер ли ну 2008. до слов це из ја вио да је, у 
де ло ва њу на осно ву R2P, нео п ход но пред у зе ти „ра не, пре вен тив-
не ко ра ке – ко ји не тре ба да зах те ва ју ни јед но гла сност у Са ве ту 
без бед но сти, ни сли ке на ста ју ћих зло чи на ко ји шо ки ра ју са вест 
све та“.30 Да кле ни је реч са мо о то ме, ка ко се ис ти че на ин тер нет 
стра ни ци Спе ци јал ног са вет ни ка Ге не рал ног се кре та ра УН за од-
го вор ност за за шти ту, да „су ве ре ни тет ви ше екс клу зив но не шти ти 
Др жа ве од стра ног упли та ња“,31 већ да ни ве то не ке од стал них 
чла ни ца Са ве та без бед но сти ни је до во љан да спре чи не ки но ви, 
ору жа ни из лив за пад ног „ху ма ни та ри зма“.

(За ни мљи во је при ме ти ти да се, од ско ро, на сај ту још јед не 
ме ђу на род но ути цај не НВО „ко а ли ци је“ по све ће не овој док три ни, 
„Ме ђу на род не ко а ли ци је за од го вор ност за за шти ту“, у одељ ку по-
све ће ном кри зи у Си ри ји, мо же на ћи и ова на по ме на: „Ажу ри ра но: 
нор ма Од го вор но сти за за шти ту, пре ма спо ра зу му из За вр шног до-
ку мен та Свет ског са ми та 2005, не одо бра ва јед но стра ни вој ни од-
го вор или вој ни од го вор не ке ‘ко а ли ци је вољ них’. Би ло ко ји вој ни 
од го вор на осно ву Од го вор но сти за за шти ту (RtoP), мо ра да бу де 
ау то ри зо ван од стра не Са ве та без бед но сти“.32 Да ли је ово са мо ле-
па же ља, или на го ве штај по ку ша ја за у зда ва ња ове док три не по сле 
пу сто ши ко је су раз не „ху ма ни тар не“ вој не ин тер вен ци је про у зро-
ко ва ле у 21. ве ку, оста је да се ви ди.)

Ов де вре ди при ме ти ти не са мо ва жност (ква зи)прав ног уте-
ме ље ња за сно ва ног на ис кон стру и са ном „пре се да ну“ као што је 
Сре бре ни ца, већ и ва жност јед не уни вер за ли зо ва не иде о ло шке по-
тке, ко ја не са мо да да је под ло гу за про ак тив но др жав но де ло ва ње 
за о де ну то у плашт „ме ђу на род ног пра ва“, већ и ле ги ти ми тет за ва-
нин сти ту ци о нал но, тј. ван прав но па чак и бес прав но де ло ва ње. Јер, 
за бо га, кад су људ ски жи во ти на вод но угро же ни, „мо рал ни им пе-
ра тив“ је све! А ка да се ства ри по ста ве на мо рал ну ра ван, ко ли ко 
год не и сти ни та или не ис кре на она су штин ски би ла, то је не што 
што де ло твор ни је ути че на под свест љу ди не го хи ља де ци та та из 
ра зно ра зних су во пар них па ра гра фа ко ди фи ко ва ног ме ђу на род ног 
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за ко но дав ства, па чак и зва нич ни про те сти про тив „спољ ног ме ша-
ња у уну тра шње ства ри су ве ре них др жа ва“ – ма од ко га до ла зи ли 
и ко ли ко год на дах ну ти они би ли. У исто вре ме, ста вља ње ства ри 
у мо рал ну ра ван олак ша ва да се „ме ка моћ“ пре ко но ћи пре о бра-
зи у ону „твр ду“ моћ, тј. опе ра тив на и ору жа на деј ства на те ре-
ну. То за пад не си ле вр ло до бро зна ју, и за то то ли ко ре сур са ула жу 
у рад у ра зно ра зним ме ђу на род ним ко ми те ти ма и кон фе рен ци ја ма, 
у осни ва ње ин сти ту та ко је те док три не про па ги ра ју, у „не вла ди не 
ор га ни за ци је“ ко је „ши ре ве ру“, у ме ди је ко ји их про па ги ра ју, итд. 
У то ме ле жи и је дан од кљу че ва ди за ња не до ка за ног „ге но ци да“ у 
Сре бре ни ци у ра ван „мо рал ног им пе ра ти ва“. Сто га ни је ни ма ло 
слу чај но да бри тан ска ди пло ма ти ја ко ри сти 20-го ди шњи цу Сре-
бре ни це да би, кроз пред ло же ну ре зо лу ци ју Са ве та без бед но сти 
УН, из но ва про мо ви са ла по сту ла те но вог и „уна пре ђе ног“ ме ђу на-
род ног ин тер вен ци о ни зма са др жа не у док три ни „Од го вор но сти за 
за шти ту“, екс пли цит но се по зи ва ју ћи на њу чак три пу та, у  ста во-
ви ма ПП2, ПП8 и 9, ше стог на цр та сво је ре зо лу ци је.33

Про блем не са мо за Ср би ју и Ре пу бли ку Срп ску, већ и за 
дру ге др жа ве, укљу чу ју ћи и не за пад не ве ли ке и сред ње си ле, је сте 
тај што су оне, за хва љу ју ћи агре сив ном за пад ном кр ста шком мо-
ра ли зму и сво јој ме диј ској ин фе ри ор но сти, уме сто у про ак тив ну, 
са те ра не у су штин ски ре ак тив ну, тј. де фан зив ну по ли ти ку стал ног 
тра же ња ра зно ра зних „од го во ра“ на све но ви је иде о ло шко-бор бе-
не иза зо ве ко ји до ла зе из за пад ног прав ца. Исти не ра ди, та квим зе-
мља ма не до ста је и по треб на до за ци ни зма ко јом рас по ла жу за пад-
не ели те, а што ови ма до зво ља ва да ин стру мен та ли зу ју „иде а ле“ 
на ко ји ма њи хо ва дру штва бар фор мал но по чи ва ју у не са мо чи сто 
праг ма тич не, већ и отво ре но агре сив не или де струк тив не свр хе. За 
раз ли ку од за пад них зе ма ља, чи је ели те има ју ве ков но ис ку ство у 
ко ва њу овог не до стој ног за на та, мно ге не за пад не зе мље или кул-
ту ре ис кре ни је – да не ка же мо на ив ни је – ве ру ју не са мо у мо гућ-
но сти ус по ста вља ња истин ских де мо крат ских си сте ма на осно ву 
за пад них ма три ца, већ и у то – што је кључ но за њи хов су штин ски 
де фан зи ван став – да су ве ре ним зе мља ма истин ски тре ба да бу де 
оста вље но пра во да са ме на ла зе сво је пу те ве ка сво јој (не)сре ћи, 
све док не по ста ну истин ска прет ња за око ли ну. На рав но, та љу бав 
пре ма на ци о нал ном су ве ре ни те ту има у мно го че му да за хва ли не 
са мо пу ком иде а ли зму или не до стат ку не ке уни вер за ли стич ке кон-
тра-иде је, већ и го лом ин стинк ту за оп ста нак, јер је на ци о нал ни 
су ве ре ни тет јед на од по след њих бра на про тив за пад ног екс пан зи о-
ни зма, и јед на од ма ло број них иде о ло шких кон тра пунк то ва за пад-
ном нео-им пе ри ја ли зму „до бр о де те љи“. 

У сва ком слу ча ју, у ста њу ка кво је сад, тј. без кон крет но 
фор му ли са не и опе ра ци о на ли зо ва не кон тра и де је или иде о ло ги је 
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ко ја би се мо гла уни вер за ли зо ва ти, за оне ко ји су при мо ра ни да ре-
а гу ју на не пре кид ни низ кр ста шких за пад них ини ци ја ти ва мо гу ће 
је ипак учи ни ти не што ве о ма де ло твор но: га ђа ти у са ме сту бо ве ле-
ги ти ми те та за пад ног ин тер вен ци он зма, оли че ног у док три ни R2P. 
Јер, ако се мо же по ка за ти да је је дан од ње них кључ них сим бо ла 
– Сре бре ни ца – ма ни пу ла ци ја пре пу на ла жних кон струк ци ја ко је 
се са да већ мо гу ла ко до ка за ти, то би пред ста вља ло кру пан, пр ви 
ко рак у де ле ги ти ми са њу осно ва са да шњег за пад ног ин тер вен ци о-
ни стич ког им пул са. 

Још јед ном, овог пу та на при ме ру Сре бре ни це, мо же се ви-
де ти ва жност ко ју де ша ва ња на на шим про сто ри ма има ју. Ми од 
те од го вор но сти не би тре ба ло да бе жи мо, а и очи глед но је да и не 
мо же мо. Сре бре ни ца је и наш ло кал ни, и ре ги о нал ни, и гло бал ни 
про блем. Ду жност нам је да од го во ри мо на овај иза зов, као што 
смо у сво јој исто ри ји од го ва ра ли и на ра ни ја, и да се ухва ти мо у ко-
штац с њим. Бес ком про ми сно ин си сти ра ње на пу ној исти ни о Сре-
бре ни ци, и рас крин ка ва ње „Про јек та Сре бре ни ца“, пред ста вља ју 
кључ ни ко рак у том прав цу. То је бор ба не са мо од ло кал ног већ и 
од гло бал ног зна ча ја.
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Ања Фи ли мо но ва
Фонд стратешке културе 

Зло чи ни и хап ше ње На се ра Ори ћа

Де се тог ју на 2015. го ди не у Бер ну је, на осно ву зах те ва оде-
ље ња Ин тер по ла Ср би је из фе бру а ра 2014. ухап шен На сер Орић, 
ко ман дант 28. бри га де му сли ман ске Ар ми је Ре пу бли ке Бо сне и 
Хер це го ви не (АР БиХ), ко ји је у пе ри о ду 1992–1995. го ди не на 
про сто ру ис точ не Бо сне уче ство вао у ет нич ким чист ка ма срп ских 
се ла и ма сов ном уби ја њу Ср ба. Ту жи ла штво за рат не зло чи не Ре-
пу бли ке Ср би је је у зах те ву на ве ло да се Орић и ње го ва че ти ри са-
у че сни ка сум њи че за уби ство де ве то ро ци ви ла срп ске на ци о нал но-
сти на те ри то ри ји Под ри ња (се ло За ла зје, оп шти на Сре бре ни ца), 
1992. го ди не. Орић је био на про пу то ва њу ка Бо сни и Хер це го ви ни 
(БиХ) )ра ди уче ство ва ња у обе ле жа ва њу „20-го ди шњи це ге но ци да 
у Сре бре ни ци“, али је при ула ску у Швај цар ску за др жан. У швај-
цар ском за тво ру је из ја вио да се „Ср би ма не ће жив пре да ти“.

Ме ђу тим, упра во за зло чи не по чи ње не у Под ри њу 1992. го-
ди не Ори ћа је Ме ђу на род ни три бу нал за бив шу Ју го сла ви ју (МТБЈ) 
већ осло бо дио ту жбе, та ко да је ме ђу од ре ђе ним ути цај ним кру го-
ви ма у све ту већ та да вла да ло ми шље ње да ни је мо гу ће да му се 
за исти зло чин су ди по но во, без об зи ра на по сто ја ње но вих до ка за. 
Скре ну ло је на се бе па жњу и на во ђе ње ве о ма ма лог бро ја жр та ва и 
са мо јед не ло ка ци је, док се Ори ће ва „де лат ност“ од ви ја ла на мно го 
ши рем про сто ру. У ње го ву за шти ту је од мах сту пи ла Ма ри на Ба-
кић, се кре тар за штам пу ми ни стар ства прав де БиХ, ко ја је из ја ви ла 
да је зах тев за Ори ће во хап ше ње не ва же ћи јер је од лу ком Ге не-
рал ног се кре та ра Ин тер по ла он из бри сан из спи ско ва свих зе ма ља 
чла ни ца те ме ђу на род не по ли циј ске ор га ни за ци је. Исто су ис та кли 
и зва нич ни ци Ди рек ци је за ко ор ди на ци ју ра да по ли циј ских ор га на 
БиХ. Исто вре ме но, Ин тер пол се, ре кло би се, бла го вре ме но по бри-
нуо за Ори ће ву не до дир љи вост, баш као и Ту жи ла штво БиХ, где 
је пред мет у слу ча ју Ори ћа још од 2009. го ди не ле жао за кљу чан 
у фи о ци. Ба кир Изет бе го вић, члан Пред сед ни штва БиХ, пред сед-
ник Стран ке де мо крат ске ак ци је (ко ју је осно вао ње гов отац, Али ја 
Изет бе го вић), од мах је, по што је Ср би ја пре да ла зах тев за Ори ће во 
хап ше ње, не са мо при ре дио све ча ни при јем у ње го ву част, већ и 
из ја вио да На сер не ће би ти пре дат Ср би ји и да се не ће се по ја ви ти 
ни пред су дом БиХ1.2 

У ве зи са хап ше њем На се ра Ори ћа и не што ра ни је Ра му-
ша Ха ра ди на ја (ко ји је по слич ном осно ву ухап шен у Сло ве ни ји 
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и вр ло бр зо пу штен на сло бо ду), по ја ви ло се ви ше пи та ња не го 
од го во ра; да ли је слу чај ност син хро ност при тва ра ња, за што је до 
то га до шло баш у том тре нут ку, за што су при тво ре ни баш Орић и 
Ха ра ди нај? Ха ра ди нај је, под се ти мо, већ био на сло бо ди. 

По др шка Ори ћу је сва ким да ном по ста ја ла све ве ћа; уз ње га 
је би ла „јав ност БиХ“ ко ја је оп ту жи ла Бе о град да рас пи ру је мр-
жњу и ба ви се про га ња њем, ка ко се на во ди ло, на род них хе ро ја, али 
и за пад ни фак тор. 

Не ду го за тим, 23. ју на, по че ла је но ва рун да пре го во ра Ср-
би је о Ко со ву и Ме то хи ји, на ко ји ма се оче ки ва ло да ће срп ски чла-
но ви де ле га ци је, уо чи по се те Бе о гра ду Ан ге ле Мер кел, без сум ње 
да пра ве из ве сне уступ ке. Го во ри ло се, по ред оста лог, о да ва њу 
на упра вља ње „ко сов ској елек тро е нер гет ској ком па ни ји“ хи дро-
по тен ци ја ла је зе ра Га зи во де, фор ми ра њу Асо ци ја ци је срп ских оп-
шти на на осно ву за ко на При шти не, што a pri o ri бу ду ћу Асо ци ја ци-
ју пре тва ра у не фор мал ни ин те ре сни клуб, де мон та жи Пар ка ми ра 
на мо сту из ме ђу се вер ног и ју жног де ла Ко сов ске Ми тро ви це... 

С тим у ве зи, уко ли ко се Бе о град при пре мао да ис ко ри сти 
Ори ћа као фак тор ко јим би се до ка зи ва ло по сто ја ње са мо стал но-
сти у по ли ти ци, прав ни ар гу мен ти мо ра ли су по свим тач ка ма да 
бу ду ве о ма чвр сти. Та ко ђе, има ју ћи у ви ду ар гу мент да за исти зло-
чин  не мо же да се су ди два пу та, иза зва ло је пи та ња о ствар ним 
на ме ра ма зва нич ног Бе о гра да.

Осим то га, у ак ту ел ном тре нут ку ни је по сто ја ла ни јед на 
тач ка из па ке та за пад них усло ва пре ма Ср би ји ко ја ни је би ла до-
го во ре на или ко ја се ни је на ла зи ла у про це су ис пу ње ња од стра-
не Бе о гра да. Ако се при се ти мо ка та стро фал не пре да је по зи ци ја 
по пи та њу Ко со ва и Ме то хи је те шко да ће срп ска власт у су ђе њу 
Ори ћу без по го во ра да про го во ри објек тив но и по ште но. По себ но 
уко ли ко се при се ти мо чи ње ни це да је бе о град ски Суд пу стио на 
сло бо ду ве ћи део тзв. Гњи лан ске гру пе ко ја је де ло ва ла по КиМ и 
са мо ма ло би ла бла жа у звер стви ма од На се ра Ори ћа…

Јав ност, и по ред све га, ни је, чи ни се, би ла из не на ђе на од лу-
ком швај цар ских вла сти кра јем ју на да одо бри екс тра ди ци ју Ори ћа 
Бо сни и Хер це го ви ни, а прав ни струч ња ци су ис ти ца ли да су пред-
став ни ци ме ђу на род не за јед ни це тим чи ном још јед ном по ка за ли 
не прав ни и не прин ци пи јел ни став.

Срп ске жр тве у ис точ ној Бо сни у пе ри о ду 1992–1995, пред-
ста вља ју тре ћи ге но цид над Ср би ма у 20. ве ку. Још су тур ске вла-
сти фор ми ра ле на те ри то ри ји БиХ „Ла тин ску ле ги ју“ ко ју су са чи-
ња ва ли бо сан ски ка то ли ци. По сле анек си о не кри зе 1908. го ди не 
те је ди ни це су об но вље не и ле га ли зо ва не од ау стро у гар ске вла сти. 
У Хаб сбур шкој мо нар хи ји је сва ка област има ла по моћ не вој не је-
ди ни це, фор ми ра не од ло кал ног ста нов ни штва („Land werh“), али 
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због стра ха од ши ре ња ути ца ја срп ских офи ци ра фор ми ран је и 
до пун ски си стем – за штит ни кор пу си „Schut zkorps“, у чи јем су са-
ста ву би ли до бро вољ ци – ка то ли ци и му сли ма ни. Та да се по ја вио 
и на зив „хр ват ске уста ше“, а јед на од до бро во љач ких је ди ни ца је 
на зва на „Цр на ле ги ја“. Ме ђу ци ље ви ма и за да ци ма тих фор ма ци ја 
је би ло и па тро ли ра ње по срп ским се ли ма и гу ше ње уста на ка срп-
ског ста нов ни штва.

Иде о ло ги ја и прак са бо сан ско-хер це го вач ких „Schut zkorps“ 
из пе ри о да Пр вог свет ског ра та су по ста ли осно ва де ло ва ња на ци-
ста у пе ри о ду Дру гог свет ског ра та. Оку па ци ја Ју го сла ви је и фор-
ми ра ње 1941. го ди не на јед ном де лу ње не те ри то ри је на ци стич-
ко-кле ри кал не Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске до ве ло је до то га да су 
струк ту ре ње не вла сти и ору жа не фор ма ци је („до мо бра ни“, „уста-
ше“), ак тив но при хва та ли и му сли ма не. У чи та вој ис точ ној Бо сни 
вр шен је пла ни ра ни, из у зет но кр во ло чан, ге но цид над срп ским 
ста нов ни штвом. У ње му су уче ство ва ли „Цр на ле ги ја“, „Хан џар-
ди ви зи ја СС“, му сли ман ска ми ли ци ја (сво је вр сна се о ска стра жа, 
али на ци стич ког ти па). Та да је уби је но 6.469 Ср ба.3 Де да На се ра 
Ори ћа је био на слу жби у „Цр ној ле ги ји“, по сле ра та су ђе но му је 
и био је осу ђен.

На сер Орић је ро ђен 1967. у По то ча ри ма, у бли зи ни Сре-
бре ни це. Још као уче ник ак тив но се ба вио спор том – рва њем, чак 
је по сти зао и из ве сне успе хе. Не ко ли ко пу та је под но сио зах тев за 
при јем у ми ли ци ју БиХ, али је био од би јан. Раз лог је био не при ја-
тељ ска про шлост ње го вог де де. За тим је по ку шао да сту пи у по ли-
циј ску слу жбу Ср би је, где је, та ко ђе, од би јен, али је по сле при је ма 
код ре пу блич ког се кре та ра за уну тра шње по сло ве, ко ме се отво-
ре но по жа лио на раз ло ге не ан га жо ва ња, си ту а ци ја „ис пра вље на“. 
Суд би ну На се ра Ори ћа, без об зи ра на про ве ре и за кључ ке у ве зи 
са прет ход но на ве де ним, ре шио је та да већ бив ши се кре тар ко ми-
те та Са ве за ко му ни ста у Шап цу, из ве сни Те шић. По бе дио је пар-
тиј ски курс „спре ча ва ње ре ста у ра ци је ве ли ко срп ске иде о ло ги је“. 
По сле за вр шет ка Шко ле уну тра шњих по сло ва у Зе му ну Орић је 
до био по сао у по ли ци ји Бе о гра да, где је на ста вио да се ин тен зив но 
ба ви спор том. То му је омо гу ћи ло да до спе у Спе ци јал не ан ти те-
ро ри стич ке је ди ни це (САЈ). Орић се ис та као при гу ше њу по бу не 
Ал ба на ца у руд ни ку Треп ча, ка да су се они ту за ба ри ка ди ра ли у 
знак про те ста про тив су ђе ња Азе му Вла си ју, а у ци љу сла бље ња 
вла сти Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Пре ма не ким све до че њи ма, Орић 
се пр ви до бро вољ но ја вио да ју ри шом про дре у про стор у ко јем су 
би ли штрај ка чи. За ту ак ци ју је на гра ђен на пре до ва њем у слу жби: 
по стао је те ло хра ни тељ Сло бо да на Ми ло ше ви ћа.

Ка да је 1992. го ди не у БиХ по чео рат, ру ко вод ство СФР Ју-
го сла ви је је до не ло од лу ку да че ти ри офи ци ра Без бед но сне упра ве 
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у Са ве зном се кре та ри ја ту за на род ну од бра ну по ша ље у ре пу блич-
ки Се кре та ри јат уну тра шњих по сло ва БиХ у ци љу су зби ја ња ис по-
ље ног на ци о на ли зма. Сва че тво ри ца су би ли му сли ма ни и у ства ри 
су вр ло бр зо по че ли ак тив но по ма га ти фор ми ра ње Ар ми је БиХ, а 
је дан од њих – Фи крет Му сли мо вић по стао је и На чел ник Слу жбе 
без бед но сти Ар ми је БиХ. Упра во од те по ме ну те че твор ке та да 
кре ће и ини ци ја ти ва о по зи ва њу са рад ни ка-му сли ма на из дру гих 
ре пу бли ка, као осо ба од по ве ре ња, у Се кре та ри јат уну тра шњих по-
сло ва БиХ. Та ко је На сер Орић, из ме ђу оста лог, по стао ру ко во ди-
лац Се кре та ри ја та уну тра шњих по сло ва Сре бре ни це. За по сле ни у 
ре зер вном са ста ву по ли ци је Сре бре ни це би ли су за пра во по том ци 
му сли ма на ко ји су у „шуц ко ри ма“ и „Цр ној ле ги ји“ у два свет ска 
ра та уби ја ли Ср бе.

По чет ком ра та На сер Орић је 20. ма ја 1992. по ста вљен за 
на чел ни ка шта ба Те ри то ри јал не од бра не Сре бре ни це, а од 1. ју ла 
по ста је и члан Вој ног пред сед ни штва Сре бре ни це. По чет ком но-
вем бра већ је  ко ман дант Ује ди ње них ору жа них сна га под ре ги о на 
Сре бре ни ца и та ко су се под ње го вом ком пе тен ци јом на шле, осим 
те ри то ри је оп шти не Сре бре ни ца, и те ри то ри је оп шти на Бра ту нац, 
Вла се ни ца и Звор ник. Те ору жа не сна ге су 1. ја ну а ра 1994. до би ле 
на зив Штаб осме опе ра тив не гру пе Сре бре ни ца.

С об зи ром на то да је те ри то ри ја око ре ке Дри не пред ста-
вља ла стра те шки ре ги он, на том под руч ју су во ђе не вр ло оштре 
бор бе. На сер Орић је по се до вао ве ли ку вла сто љу би вост, ис ти цао 
се у су ро во сти при ли ком чи ње ња зло чи на (ма хом про тив срп ског 
ста нов ни штва, али и про тив сво јих – не ло јал них му сли ма на), био 
је ци ни чан, не ве ро ват но не про бир љив у на чи ну пљач ка ња и бо га-
ће ња. Ма да су екс тре ми зам и све о бу хват на не тр пе љи вост пре ма 
Ср би ма би ли од ли ка го то во чи та ве вла да ју ће струк ту ре Стран ке 
де мо крат ске ак ци је (СДА) Али је Изет бе го ви ћа, осни вач ки кон грес 
СДА је још 1990, ка ко су о то ме го во ри ли све до ци, ја сно ука зи вао 
на не са мо све по ме ну те чи ње ни це, већ и отво ре но на ци стич ки ка-
рак тер. 

По чев од ма ја 1992. из Сре бре ни це су по че ле си сте мат ске 
ка жње нич ке опе ра ци је про тив срп ског ци вил ног ста нов ни штва. 
Број се ла ко ја су на пад ну та из но си 192. Ко ман дант ба та љо на УН 
у Сре бре ни ци пре не го што су је за у зе ли Ср би, пот пу ков ник То-
мас Ка ре манс, на кон фе рен ци ји за ме ди је у За гре бу 23. ју ла 1995. 
по твр дио је: „Зна мо да је са мо у ре ги о ну око ен кла ве Сре бре ни ца 
до зе мље срав ње но 192 се ла, а ком плет но ста нов ни штво по у би ја-
но“4.5 

По ре зо лу ци ји Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја (СН 
УН) до не тој у апри лу 1993, Сре бре ни ца је про гла ше на за „за шти-
ће ну зо ну“. Ме ђу тим без об зи ра на то Ори ће ва дру жи на је на ста-
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ви ла са те ро ром над ци вил ним ста нов ни штвом ис точ не Бо сне, и 
њи ма на са ве сти ле жи смрт ви ше од 3.200 Ср ба.

Ше стог ма ја су опљач ка на и спа ље на се ла Гњи о на и Бли че-
во, сле де ћег да на је из за се де уби је но сед ме ро Ср ба ко ји су по ку-
ша ва ли да по бег ну из Сре бре ни це, а 8. ма ја је уби јен су ди ја Го ран 
Зе кић – пред сед ник Срп ске де мо крат ске стран ке (СДС), по сла ник 
у бо сан ском пар ла мен ту. То је иза зва ло бек ство 1.500 Ср ба из Сре-
бре ни це. На па ди на окол на ме ста по том су по ја ча ни, из ме ђу оста-
лог и на ме сто Фа ко ви ћи (код Бра тун ца, ко је је би ло срав ње но са 
зе мљом и у Дру гом свет ском ра ту, а срп ско ста нов ни штво су та да 
по у би ја ле хр ват ске уста ше). При пад ни ци Ори ће вих фор ма ци ја ре-
дов но су при бе га ва ли нај су ро ви јим ме то да ма му че ња и уби ја ња 
(све до оног сред њо ве ков ног – на би ја ња на ко лац), ко ри сте ћи и 
раз ли чи то оруж је: но же ве, ко вач ке че ки ће, ви ле, се ки ре, екс пло-
зив…

Ге не рал Фи лип Мо ри он, ко ман дант сна га Ује ди ње них на-
ци ја у Са ра је ву, све до че ћи у Ха шком три бу на лу о Ори ће вим по-
ступ ци ма, кон ста то вао је да „он ни је мо гао се би да до зво ли др жа-
ње за ро бље ни ка, чак ни је хтео ни да се по тру ди да на ђе раз лог за 
то“. По себ ну па жњу за слу жу ју ре чи ге не ра ла да се „сти цао ути сак 
као да је он из вр ша вао по ли тич ка на ре ђе ња Пред сед ни штва из Са-
ра је ва“. Ав до Ху се и но вић, ау тор књи ге „Од Га зи ме ста на до Ха га 
и на зад“, све до че ћи о Ори ћу, ука зао је да му је овај лич но при знао 
да му је „жао што ни је убио та да шњег ко ман дан та УН ПРО ФОР-а 
у БиХ, Фи ли па Мо ри о на“.6

Да под се ти мо и да је Ори ћа и ње го вог за ме ни ка Зул фа Тур-
су но ви ћа по ста ви ла вла да Али је Изет бе го ви ћа, ко ји је имао све-
срд ну по др шку Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. Тур су но вић је 
ина че кра јем 1991, по Изет бе го ви ће вој на ред би, осло бо ђен ка зне 
од 15 го ди на за тво ра, ко ју је из др жа вао због уби ства тро ји це му-
сли ма на 1986. го ди не. Чим се на шао на сло бо ди, Тур су но вић је 
од мах по стао је дан од ко ман да на та Сре бре ни це. Орић је при зна вао 
да се ве ћи на му сли ман ског ста нов ни штва ни је сла га ла са ста вом 
екс тре ми ста ко ји су до шли на власт. Ме ђу тим, без об зи ра на то, од 
1991. го ди не Му сли ман ски на ци о нал ни са вет по чео је снаб де ва ње 
ра зних па ра вој них фор ма ци ја стре љач ким на о ру жа њем и уни фор-
ма ма, по ста вља ју ћи нај о ко ре ли је и нај о зло гла ше ни је зло чин це на 
ме ста ко ман да на та тих је ди ни ца. Дру гим ре чи ма, на тај на чин је 
ис про бан мо дел пра вље ња зо не ха о са, ужа са и вла сти кри ми на ла 
на од ре ђе ној те ри то ри ји – у овом слу ча ју у ис точ ној Бо сни. Мо дел 
је, очи то, био успе шан, па га је, пре ма број ним ми шље њи ма, Ва-
шинг тон, по ред оста лих, при ме нио на и те ри то ри ји Ко со ва и Ме-
то хи је (осим на срп ском се ве ру).

„Ме ђу на род на за јед ни ца“ је тр пе ла и одо бра ва ла све што 
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су чи ни ли срп ски про тив ни ци; јед но стра но из два ја ње и при зна ње 
Сло ве ни је, Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не, „Ре пу бли ке Ко со ва“; 
фор ми ра ње ди вер зи о но-те ро ри стич ких и отво ре но на ци стич ких 
па ра вој них је ди ни ца – хр ват ских ЗНГ-и, ра ди кал них исла ми ста 
Али је Изет бе го ви ћа, ОВК и сл. Об ја вљу ју ћи нај те же санк ци је са-
мо јед ној стра ни – Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји (СРЈ), и ти ме 
је осу ђу ју ћи на из у ми ра ње, За пад је исто вре ме но Хр ва те, бо сан-
ске му сли ма не и ко сов ске Ал бан це снаб де вао оруж јем и вој ним 
ма те ри ја лом, без об зи ра на по сто ја ње ем бар га, „за шти ће не зо не“ 
и при су ство „НА ТО-ми ро тво ра ца“ (IFOR, SFOR, KFOR). У БиХ 
За пад је чак иг но ри сао и до ла зак ра ди кал них исла ми ста – му џа хе-
ди на, ко ји ма је пут тра си рао Али ја Изет бе го вић лич но. Не би тре-
ба ло за бо ра ви ти и по да так да је упра во Али ја Изет бе го вић та ко ђе, 
у Дру гом свет ском ра ту, био члан на ци стич ког по кре та „El-Hi da-
je“, ко ји је вр шио ре гру то ва ње за „Хан џар-ди ви зи ју“. „El-Hi da je“ је 
пред ста вља ло огра нак та да шње „Му сли ман ске бра ће“ те за то, ка ко 
прет по ста вља струч њак за те ро ри зам Џе вад Га ли ја ше вић, „ни ма-
ло не чу ди што су Изет бе го ви ћи ус по ста ви ли те сну ве зу са „Му-
сли ман ском бра ћом“ Егип та“.7 Док је тра јао бо сан ски рат, од ред 
„Ел-му џа хе дин“ је био зва нич но у са ста ву Ар ми је БиХ. Одав но не 
пред ста вља тај ну да је УН ПРО ФОР, во ђен аме рич ком ру ком, пру-
жао тран спорт не услу ге за пре ба ци ва ње му џа хе ди на из арап ских 
зе ма ља, а ка на ли за тран спорт ху ма ни тар не по мо ћи и хе ли коп те ри 
УН су исто та ко ко ри шће ни за по тре бе му џа хе дин ских је ди ни ца.

САД су у све му по др жа ва ле Али ју Изет бе го ви ћа – ди пло-
мат ски, по ли тич ки, вој но. Ма длен Ол брајт ко ја је у то вре ме би ла 
стал ни пред став ник САД у УН, од 1993. до 1995, у пот пу но сти је 
по др жа ва ла све ре зо лу ци је и из ве шта је ко ји су осу ђи ва ли „срп ске 
зло чи не“, али је ко ри сти ла „ве то“ чим би по чи ња ло да се го во ри о 
зло чи ни ма при ста ли ца Али је Изет бе го ви ћа. НА ТО је бом бар до вао 
по зи ци је Ре пу бли ке Срп ске (опе ра ци је De li be ra te For ce и Dеаdeye 
у ав гу сту – сеп тем бру 1995) – срп ске ци вил не и вој не објек те (ка-
сар не, по зи ци је ПВО, ае ро дро ме, те ле ви зиј ске објек те, елек тра не, 
пе тро хе миј ске објек те, мо сто ве, си сте ме во до снаб де ва ња, бол ни-
це, по ро ди ли шта, стам бе не згра де). НА ТО је ко ри стио и та да, као 
и доц ни је на КиМ, бом бе са оси ро ма ше ним ура ни ју мом. Укуп на 
те жи на из ба че них про јек ти ла је би ла 10.000 то на. У то ку те вој-
не агре си је Али јан се, уби је на су нај ма ње 152 срп ска ци ви ла. (А 
На сер Орић је 30. ја ну а ра 2014. од лу ком вла сти САД из бри сан са 
аме рич ког „цр ног спи ска“!)

Исто та ко, За пад „ни је обра тио па жњу“ и на во љу зна чај ног, 
ако не и ве ћег де ла, му сли ман ске јав но сти. Вој на оба ве штај на слу-
жба Ар ми је БиХ, АИД, по се ду је спи ско ве во ђа бо сан ских му сли-
ма на ко ји су би ли пред ви ђе ни за уби ја ње за то што су се усу ди ли 
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да се ус про ти ве по ли ти ци Изет бе го ви ћа и ње го вих при ста ли ца. О 
то ме све до чи 500 стра ни ца до ку мен та ци је ко ју је сре ди ном ја ну а ра 
2015. го ди не Мир сад Ке бо, пот пред сед ник Фе де ра ци је БиХ пре-
дао Ту жи ла штву БиХ. Из ме ђу оста лог, Ке бо зах те ва од го вор ност 
Ба ки ра Изет бе го ви ћа, вој ног ру ко во ди о ца ка би не та Пред сед ни ка 
Пред сед ни штва БиХ што, бар на из глед, обе ћа ва да сле ди „отва ра-
ње нај ве ће афе ре пост деј то нов ске Бо сне“8.9

Ба кир Изет бе го вић је, уз ви ше исто ми шље ни ка, од и грао 
јед ну од глав них уло га у из град њи џа ми је Кра ља Фах да, по зна тој 
као цен тар ве ха би стич ког по кре та БиХ. Та ко се пра вац ра ди ка ли-
за ци је и „џи ха ди за ци је“ БиХ, тра си ран по чет ком 90-их го ди на 20. 
ве ка, успе шно на ста вља.

У нај сви ре пи је Ори ће ве зло чи не хро ни ча ри убра ја ју по кољ 
Ср ба на Пе тров дан (пра зник све тих апо сто ла Пе тра и Па вла, 12. 
јул), 1992. у се лу За ла зје и на Бо жић 1993. у се лу Кра ви ца, у бли-
зи ни Бра тун ца.

На Пе тров дан Орић је са сво јим џе ла ти ма из вр шио ма сов ни 
по кољ срп ских ци ви ла у За ла зју, уби ја њем на ве о ма бе сти ја лан на-
чин 69 љу ди, од ко јих је њих де ве то ро жи во спа ље но. По зна то је да 
је су ди ју Сло бо да на Или ћа Орић лич но усмр тио. Ка кве сви ре по сти 
су се ту де ша ва ле све до чи је дан од осни ва ча СДА Ибран Му ста-
фић, пре но се ћи ре чи ко је је из го во рио лич но На сер Орић: „Уте рао 
сам му ка му пра во у око и за вр тео сам. А он је ћу тао. За тим сам му 
нож за био у дру го. Ни сам мо гао да по ве ру јем да он не ре а гу је. Да 
по ште но ка жем – пр ви пут сам се упла шио и од мах сам га убио!“��

Му ста фић све до чи и да су чла но ви ру ко вод ства Ар ми је БиХ 
зна ли и о су ро вим ли кви да ци ја ма ко је су чи ни ли Орић и ње го ви 
љу ди и над не ло јал ним му сли ма ни ма, уз не ми ре но до дав ши: „Да 
сам му ја су ди ја у Ха гу, ја бих му за зло чи не про тив Ср ба дао 20 
го ди на, а за оне про тив му сли ма на – 200.000!“� 

На пра во слав ни Бо жић 1993, Орић је са сво јом дру жи ном 
упао у се ло Кра ви ца. Уби је но је 50 љу ди, ме ђу њи ма и не ко ли ко 
ма ли ша на мла ђих од 12 го ди на. Те ло Јан ка Са ви ћа, све ште ни ка из 
Кра ви ца, на ђе но је без ру ку и но гу, са ис ко па ним очи ма. Ке мал 
Ме ме до вић – Ке мо, Ори ћев са бо рац, по сле кла ни це у Кра ви ца ма 
да ни ма по Сре бре ни ци но сио од се че не срп ске гла ве. Хлад но крв-
но су уби је ни и ше сто го ди шњи Алек сан дар Ди ми три је вић и ње гов 
ро ђе ни брат Ра ди слав.

Бил Ши лер из но ви на „То рон то Стар“ ова ко опи су је су срет 
с Ори ћем у ја ну а ру 1994. го ди не: „Те хлад не сне жне но ћи се део 
сам у ње го вој со би и по сма трао ви део-вер зи ју оно га што би мо гло 
да се на зо ве ‘нај ве ћи хи то ви На се ра Ори ћа’. Та мо је би ло за па-
ље них ку ћа, ле ше ва, од се че них гла ва, љу ди ко ји бе же… Он се све 
вре ме сме јао, ди ве ћи се сво јим де ли ма. ‘Ов де смо их ухва ти ли из 
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за се де’ – об ја снио је. Сле де ћи сни мак је при ка зи вао те ла уби је них 
од екс пло зи је. ‘А ове смо по сла ли на ме сец’ – хва лио се. Ка да се 
по ја вио град-фа та мор га на, пот пу но пра зан, са тра го ви ма од про-
јек ти ла по ку ћа ма, али без ле ше ва у вид ном по љу, он је по жу рио да 
об ја сни: ‘Ов де смо уби ли 114 Ср ба’“9 

Ре кло би се да На се ру Ори ћу, ко ји је, би ло ка ко би ло, пред-
ста вљао са мо ло кал ног ко ман дан та, ни је по кла ња на по себ на па-
жња, да му је у лан цу САД – Изет бе го вић би ла од ре ђе на функ ци ја 
ка жње нич ког из вр ши о ца у од ре ђе ној ге о граф ској зо ни – ка ко би се 
уса вр ши ле ме то де за „за стра ши вач ко збо ри ште те ро ри зма“, што 
је по сле то га ко ри шће но на Ко со ву и Ме то хи ји, у Ли би ји, Си ри ји, 
Укра ји ни... Тај исти на чин ко ри сти и Ислам ска др жа ва. За „на ста-
ја ње“ та квих „бо ра ца“, ме ђу ко ји ма је, сва ка ко, и Орић, усло ве су 
ство ри ле САД и њи хов ин стру мент на овом про сто ру – Али ја Изет-
бе го вић. Од но сно, На сер Орић пред ста вља са мо је дан еле мент у 
про јек ту ет нич ког чи шће ња и пре кра ја ња Бо сне и Хер це го ви не.

По чет ком ју ла 1995. го ди не, пре не го што су у Сре бре ни-
цу ушли при пад ни ци Ар ми је Ре пу бли ке Срп ске, Орић је за јед но 
са оста лим чла но ви ма Шта ба 8. опе ра тив не гру пе ева ку и сан хе ли-
коп те ром. Го ди не 2006, МТБЈ је по сле јед но и по го ди шњег про це са 
осло бо дио Ори ћа по свим тач ка ма оп ту жни це, осим по јед ној (не-
спре ча ва ње су ро вог од но са и уби ство не ко ли ко срп ских за ро бље-
ни ка у По ли циј ској ста ни ци Сре бре ни ца) за шта је осу ђен на две 
го ди не за тво ра, а 2008. го ди не осло бо ђен је свих оп ту жби и 3. ју ла 
је у Са ра је ву до че кан као хе рој.

Не сум њи во, у ре ги ји Сре бре ни це вр ше но је си сте мат ско, 
пла ни ра но ет нич ко уни шта ва ње срп ског на ро да, без оба зи ра ња на 
пол и го ди не. Тај бол при пад ни ци срп ског на ро да с под руч ја ис-
точ не Бо сне те шко да мо гу да за бо ра ве. За са да ни ко, осим пред-
став ни ка Ре пу бли ке Срп ске, не го во ри о срп ским жр тва ма, али је 
у ин те ре су све оп ште исти ни то сти и ми ра нео п ход но да бу ду обе-
ло да ње ни и сви зло чи нач ки по ступ ци и над Ср би ма, као и, Ори ћу 
и дру жи ни, не ло јал ним му сли ма ни ма, да бу ду при ве де ни не при-
стра сној прав ди и ка жње ни сви крив ци, укљу чу ју ћи ту, сва ка ко,  и 
суд ски про цес На се ру Ори ћу бар у Ср би ји.

(Endnotes)
1 www.ve sti-on li ne.co m/Ve sti/Te ma-da na/463826/Izet be go vic-pra vio-li ste-za -li kvi da ci ju
2 www.you tu be.co m/watch?v=Wemw7TqWazs
3 www.bal kan ma ga zin.net /isto ri ja/cid170-30644/uvod-u-osva ja nje-sre bre ni ce-4
4 www.glas srp ske.com/no vo sti/vi je sti_da na/Na ser-Oric-Zao-mi-je-sto-ni sam-ubio-ge ne-
ra la-Mo ri jo na/la t/126127.html
5 pres srs.ba/in fo/ve sti/ali ja-izet be go vic-ko rum pi ra ni-fun da men ta li sta-27-11-2014
6 www.ve sti-on li ne.co m/Ve sti/Te ma-da na/463826/Izet be go vic-pra vio-li ste-za -li kvi da ci ju
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7 www.glas srp ske.com/no vo sti/vi je sti_da na/Na ser-Oric-ubio-su di ju-Slo bo da na-Ili ca/lat /6595.html
8 www.fsksrb.ru/fond-stra te ske-kul tu re/dru gi-pi su/sre bre ni ca-je-ogo vor ni-ge no cid-
iz me dju-izet be go vi ca-i-bi la-klin to na
9 www.bal kan ma ga zin.net /isto ri ja/cid170-30644/uvod-u-osva ja nje-sre bre ni ce-4



ЗА ВР ШНИ ДО КУ МЕНТ

Кон фе рен ци је „Сре бре ни ца 1995–2015: чи ње ни це, не до у ми це, 
про па ган да“, одр жа не 4. ју ла 2015. у Бе о гра ду

По сле све стра ног, мул ти ди сци пли нар ног раз ма тра ња свих 
глав них аспе ка та до га ђа ја у Сре бре ни ци и око ње у ју лу 1995, чи ја 
се 20-го ди шњи ца ове го ди не обе ле жа ва, уче сни ци на уч ног ску па 
„Сре бре ни ца 1995-2015: чи ње ни це, не до у ми це, про па ган да“ из ве-
ли су сле де ће за кључ ке:

(1) По сто је две упо ред не вер зи је сре бре нич ких до га ђа ја, 
слу жбе ни на ра тив ко ји про мо ви шу и по ку ша ва ју да на мет ну ге о по-
ли тич ки ин те ре си ко ји ма од го ва ра, и су штин ски раз ли чи то на уч но 
уте ме ље но са гле да ва ње истих де ша ва ња. Све уче ста ли ји зах те ви 
у ра зним зе мља ма за зло у по тре бом по ли тич ког про це са ка ко би се 
кри тич ка ана ли за Сре бре ни це спре ча ва ла,  па чак и кри вич но го-
ни ла, од ра жа ва ду бо ку кри зу слу жбе ног на ра ти ва и не спо соб ност 
ње го вих про та го ни ста да се упу сте у рас пра ву са ослон цем на про-
вер љи ве чи ње ни це. Исто вре ме но, то пред ста вља озбиљ ну оп шту 
прет њу по ин те гри тет свих об ли ка на уч ног ис тра жи ва ња и људ ска 
пра ва свих, ко ји се ти ме ба ве.

(2)  Из ла га чи на на уч ном ску пу су раз мо три ли и кри тич ки 
про а на ли зи ра ли кључ не тач ке слу жбе ног сре бре нич ког на ра ти ва 
и ука за ли на низ озбиљ них не до ста та ка. Ар гу мен то ва но су оспо-
ре ни прав на ква ли фи ка ци ја до га ђа ја као „ге но ци да“ и број на вод-
них жр та ва; ис тра же но је по ли тич ко ко ри шће ње „Сре бре ни це“ као 
пла шта за си сте мат ско кр ше ње ме ђу на род ног пра ва и на па де на су-
ве ре не др жа ве под из го во ром „спре ча ва ња ге но ци да“; са за бри ну-
то шћу је на гла ше но по зи ва ње на не у те ме ље не по сту ла те слу жбе не 
вер зи је као бор бе ног по кли ча за про ду бљи ва ње ме ђу на ци о нал них 
на пе то сти и сред ства за ра ди ка ли за ци ју исла ми стич ког фак то ра; 
раз мо тре на је и до са да по ти ски ва на оба ве штај на по за ди на ис кон-
стру и са ног сре бре нич ког на ра ти ва. 

На по љу фак то гра фи је до га ђа ја, из ла га ња су по кри ла ши-
рок  спек тар те ма. Ме ђу њи ма су ле ги тим ни бор бе ни гу би ци 28. 
ди ви зи је Ар ми је БиХ у ју лу 1995. го ди не и зло у по тре ба по ги ну лих 
у функ ци ји ла жног при ка зи ва ња као жр та ва „ге но ци да“; струч ни 
при каз вој не опе ра ци је „Кри ва ја-95“ за ми шље не ра ди су жа ва ња 
за шти ће не зо не Сре бре ни ца на град ску те ри то ри ју и раз ло зи за ње-
но из во ђе ње; кри во тво ре ње ДНК тех но ло ги је у ци љу фа бри ко ва ња 
за цр та ног бро ја сре бре нич ких жр та ва; и зло чи ни про тив срп ског 
ста нов ни штва сре бре нич ког под руч ја, по чи ње ни од фор ма ци ја под 
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ко ман дом ло кал ног ко ман дан та АР БиХ На се ра Ори ћа и ње го вих 
ни кад раз о ру жа них сна га, ко је су сви ре по де ло ва ле про тив ци вил-
ног ста нов ни штва све вре ме рат ног су ко ба, и пре и по сле ус по ста-
вља ња за шти ће не зо не.

Нај зад, уче сни ци ску па су са слу ша ли из ве шта је о стра да њу 
срп ског ста нов ни штва сре бре нич ког кра ја за вре ме Дру гог свет-
ског ра та и о ста њу ме ђу на ци о нал них и ме ђу вер ских од но са у Сре-
бре ни ци да нас. Пред став ник сту дент ске ор га ни за ци је ко ја је по-
кре ну ла ма сов ну пе ти ци ју др жав ним функ ци о не ри ма Ср би је да не 
уче ству ју на ово го ди шњем обе ле жа ва њу у По то ча ри ма та ко ђе се 
обра тио и из ло жио раз ло ге ко ји су за тај чин мо ти ви са ли сту ден те.

(3) По сле све о бу хват ног про у ча ва ња из ло же них чи ње ни-
ца и ар гу ме на та, уче сни ци на уч ног ску па из ра жа ва ју ин диг ни ра ну 
осу ду тен ден ци о зне ре зо лу ци је о Сре бре ни ци ко ју у Са ве ту без-
бед но сти УН пред ла жу Ве ли ка Бри та ни ја и још не ке др жа ве, а где 
се под крин ком „по ми ре ња“ ин си сти ра на не при хва тљи вом кри-
во тво ре њу ствар них до га ђа ја на ко је се ре зо лу ци ја од но си. Уче-
сни ци осу ђу ју сва ки по ку шај ко нач не ва ло ри за ци је сре бре нич ких 
до га ђа ја без прет ход ног отва ра ња и до ступ но сти свих ре ле вант них 
ар хи ва и сна жне, чи ње нич но уте ме ље не струч не де ба те, без по ли-
тич ких ути ца ја или при ти са ка, ка ко би јав ност сте кла чи ње нич-
ки уте ме ље ну, урав но те же ну и про фе си о нал но од го вор ну сли ку о 
овој ва жној те ми.

(4) Уче сни ци ску па из ра жа ва ју искре но жа ље ње због свих 
жр та ва рат ног су ко ба не са мо у Сре бре ни ци, не го ши ром Бо сне 
и Хер це го ви не. Као ору ђе агре сив не по ли ти ке хе ге мо ни стич ких 
си ла, Сре бре ни ца је то ком по след њих 20 го ди на ци нич но зло у по-
тре бља ва на  за агре сив не на па де на низ му сли ман ских зе ма ља и 
ди рект но је од го вор на за ма сов но уби ство сто ти на хи ља да му сли-
ман ских вер ни ка. Њих се са по себ ним пи је те том се ћа мо у овом 
ра ма дан ском пе ри о ду и мо ли мо се за мир њи хо вим ду ша ма, као и 
за по кој ду ша свих пра во слав них жр та ва сре бре нич ког кра ја.

Учесници:

Ања Фи ли мо но ва               Вељ ко Ђу рић Мишина
Алек сан дар Па вић    Радован Радиновић
Ра до мир Па вло вић    Сте фан Кар га но вић
Рат ко Шкр бић    Милош Милојевић
Мар ко Шу ка ло    Милош Марковић
Џон Рупер     Џевад Галијашевић
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Мо де ра тор кон фе рен ци је: Алек сан дар Па вић, Фонд стратешке 
културе

За хва љу јем што сте до шли у та ко ве ли ком бро ју на Кон фе-
рен ци ју „Стра да ње Ср ба сре бре нич ког кра ја у 20-ом ве ку“, у ор га-
ни за ци ји Му зе ја жр та ва ге но ци да у Бе о гра ду, НВО Фон да стра те-
шке кул ту ре и Пред став ни штва Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји.

Ми сли мо да је ва жно да сва ке го ди не, бар са на ше стра не, 
ова кви и слич ни ску по ви увек бу ду не са мо од го вор на оно што 
зна мо да сле ди у ово до ба, сва ке го ди не, у ју лу, ка ко ра ди нас са-
мих, да се под се ти мо и срп ских стра да ња у овом кра ју, али и да 
не пре ста но тра жи мо да бу де утвр ђе на пра ва исти на о све му што се 
де ша ва ло на про сто ру Сре бре ни це, не са мо у ју лу 1995. го ди не, јер 
и та исти на ни је утвр ђе на, не го бар то ком це лог 20-тог ве ка. 

Проф. др Вељ ко Ђу рић Ми ши на, Музеј жртава геноцида

Као пр ви чо век Му зе ја жр та ва ге но ци да ред је, пре све га, 
да вас украт ко упо знам са основ ним де лат но сти ма ове ин сти ту ци-
је. Му зеј по сто ји 20-так го ди на, а  за хва љу ју ћи ин тен зи ви ра ним 
ак тив но сти ма по след њих го ди на за у зи ма зна чај но  ме сто не са мо 
у срп ској, већ и у свет ској му зе о ло ги ји. Основ ни вре мен ски пе ри-
од у на шем фо ку су је сте 20. век, те ри то ри ја је бив ша Ју го сла ви ја, 
у пр вом ре ду пр вен стве но суд би на срп ског на ро да, по том Је вре ја, 
Ро ма, од но сно Ци га на и оста лих при пад ни ка на ро да и на род но сти 
бив ше Ју го сла ви је. 

На ша ис тра жи ва ња и са зна ња пу бли ку је мо на ин тер не ту, 
кроз до ку мен тар не фил мо ве, збо р ни ке ра до ва, на кон фе рен ци ја ма 
и дру гим од го ва ра ју ћим ме то да ма ко ји ма се слу же на уч но-ис тра-
жи вач ке уста но ве. 

Има ју ћи у ви ду да је рас пад Ју го сла ви је јед на од те ма ко-
јом се Му зеј ба ви, као пе ри о дом исто риј ских зби ва ња то ком ко јих 
је по себ но стра дао срп ски на род у не ка да шњој Ре пу бли ци Хр ват-
ској, на про сто ру Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не, ве ли ким зло чи ни ма 
по чи ње ним у гра ђан ском ра ту Бо сне и Хер це го ви не, на Ко со ву и 
Ме то хи ји 1999. го ди не и дру где, на ша ле ги тим на те ма је сте и Сре-
бре ни ца. Пр вен стве но нас ин те ре су је суд би на срп ског на ро да, ма-
да, на рав но, не бе жи мо од исто риј ских чи ње ни ца и са зна ња о суд-
би ни дру гих при пад ни ка у гра ђан ском ра ту, зна чи му сли ман ске и 
хр ват ске стра не. 

У том кон тек сту, ну ди ли смо са рад њу срод ним ин сти ту ци-
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ја ма у Бо сни и Хер це го ви ни, али ни кад ни смо до би ли би ло ка кав 
од го вор, ни јед но је ди но пи са но сло во, те ле фон ски по зив или би-
ло шта дру го. Исто вре ме но мо гу да се по хва лим да рас по ла же мо 
свим пу бли ка ци ја ма њи хо вих ин сти ту ци ја на од ре ђе не те ме ко је 
убра ја мо у сфе ру на шег ин те ре со ва ња. То ме до дај мо да има мо не-
што бо љу са рад њу има мо са Хр ват ским ин сти ту том за по ви јест из 
За гре ба и са Јав ном уста но вом у Ја се нов цу, бар ка да је реч о зби ва-
њи ма то ком Дру гог свет ског ра та. 

Уз то, Му зеј жр та ва ге но ци да не ма до вољ но за по сле них 
да би смо се још ак тив ни је ба ви ли про бле ма ти ком из на че ла на ше 
основ не де лат но сти, по не кад за то не ма мо до вољ но раз у ме ва ња и 
у Ми ни стар ству кул ту ре Вла де Ре пу бли ке Ср би је; у та квим окол-
но сти ма сна ла зи мо се ка ко мо же мо и уме мо, кат кад и уз по моћ 
при ја те ља и љу ди до бре во ље, па смо на тај на чин у мо гућ но сти 
да ре а ли зу је мо на ше про јек те. Из ме ђу оста ло га, по ред не ко ли ко 
зна чај них пу бли ка ци ја, мо гу с по но сом да ка жем да је Му зеј про-
шле го ди не пред ста вио до ку мен тар ни филм „Па као Не за ви сне Др-
жа ве Хр ват ске“, пр ви филм у про дук ци ји на ше ку ће, а дру ги ће 
би ти при ка зан кра јем сле де ће го ди не и ти че се де ша ва ња на Ста-
ром сај ми шту у Бе о гра ду. Фор ми ра мо струч ни тим по во дом јед не 
из ло жбе на Ка ле мег да ну (на жа лост, да нас го то во да и не ма дру гог 
про сто ра за та кво шта осим на Ка ле мег да ну, или мо жда за ко ју го-
ди ну на Ста ром сај ми шту). Отво ри ли смо при год ну из ло жбу за 22. 
април, а реч је о ли ков ним ра до ви ма тј. спо ме ни ци ма о стра да њу 
срп ског на ро да у Дру гом свет ском ра ту на те ри то ри ји бив ше Ју го-
сла ви је у Умјет нич ком па ви љо ну „Цви је та Зу зо рић“. Из ло жба ће 
би ти при ка за на и у Кра гу јев цу, Кра ље ву, у не ко ли ко гра до ва Ре пу-
бли ке Срп ске. 

Јед на од нај ва жни јих ак тив но сти Му зе ја је сте ре ви зи ја по-
пи са жр та ва ра та 1941–1945. го ди не ко је је Са ве зно из вр шно ве-
ће одо бри ло још 1963. го ди не. Ми га по се ду је мо у елек трон ској и 
штам па ној фор ми и то ком про те клих два де се так го ди на „срав њу-
је мо“ све евен ту ал не по сто је ће гре шке; то је наш при ма ран за да-
так, и вољ ни смо да га усту пи мо свим за ин те ре со ва ним ка ко би смо 
до шли до за јед нич ког ци ља. 

На рав но, до бро је по зна та чи ње ни ца да ни у Кра ље ви ни Ср-
ба, Хр ва та, Сло ве на ца, од но сно Ју го сла ви је, ни ка да ни су пре ци зно 
ис тра же ни по да ци и по пи са не жр тве срп ског на ро да у тој др жа-
ви, а да и не го во ри мо о те ри то ри ја ма не ка да шње Ау стро-Уга р ске. 
До да нас се о то ме ба ра та са мо у од ре ђе ним про це на ма ко је су, не 
та ко рет ко, при лич но спо р не. Слич но се де си ло и у ко му ни стич-
кој Ју го сла ви ји; ни је се о то ме во ди ло ра чу на или се на мер но ни је 
же ле ло да бу ду ис тра же ни тач ни по да ци о рат ним жр тва ма и њи-
хо вом бро ју, јер би се, очи то до шло до чи ње ни це да нај ве ћи број 
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жр та ва по ти че из кор пу са срп ског на ро да, да су нај ве ћи зло чин ци 
из хр ват ског на ро да и да би, на тај на чин, мо жда и Ре во лу ци ја би ла 
„угу ше на“, и ко зна шта још...

Исти на, је дан по пис је спро ве ден 1964. го ди не, али је по-
сле из ве сних сре ђи ва ња, на не ки на чин, ар хи ви ран, од но сно – не 
за бра њен, али ду ги низ го ди на ни је био до сту пан. Отво рен је за 
јав ност од 1992. го ди не и да нас по сто ји у раз ли чи тим вер зи ја ма. 
Углав ном су из вр ше не ко је ка кве ма ни пу ла ци је, ре ци мо у Швај цар-
ској од по је ди них му сли ман ских ор га ни за ци ја и то ме слич но. Ка да 
се сва та, да та ко ка жем, игра број ки пре не се на рат и рас пад Ју го-
сла ви је не из бе жно до ђе мо и до при че о бро ју жр та ва у Сре бре ни-
ци, што је тре нут но ак ту ел но у све ту, до ђе мо до при че о срп ским 
стра да њи ма, о хр ват ским и све та ко да ље. 

Под се тио бих, из ме ђу оста лог, да по сто ји до вољ но ре-
ле вант них из да ња на те му Сре бре ни це, при ме ра ра ди, рад НВО 
„Цен тар за ис тра жи ва ње ге но ци да над Ср би ма у 20. ве ку“ и НВО 
„Исто риј ски про је кат Сре бре ни ца“. По зна та је и срп ска вер зи ја у 
фор ми све до че ња „Мр тви вјеч на опо ме на жи ви ма“ об ја вље на на 
Па ла ма 2001. го ди не. По сто ји књи га и са дру ге, му сли ман ске стра-
не, Мир са да То ка че „Бо сан ска књи га мр твих“, пу бли ко ва на 2012. 
го ди не, и још не ке. На рав но, мо же мо да спо ри мо сва ку од ових 
књи га, да у сва кој на ђе мо из ве сну не тач ност или гре шку и он да 
мо же мо да је ми ни ми зи ра мо њен зна чај. Ме ђу тим, у на у ци сва ки 
по да так је ко ри стан и мо же да се с њим спо ри, да ли је та чан и ис-
пра ван или ни је и та ко да ље. 

Оно што је бит но да се на гла си је сте то да ап со лут на ве ћи-
на ових по пи са ни је ра ђе на на на уч но-стру чан на чин. То по ми њем 
за то што по сто ји усво је на ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња ра та, жр та ва 
ра та, тј. по сто је упит ни ци за оба вља ње тих по пи са. По зна то је да 
је још 1963. го ди не ура ђен упит ник ка ко би тре ба ло ис тра жи ва ти 
жр тве и то је от при ли ке обра зац ко ји ко ри сти и Му зеј жр та ва ге но-
ци да, са 21. ру бри ком: пре зи ме и име, име јед ног ро ди те ља, ме сто 
и го ди на ро ђе ња, на ци о нал ност, ме сто бо рав ка пре ра та, за ни ма ње, 
да тум и узрок смр ти, ме сто смр ти, од го вор ност за стра да ње и та ко 
да ље.

Ако се то упо ре ди са по ме ну тим пу бли ка ци ја ма, уоч љи во 
је да има нај ви ше три до пет ру бри ка, а и број ни по да ци у њи ма су 
спо р ни. Та ква је и пу бли ка ци ја „Књи га мр твих Сре бре ни це стра-
да лих 1992–95. го ди не“, об ја вље на 2005. го ди не. И по ред то га што 
смо има ли у ви ду са др жај не не до стат ке те пу бли ка ци је, и по ред то-
га што рас по ла же мо и сво јим ба за ма по да та ка и у при лич ној ме ри 
за вид ном ли те ра ту ром за ове усло ве, ту пу бли ка ци ју смо на ба ви ли 
и об ја ви ли ре принт из да ње, сма тра ју ћи да је она нај пот пу ни ја ка да 
је о бро ју жр та ва реч. 
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На рав но, не ма све о бу хват не ба зе по да та ка, не ма све о бу хват-
ног спи ска жр та ва, јед но став но и из вр ло про стог раз ло га – за то 
што по ли тич ке вла сти не же ле да то пи та ње бу де раз ре ше но. Ка да 
би то же ле ли на шло би се нов ца, на шла би се ин сти ту ци ја, од но сно 
на шло би се до вољ но струч них по је дин ца ко ји би те ак тив но сти 
при ве ли кра ју, али то не чи ње ње, ме ђу тим, на овим про сто ри ма је 
прак са, мо гли би смо сло бод но ре ћи, још од Пр вог свет ског ра та. 
За раз ли ку од нас мо же мо да на ве де мо при мер Не мач ке; та др жа ва 
има стрикт ну еви ден ци ју о сво јим жр тва ма ра то ва, спо ме ни ци ма, 
гро бљи шти ма, гро бљи ма и та ко да ље, или је вреј ски на род, од но-
сно њи хо ве ин сти ту ци је ти па Јад Ва ше ма. По ре ђе ња ра ди, Му зеј 
жр та ва ге но ци да у Бе о гра ду има укуп но ше сто ро за по сле них, Јад 
Ва шем има 850.

На са мом кра ју, још јед ном под се ћам да ак тив но сти Му зе ја 
жр та ва ге но ци да ни су спо р не у срп ској јав но сти, и да смо на обо-
стра ну ко рист сло бод ни за ср туч ну са рад њу са срод ним ин сти ту-
ци ја ма и по је дин ци ма и у дру гим гра до ви ма и др жа ва ма. 

Др Не над Ан то ни је вић, Музеј жртава геноцида

Стра да ње при пад ни ка срп ског на ро да у 20. ве ку је јед на од 
нај ва жни јих те ма срп ске исто ри о гра фи је, ко ја на жа лост ни је у до-
вољ ној ме ри  и на аде ква тан на чин ис тра жи ва на, и по ред број них 
на уч них ра до ва, мо но гра фи ја, пу бли ци стич ких из да ња, на пи са у 
штам па ним и елек трон ским ме ди ји ма. 

По себ но је бит но пи та ње утвр ђи ва ње чи ње ни ца о стра да њу 
срп ског на ро да у сре бре нич ком сре зу и у ис точ ној Бо сни у Пр вом 
и Дру гом свет ском ра ту и у ра ту од 1992. до 1995. го ди не. Зло чи ни 
из вр ше ни над Ср би ма сре бре нич ком сре за ни су до вољ но по зна ти  
ни у јав но сти ни у исто ри о гра фи ји.

Из да ва чи збор ни ка ра до ва: Скуп шти на оп шти не Сре бре ни-
ца, Му зеј Ре пу бли ке Срп ске из Ба ња Лу ке, Му зеј Сем бе ри је из Би-
је љи не, Му зеј жр та ва ге но ци да из Бе о гра да и Ју Ар хе о ло шки му зеј 
„Rim ski mu ni ci pi um“, су због тих чи ње ни ца, али и због оба ве зе ис-
тра жи ва ња и пи са ња о стра да њи ма срп ског на ро да у 20. ве ку, ор га-
ни зо ва ли на уч ни скуп и при ре ди ли збо р ник ра до ва ко ји је кроз пе-
ра не ко ли ко еми нент них срп ских исто ри ча ра, пу бли ци ста и дру гих 
ис тра жи ва ча пру жио на уч ним кру го ви ма, али и ши рој чи та лач кој 
пу бли ци, број не чи ње ни це о стра да њу срп ског на ро да сре бре нич-
ког сре за у ра то ви ма 1914–1918, 1941–1945 и 1992–1995. го ди не. 
Ови ра до ви до во де нас до ва жне спо зна је да се исто ри ја не мо же 
пи са ти у цр ним и бе лим то но ви ма, да не по сто је са мо „до бри и ло-
ши мом ци“ на про сто ри ма не ка да шње Ју го сла ви је.
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На уч ни скуп је одр жан у ме сту Ске ла ни 26. ју на 2014. го-
ди не, и иза звао је ме диј ску па жњу, као и па жњу у на уч ним кру го-
ви ма. Уред ник Збор ни ка ра до ва проф. др Вељ ко Ђу рић Ми ши на, 
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра Му зе ја жр та ва ге но ци да и Ра до мир 
Па вло вић, та да шњи пред сед ник Скуп шти не Оп шти не Сре бре ни-
ца, у увод ним ре чи ма,  пре ци зно и ја сно су ука за ли на стра да ња 
срп ског на ро да сре бре нич ког сре за у 20. ве ку и по тре бу за одр жа-
ва њем на уч ног ску па и пу бли ко ва њем збо р ни ка ра до ва. 

Цвет ко Стој ка но вић, је у са оп ште њу Стра да ње срп ског на
ро да Оса та у Ве ли ком ра ту 1914–1918. го ди не, пред ста вио чи ње-
ни це о стра да њу Ср ба у овој ре ги ји у Пр вом свет ском ра ту, ка да су 
ови кра је ви би ли део Ау стро –У гар ске мо нар хи је, огром не им пе ри-
је ко ја је ра то ва ла про тив Кра ље ви не Ср би је, али и чи та вог срп ског 
на ро да. 

О зби ва њи ма из ме ђу два свет ска ра та пи сао је Гој ко Ма ло-
вић, Не ки слу ча је ви не тр пе љи во сти и зло чи на му сли ма на пре ма 
Ср би ма у Сре бре нич ком сре зу из ме ђу два свјет ска ра та. 

Нај ве ћи број ра до ва, пет, по све ће но је рат ним зло чи ни ма и 
зло чи ну ге но ци да ко ји су по чи ни ле ору жа не сна ге Не за ви сне др-
жа ве Хр ват ске (НДХ), али и му сли ма ни (по је дин ци и на о ру жа не 
гру пе) по ре клом са ове те ри то ри је, ко ји су по чи ни ли стра вич не 
зло чи не, ма са кре над сво јим ком ши ја ма и су се ди ма срп ске на ци о-
нал но сти и пра во слав не ве ро и спо ве сти, а ко ји ни су вр ше ни са мо 
у вре ме ору жа них бор би и рат них су ко ба, већ че сто и ми мо њих, 
на кућ ном пра гу и дру гим ло ка ци ја ма. То су у мно гим слу ча је ви ма 
би ли зло чи ни, при ли ком ко јих су Ср би ли ша ва ни жи во та, на кон 
му че ња и по ни же ња жр та ва. Ср би су по сма тра ни као објек ти ко је 
тре ба уни шти ти, а то је до ве ло до то тал не де ху ма ни за ци је жр та ва. 
По ру ка зло чи на из вр ше них на овај на чин, би ла је упу ће на пре жи-
ве лим при пад ни ци ма срп ског на ро да на овим те ри то ри ја ма, да им 
ту жи во та и оп стан ка не ма.

На жа лост, по ли ти ка брат ства и је дин ства, у на че лу ху ма на 
иде ја но вих ко му ни стич ких вла сти у Ју го сла ви ји по сле 1945. го-
ди не, ко ја је тре ба ла да до ве де до по ми ре ња ме ђу ју го сло вен ским 
на ро ди ма, до ве ла је до не га тив них по сле ди ца. О зло чи ни ма ни је 
до вољ но пи са но, мно ги су пре ћут ки ва ни, по себ но зло чи ни ко је су 
по чи ни ли му сли ман ске ком ши је над срп ским на ро дом у Бо сни и 
Хер це го ви ни. 
О по чи ње ним зло чи ни ма над Ср би ма сре бре нич ког сре за у Дру гом 
свет ском ра ту пи са ли су: Бо јан Ђо кић, По кољ у ма га ци ну Зе мљо
рад нич ке за дру ге у Дри ња чи 1941. го ди не – над бу ре том кр ви; Ра-
до ван Пи ли по вић, Из ве шта ји срп ских из бе гли ца из Сре бре нич ког 
сре за 1941–1943. го ди не у Ар хи ву Срп ске Пра во слав не Цр кве; Ђор-
ђе Пил че вић, Из бје гли це у Ра чан ском сре зу 1941. и 1942. го ди ни и 
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зло чи ни уста шке Цр не ле ги је у Ис точ ној Бо сни; Дра га Ма сти ло-
вић, Ма са кр Ср ба у Сре бре ни ци, За ла зју, Бре жа ни ма и Ви тлов цу 
14. и 15. ју на 1943. го ди не; Дра ган Цвет ко вић, Сре бре ни ца у Дру гом 
свет ском ра ту: Ну ме рич ка ана ли за ствар них људ ских гу би та ка.

У збо р ни ку ра до ва об ја вље ни су и тек сто ви, ко ји осве тља-
ва ју зби ва ња у пе ри о ду од 1992. до 1995. го ди не, по себ но о зло чи-
ни ма му сли ман ских ору жа них фор ма ци ја над срп ским жи вљем у 
Ис точ ној Бо сни, ко ји су би ли нај ве ћег оби ма и су ро во сти у 1992. и 
1993. го ди ни. О овој те ми су два са оп ште ња: Ми ли во је Ива ни ше-
вић, Срп ска зга ри шта сре бре нич ког кра ја и Љу би ша Си мић, Пу
то пис кроз срп ска се ла сре бре нич ког кра ја: не кад и сад.

О ра све тља ва њу чи ње ни ца о зби ва њи ма у Сре бре ни ци ју ла 
1995. об ја вље на су два ра да: Алек сан дар Па вић, Раз би ја ње не и
сти на о Сре бре ни ци уз по моћ стра них из во ра и То ми слав Кре со-
вић, Сре бре ни ца: од ми та до ме та фо ре. 
На кра ју збор ни ка об ја вљен је ин спи ра тив ни чла нак та да шњег ди-
рек то ра Му зе ја Сем бе ри је из Би је љи не Мир ка Ба би ћа, ко ји иа ко 
ма ли оби мом, на спе ци фи чан на чин из ау то ро ве ви зу ре, ука зу је чи-
та о ци ма,  шта се де ша ва ло са срп ским и дру гим ју го сло вен ским 
на ро ди ма у 20. ве ку. (Мир ко Ба бић, Ге но цид на ју го сло вен ском про
сто ру у пе ри о ди ма ми ра.) 

***
Зло чи ни „Цр не ле ги је“ 1942 – 43. го ди не у Ис точ ној Бо сни, Сре-
бре ни ца, 2016, збо р ник ра до ва са окру глог сто ла, 168

Из да ва чи збор ни ка ра до ва су: Јав на уста но ва Ар хе о ло шки 
му зеј „Rim ski mu ni ci pi um“, Ске ла ни и Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе-
о град. Уред ник збор ни ка је про фе сор др Вељ ко Ђу рић Ми ши на, 
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра Му зе ја жр та ва ге но ци да.

Окру гли сто је одр жан је 1. ју на 2015. го ди не у Сре бре ни ци. 
Ове го ди не у исто вре ме про мо ви сан је Збо р ник ра до ва. Ово је већ 
дру га зна чај на књи га у по след ње три го ди не.

Са др жај збо р ни ка са чи ња ва ју сле де ћи при ло зи: увод ни 
текст др Ра до ми ра Па вло ви ћа, Да се не за бо ра ви, Би о гра фи ја Ју-
ре Фран це ти ћа ко ман дан та Цр не ле ги је (пре не та из би о граф ског 
лек си ко на: Tko je tko u NDH), об ја вље но је све до че ње Ми ло ша Ни-
ко ли ћа, Мо је сје ћа ње. Об ја вље ни су исто ри о граф ски и пу бли ци-
стич ки ра до ви, на ста ли на кон ис тра жи ва ња ар хив ске гра ђе: Ми ле 
Ва си ље вић, Про дор Фран це ти ће ве Цр не ле ги је на ри је ку Дри ну 
(Зло чи ни над Ср би ма у Дри ња чи и Ске ла ни ма 1941 – 1942. го ди не), 
Ђор ђе Пил че вић, Зло чи ни Фран це ти ће ве Цр не ле ги је у Ис точ ној 
Бо сни и из бе гли це у Ра чан ском сре зу 1941. и 1942. го ди не, Др Ра-
до мир Па вло вић, Кра ви ца и око ли на – Зло чи ни „Цр не ле ги је“ Ју ре 
Фран це ти ћа, Не над Ан то ни је вић, Не мач ка до ку мен та о хр ват
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ским зло чи ни ма у Ис точ ној Бо сни у про ле ће 1942. го ди не, Вељ ко 
Ђу рић Ми ши на, Дри на као ге о по ли тич ка и ге о стра те шка ме та
фо ра и на кра ју из во ди из по тре сног ро ма на – све до чан ства Мо ми-
ра Кр сма но ви ћа, Те че кр ва ва Дри на.

Иа ко на слов збор ни ка ра до ва ука зу је да се пи ше о зло чи-
ни ма над срп ским ста нов ни штвом у дру гој и тре ћој рат ној го ди ни, 
је дан део при ло га се од но си и на чи ње ни це о зло чи ни ма из вр ше-
ним 1941. го ди не, пр ве рат не го ди не на тлу оку пи ра не Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, јер је без њих не мо гу ће об ја сни ти и по ка за ти кон ти-
ну и тет зло чи на у ка сни јем то ку ра та. Ис тра жи вач ки тек сто ви на 
стра ни ца ма Збор ни ка ра до ва о зло чи ни ма Цр не ле ги је, не сум њи во 
до ка зу ју чи ње ни це да је Не за ви сна др жа ва Хр ват ска би ла др жа ва 
ге но ци да ко је је пла ни ра ла и из вр ши ла ге но цид над срп ским на-
ро дом, ко ји је пред ста вљао нај ма ње тре ћи ну ста нов ни ка НДХ. И 
по то ме је ова др жа ва са ве зни ца Си ла Осо ви не би ла спе ци фич на 
у све ту, јер се об ра чу на ла са сво јим ста нов ни штвом, а за ко је по 
зло чи нач кој и на ка рад ној хр ват ској иде о ло ги ји ни је би ло ме ста на 
про сто ри ма Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не, Сре ма. НДХ је спр-
о во ди ла ге но цид над де цом. Има ла је де се ти не ло го ра и за тво ра 
на сво јој те ри то ри ји. Нај мон стру о зни ји по по вр ши ни стра ти шта 
и оби му зло чи на, би ли су си стем ло го ра Ја дов но – Паг из 1941. и 
си стем ло го ра Ја се но вац – Ста ра Гра ди шка ко ји је по сто јао од ав-
гу ста 1941. до апри ла 1945. и био је ди ни кон цен тра ци о ни ло гор 
на ци ста и кви слин га у Дру гом свет ском ра ту ко ји ни је осло бо ђен, 
што је има ло за по сле ди цу да су зло чин ци уни шти ли ве ли ки део 
тра го ва ма сов них зло чи на. 

Об ја вље ни ра до ви у оба Збор ни ка о Дру гом свет ском ра ту, 
ука зу ју и на чи ње ни це о стра да њу срп ског на ро да на чи та вој те ри-
то ри ји НДХ, у кон крет ном слу ча ју на про сто ри ма ис точ не Бо сне, 
од Са ра је ва до Дри не, а по себ но у Под ри њу и Сре бре нич ком сре зу. 
Нај ве ћи део ових зло чи на ни су из вр ши ли не мач ки и ита ли јан ски 
оку па то ри, већ при пад ни ци уста ша (Цр на ле ги ја) и при пад ни ци 
му сли ман ске ми ли ци је, као де ла Цр не ле ги је или са мо стал но, и ко-
ји су би ли нај че шће ком ши је срп ског ста нов ни штва ко је су уби ја ли 
на кућ ном пра гу, на њи ви, на се о ским или дру гим пу те ви ма, ба-
ца ли у ре ку Дри ну.  По себ но су стра вич ни зло чи ни из вр ше ни над 
Ср би ма то ком не мач ко-ита ли јан ске-уста шко-до мо бран ске офан зи-
ве под на зи вом „Трио“ у про ле ће 1942. го ди не. Не мач ки до ку мен ти 
нам по ка зу ју да су се нај ви ши не мач ки вој ни ко ман дан ти гну ша ли 
зло чи на ко је су из вр ши ли њи хо ви хр ват ски и му сли ман ски са ве-
зни ци над срп ским ци вил ним ста нов ни штвом.

По сле ди це ових зло чи на би ле су те шке и не на док на ди ве 
за срп ски на род на овим про сто ри ма, а на ве ли ку жа лост огро ман 
број ин спи ра то ра, на ред бо да ва ца, из вр ши ла ца и са у че сни ка у зло-
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чи ни ма из бе гао је од го вор ност за уби ства и ма скре Ср ба. Ге но цид 
над овим про сто ри ма је пре ћу тан. Оба збор ни ка има ју на ме ру да 
се о њи ма зна, го во ри и да по ста ну трај но део се ћа ња и пам ће ња на 
стра да ња сво јих су на род ни ка, ком ши ја, при ја те ља, чла но ва по ро-
ди ца од Цр не ле ги је и му сли ман ске ми ли ци је. 

Та ко ђе, на ве ли ку жа лост, мо ра мо ука за ти и на чи ње ни цу да 
је то ком Дру гог свет ског ра та на про сто ри ма Ис точ не Бо сне до ла-
зи ло и до че стих су ко ба из ме ђу два срп ска ору жа на по кре та от по ра 
раз ли чи тих иде о ло ги ја (пар ти за ни и чет ни ци) у ко ји ма је би ло жр-
та ва, а Ср би су тро ши ли енер ги ју у тим су ко би ма, за бо ра вља ју ћи 
ко су им глав ни про тив ни ци – ору жа не сна ге НДХ.

Оче ку је мо и ве ру је мо да ће оба Збор ни ка ра до ва: Стра да
ње Ср ба сре бре нич ког кра ја у 20. ви је ку  и Зло чи ни „Цр не ле ги је“ 
1942 – 43. го ди не у Ис точ ној Бо сни за у зе ти ва жно ме сто у срп ској 
исто ри о гра фи ји о стра да њи ма срп ског на ро да у Пр вом и Дру гом 
свет ском ра ту и у по след њој де це ни ји 20. ве ка, што им по на уч-
ном до при но су ау тор ских чла на ка, сво јим те ма ма и исто риј ским 
чи ње ни ца ма у са др жа ју ра до ва, пре ма на шем ми шље њу, за и ста и 
при па да.

Ми лош Ми ло је вић, Српски културни клуб

(Пред ста вља ње ра до ва, омаж жи во ту и де лу не дав но пре ми-
ну лог пу ков ни ка Рат ка Шкр би ћа, ак тив ног уче сни ка од бра не 
Ре пу бли ке Срп ске, и од бра не исти не о њој.)

Те ма мог из ла га ња уне ко ли ко пред ста вља од сту па ње од 
глав не те ме ску па, али мо гу да вас уве рим да је ва жна с об зи ром 
на то да је пу ков ник Рат ко Шкр бић дао ва жан до при нос у ис тра-
жи ва њу – да упо тре бим тај из раз – „сре бре нич ке кон тро вер зе“. 
Без об зи ра на спе ци фич ност, ова те ма би тре ба ло да за ин те ре су је 
све оне ко ји се ба ве исто ри јом и де ша ва њем у Сре бре ни ци то ком 
Гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер це го ви ни, јер је пу ков ник Шкр бић 
сво јим де лом дао ве ли ки до при нос у ра све тља ва њу не ких про-
бле ма тич них мо ме на та ко ји су ду го би ли са став ни део оп ту жни-
ца Ту жи ла штва Ха шког три бу на ла и пре су да раз ли чи тих ве ћа тог 
су да. Сто га де ло пу ков ни ка Шкр би ћа пред ста вља и не за не мар љив 
при лог ли те ра ту ри ко ја се ба ви прак сом Ха шког тр ти бу на ла, а ко-
ја је опет, пре ма ми шље њу број них струч ња ка, на мно ге на чи не 
про фе си о нал но мањ ка ва. Овај омаж пу ков ни ку Шкр би ћу и ње го-
вом ис тра жи вач ком ра ду са сто ји се из не ко ли ко де ло ва. Пр во бих 
же лео, иа ко то ни је у скла ду са нај у жим раз у ме ва њем ака дем ског 
ра да, да ука жем на мо је лич но ис ку ство и крат ко трај но по знан ство 
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са пу ков ни ком, за тим ћу из не ти нај ва жни је по дат ке из ње го ве вој-
не, пе да го шко-вој не и ис тра жи вач ке ка ри је ре и на кра ју ћу се кон-
цен три са ти на ње гов до при нос ис тра жи ва њу слу ча ја Сре бре ни ца 
– по себ но на књи гу Сре бре нич ка под ва ла ко ја је до жи ве ла два из-
да ња у из да њу Исто риј ског про јек та Сре бре ни ца. То је ова књи га, 
из да та је 2014, а по том и 2015. го ди не. Ако се не ва рам, пу ков ник 
је ра дио и на тре ћој књи зи о овој те ма ти ци и мо же мо да се на да мо 
да ће и она би ти об ја вље на и та ко да та на увид јав но сти.

Мо је лич но по знан ство са пу ков ни ком Шкр би ћем ни је би ло 
ду гог ве ка и углав ном је би ло ве за но за про мо ви са ње ње го ве књи ге 
Сре бре нич ка под ва ла. На и ме, по што сам та да ин тен зив но пра тио 
ли те ра ту ру ко ја се од но си на Сре бре ни цу а ко ја је, ка ко се бли жи ла 
20. го ди шњи ца ма са кра, по ста ја ла све обим ни ја, на мет ну ла ми се 
као сво је вр сна оба ве за да на пи шем при каз ове књи ге и по ку шам 
да при ву чем па жњу ши ре чи та лач ке јав но сти на њен са др жај. У то 
вре ме, за јед но са Исто риј ским про јек том Сре бре ни ца и Сте фа ном 
Кар га но ви ћем, ра ди ли смо и на ор га ни зо ва њу про мо ци ја ове књи-
ге. Иа ко на пи са на хлад но крв но, без ијед не про бле ма тич не ква ли-
фи ка ци је и нај ма њег на го ве шта ја ома ло ва жа ва ње жр та ва би ло ко је 
на ци о нал но сти или вер ске при пад но сти, про мо ви са ње ове књи ге је 
оп стру и ра но. На и ме, апри ла 2014. го ди не тре ба ло је да бу де при ре-
ђе на про мо ци ја у До му вој ске у Бе о гра ду, у уста но ви ко ја ру тин ски 
усту па сво је ка па ци те те за про мо ви са ње ака дем ских и ли те ра р них 
оства ре ња не са мо офи ци ра и вој ни ка. Ме ђу тим, по сле ин тер вен-
ци је из не вла ди ног сек то ра под вр ло нео бич ним обра зло же њем да 
је реч о вре ђа њу жр та ва – иа ко је са др жај књи ге прак тич но ра ни је 
пре до чен као ве штач ко ми шље ње пред Ха шким три бу на лом и, као 
та кав унет у суд ске спи се – про мо ци ја је от ка за на. Сре ћом, убр зо 
смо би ли у при ли ци да одр жи мо про мо ци ју у Па ро хиј ском до му 
Ваз не сењ ске цр кве у Бе о гра ду а по том је одр жа но још не ко ли ко 
слич них ску по ва. По сле по ме ну те про мо ци је при ре ђен је при го дан 
раз го вор са на шим до ма ћи ни ма и та да сам имао при ли ке да ду же 
раз го ва рам са пу ков ни ком. 

То је био је дан од рет ких та квих су сре та. Сва ко ко је имао 
при ли ке да се са пу ков ни ком Шкр би ћем упо зна и да с њим раз-
го ва ра мо же, ве ро ват но, да по све до чи, као и ја, да је ње го ву лич-
ност кра си ла из у зет на бла гост, отво ре ност пре ма дру ги ма љу ди ма 
и тр пе љи вост. Све те по зи тив не ка рак те ри сти ке још ви ше до би ја-
ју на зна ча ју ако се зна да се пу ков ник већ та да бо рио са те шком 
бо ле шћу ко ја не рет ко оста вља ожиљ ке и на чо ве ко вом ка рак те ру. 
По знан ство са њим, ве ру јем, по љу ља ло би сте ре о ти пе оних ко ји 
има ју не га тив но ми шље ње о пре ко дрин ским Ср би ма, а по себ но о 
вој ном и офи цир ском ка дру Вој ске Ре пу бли ке Срп ске.

Мно го је оних ко ји су по зва ни ји од ме не да го во ре о би о-
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гра фи ји пу ков ни ка Шкр би ћа, ње го вом ра ду у вој сци и вој но-пе да-
го шком ра ду. Сто га ћу се огра ни чи ти на јед ну крат ку ски цу. Рат-
ко Шкр бић је ро ђен 1950. го ди не у се лу Хот ков ци код Гла мо ча. 
Шко ло вао се у род ном ме сту и Вој ној ака де ми ји коп не не вој ске 
у Бе о гра ду и Кру шев цу. Ака де ми ју је за вр шио 1973. го ди не, смер 
Атом ско-би о ло шко-хе миј ска од бра на. По сле ко ман дир ских углав-
ном је оба вљао на став нич ке ду жно сти у Вој ној ака де ми ји и Шко-
ли ре зер вних офи ци ра до 1984. го ди не. Та да је пре ме штен у Вој-
но-тех нич ки ин сти тут Коп не не вој ске, у ла бо ра то ри ју у Мо ста ру, 
где је уче ство вао у раз ли чи тим про јек ти ма ко ји су се од но си ли на 
ње го ву ужу стру ку. У Мо ста ру је ра дио све до 1992. го ди не ка да је 
Ин сти тут ева ку и сан у Ср би ју због за о штра ва ња си ту а ци је у Бо сни 
и Хер це го ви ни. То ком ра та, из ме ђу 1993. и 1995. го ди не, пу ков ник 
Шкр бић је оба вљао ду жно сти на чел ни ка Шта ба у ла кој пе ша диј-
ској бри га ди и ко ман дан та Пе ша диј ске бри га де Вој ске Ре пу бли ке 
Срп ске. Пре ма све до че њи ма ње го вих ко ле га у Би хаћ кој бри га ди, 
са све га не ко ли ко офи ци ра у шта бу и је ди ни ци ко ја је има ла вр-
ло не по во љан ста ро сни са став бо ра ца, успе шно је из вр ша вао раз-
ли чи те бор бе не за дат ке. По окон ча њу ра та пу ков ник Шкр бић је у 
Шко ли на ци о нал не од бра не био шеф ка те дре за вој ну стра те ги ју и 
ра то вод ство.

Ре ла тив но ду го тра јан рад у обра зов ним и на уч но-вој ним 
ин сти ту ци ја ма, по свој при ли ци, био је до бра при пре ма за ис тра-
жи вач ки рад. На и ме, пу ков ник Шкр бић је знат ну енер ги ју уло жио 
у ис тра жи ва ње де мо граф ских кре та ња у сре бре нич кој ен кла ви то-
ком ра та, а по себ но то ком ле та 1995. го ди не. Ре зул та те сво је ана-
ли зе је пр ви пут са оп штио струч ној јав но сти 2009. го ди не на ску пу 
по све ће ном ра ду Ха шког три бу на ла ко ји су у Мо скви ор га ни зо ва-
ли Исто риј ски про је кат Сре бре ни ца и Цен тар за про у ча ва ње са-
вре ме не бал кан ске кри зе Ру ске ака де ми је на у ка. Та ана ли за по слу-
жи ла је као осно ва за два све до че ња пред Ха шким три бу на лом – у 
пред ме ти ма ге не ра ла Ми ле ти ћа и То ли ми ра. Ов де је реч за пра во о 
две ана ли зе: јед на се ба ви суд би ном пре жи ве лих по сле па да Сре-
бре ни це у ју лу 1995. го ди не, а у дру гој је ис тра же на суд би на рат-
них за ро бље ни ка, при пад ни ка 28. ди ви зи је Ар ми је Ре пу бли ке Бо-
сне и Хер це го ви не.

Дру га ана ли за по слу жи ла је као осно ва за књи гу Сре бре
нич ка под ва ла. Пу ков ник Шкр бић је имао ту при ви ле ги ју да као 
ве штак у ха шким су ђе њи ма на увид до би је ве ли ку ко ли чи ну ма те-
ри ја ла ко је је ту жи ла штво при ку пи ло. Ана ли за тог ма те ри ја ла нај-
ве ћим де лом пред ста вља осно ву обе ње го ве књи ге. Ње го ва ме то до-
ло шка на че ла су, нај јед но став ни је ре че но, крат ка и не дво сми сле-
на; по ре ђе њем по да та ка ко је је у раз ли чи тим до ку мен ти ма Ха шки 
три бу нал усво јио као ве ро до стој не и ре ле вант не пу ков ник Шкр бић 
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је на сто јао да те сти ра тврд ње из не те у оп ту жни ца ма, да ста ви на 
про бу њи хо ву сми сле ност у све тлу по да та ка ко је је сам Три бу нал 
при хва тио.

Ка да је го во рио о овој књи зи и свом ра ду уоп ште пу ков-
ник Шкр бић је ин си сти рао на то ме да ње гов циљ ни је да опо врг не 
на во де ха шког ту жи ла штва, ни ти да их по твр ди, већ са мо да их 
под врг не ло гич кој и арит ме тич кој ана ли зи. Оно у шта чи та лац ове 
књи ге ла ко мо же да се уве ри је сте да на кон па жљи ви је ана ли зе 
бро је ва кључ не тврд ње Ха шког ту жи ла штва ви ше не мо гу да се 
узму као ве ро до стој не – ту ни је реч о зло на мер ном чи та њу до ку-
ме на та, већ о гру бим гре шка ма, не са гла сно сти из ме ђу раз ли чи тих 
на во да у јед ној оп ту жни ци и про фе си о нал ној аљ ка во сти нај ви шег 
ре да.

Ка да го во ри мо о књи зи Сре бре нич ка под ва ла мо ра мо има-
ти на уму јед но ње но са мо на мет ну то огра ни че ње. На и ме, ка ко би 
као ве штак дао што ве ро до стој ни је ми шље ње, пу ков ник Шкр биж 
је из сво је ана ли зе ис кљу чио до ку мен та срп ске про ве ни јен ци је и 
огра ни чио се на ону гра ђу ко ја је про ис те кла из ра да зва нич ни ка 
му сли ман ских ор га на вла сти, Ар ми је Ре пу бли ке Бо сне и Хер це-
го ви не и ме ђу на род них ин сти ту ци ја. Пу ков ник је био све стан да 
то ме то до ло шко на че ло ко је је усво јио по ма же ве ро до стој но сти, 
али да с дру ге стра не сма њу је вред ност књи ге као исто ри о граф-
ске сту ди је. Же ле ћи да ис кљу чи сва ку мо гућ ност по би ја ња ње го-
вих на ла за пу ков ник се са мо де ли мич но уда љио од уло ге ве шта ка 
и упу стио у сло же ну уло гу исто ри ча ра сре бре нич ке кон тро вер зе. 
То га је и сам био све стан и у са мој књи зи је на вео ка ко су ње го ва 
ис тра жи ва ња са мо део бу ду ћих, ши рих и си сте ма тич ни јих ис тра-
жи ва ња. Исто ри чар, чак и ка да је све стан мањ ка во сти ма те ри ја ла 
ко је ко ри сти не ли би се да га упо тре би, да про це ни ње го ву упо тре-
бљи вост и да се, ка да је то ну жно, упу сти и у не си гур но по ље раз-
ли чи тих хи по те за и ва га ња њи хо ве кре ди бил но сти. Без об зи ра на 
то пе дант ност, ме то до ло шка до след ност, оби ље ма те ри ја ла и ис-
тра жи вач ко по ште ње су осо би не ко је се не сум њи во ис ти чу у де лу 
Сре бре нич ка под ва ла пу ков ни ка Рат ка Шкр би ћа и пре по ру чу ју га 
па жњи чи та ла ца.

У окви ри ма ли те ра ту ре о Сре бре ни ци ко ја је при лич ног 
оби ма и не у јед на че ног ква ли те та, књи ге пу ков ни ка Шкр би ћа се 
ис ти чу као је дан од нај ва жни јих и фак то граф ски нај бо га ти јих при-
ло га. Усу ди ћу се да ка жем да ње го ва ана ли за чи ње нич не осно ве 
ко ја је ста ја ла на рас по ла га њу Ха шком три бу на лу у ве ли кој ме ри 
олак ша ва рад да љим ис тра жи ва чи ма ко је ка ко фо ни ја раз ли чи тих 
по да та ка мо же озбиљ но да збу ни. Пу ков ник Шкр бић је сво јим ис-
тра жи ва њи ма за о кру жио ову пр ву фа зу и отво рио пут за ба вље ње 
Сре бре ни цом не као ис кљу чи во суд ским слу ча јем пред Ха шким 
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три бу на лом, већ и као исто риј ским про бле мом. На жа лост, пу ков-
ник Шкр бић ни је сти гао да се опро ба у уло зи исто ри ча ра и јед ном 
мо но гра фи јом о рат ним де ша ва њи ма у Сре бре ни ци за о кру жи свој 
рад. Ре ћи ћу да је то је дан од за да та ка ко ји је у ама нет оста вио бу-
ду ћим ис тра жи ва чи ма овог сло же ног пи та ња. Сва ко ко се њи ме 
бу де озбиљ ни је по за ба вио си гу ран осло нац ће има ти у те мељ ним и 
по у зда ним ана ли за ма пу ков ни ка Шкр би ћа. Мо же мо на то ме да му 
бу де мо за хвал ни.

МА Не ма ња Де вић, Филозофски факултет 

(Архивска грађа земаљске комисије за утврђивање злочина 
окупатора и њихових помагача која се односи на Сребренички крај)

За хва лан сам на па жњи, на по што ва њу ко је, овим ску пом, 
да је мо сре бре нич ким жр тва ма 20-тог ве ка, на стра да лим у ма сов-
ним по ко љи ма, не са мо 90-тих го ди на, не го и у Пр вом свет ском ра-
ту 1914-15. го ди не, а по том и у Дру гом свет ском ра ту и мо је из ла-
га ње ће би ти усме ре но, пре све га, на на ла зе бо сан ско-хер це го вач ке 
Зе маљ ске ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих 
по ма га ча, ко ја је де ло ва ла не по сред но на кон Дру гог свет ског ра та. 
Пре то га же лео бих да се за хва лим ор га ни за то ри ма овог ску па, по-
себ но проф. др Вељ ку Ђу ри ћу на чи ји по зив, и на по зив ин сти ту-
ци је на чи јем је он че лу, сам се и ода звао ка ко бих из нео из ла га ње 
ко је се, да кле, ти че по ко ља у Сре бре ни ци у ју ну 1943. го ди не на 
осно ву за кљу ча ка и на ла за Зе маљ ске ко ми си је за утвр ђи ва ње зло-
чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча. 

Нај пре не ко ли ко ре чи о из во ру, Зе маљ ској ко ми си ји, ко ја је 
на те ри то ри ји сва ке ре пу бли ке де ло ва ла у окви ру Др жав не ко ми-
си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, сво је 
на ла зе из но си ла и са би ра ла; цен тар ње ног ра да је сте у пр вим по-
сле рат ним го ди на ма.

Да кле, већ од кра ја 1945, па у на ред ним го ди на ма, Ко ми си ја 
по ра зним обла сти ма и у од ре ђе ним ло кал ним сре ди на ма има сво је 
ис тра жи ва че ко ји са слу ша ва ју све до ке. Зна чи, не по сред но на кон 
за вр шет ка рат них деј ста ва све до ци из но се сво ја рат на се ћа ња. На 
осно ву све до че ња тих љу ди, ко ји су углав ном се ља ци, Ко ми си ја 
до ла зи и до по да та ка о зло чи ни ма, по пи су је жр тве и ујед но ства ра 
ма те ри јал за про це се, по то ње про це су и ра ње из вр ши ла ца рат них 
зло чи на.

Та гра ђа се да нас на ла зи у Др жав ном ар хи ву у Са ра је ву, до-
ступ на је ис тра жи ва чи ма. На жа лост, ни је мно го ко ри шће на од до-
ма ћих ис тра жи ва ча и сто га у бу дућ но сти има ве ли ки по тен ци јал у 
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из град њи це ло куп не рат не сли ке у ве зи са Дру гим свет ским ра том. 
До са да, за под руч је Сре бре ни це ту је гра ђу, ко ли ко знам, ци ти рао 
са мо проф. др Дра га Ма сти ло вић. Ме ђу тим, она по сто ји за све оне 
обла сти у Бо сни и Хер це го ви ни где је ге но цид над срп ским на ро-
дом по чи њен у Дру гом свет ском ра ту. Што се ти че Сре бре ни це и 
Сре бре нич ког сре за у Дру гом свет ском ра ту, срп ски на род је у том 
пе ри о ду, на том под руч ју, пре тр пео те шка стра да ња. Као по ма три-
ци ко ја је ва жи ла за те ри то ри ју чи та ве Не за ви сне Др жа ве Хр ват-
ске, и у сре бре нич ком кра ју, па и у са мој ва ро ши, срп ски на род ни 
пр ва ци, учи те љи, све ште ни ци и дру ги углед ни Ср би би ва ју ухап-
ше ни већ уо чи Ви дов да на 1941. го ди не, а већ у ју лу 1941. го ди не 
– јул је по све му сим бо ли чан – па да ју пр ве жр тве и то су углав ном 
упра во ти срп ски на род ни пр ва ци Ис точ не Бо сне. У пр вом ре ду 
и пр ве жр тве су ма хом све ште ни ци ко ји ни су уби ја ни ва тре ним 
оруж јем. По сто је вр ло де таљ ни опи си њи хо вог стра да ња. Да кле, у 
ју лу се де ша ва ју та пр ва по је ди нач на уби ства, а у ав гу сту 1941. већ 
се де сио ма са кр у Дри ња чи. Сма тра се да је та да на сви реп на чин 
уби је но око 100-ну љу ди, а по злу по зна то „бу ре кр ви“ уста ше су, 
на вод но, при пре ма ле као дар по глав ни ку Ан ти Па ве ли ћу.

Про ле ће 1942. го ди не, април и мај – Цр на ле ги ја до ла зи на 
Дри ну и ту се де ша ва ју ма сов ни зло чи ни при пад ни ка те Фран це-
ти ће ве фор ма ци је над Ср би ма и то су, от при ли ке, нај ве ћа стра да ња 
Ср ба сре бре нич ког кра ја у Дру гом свет ском ра ту. По себ но скре-
ће мо па жњу на зло чи не у Фа ко ви ћи ма, та да у Ске ла ни ма, у Кра-
ви ци. Кад се срав не по да ци и упо ре де ме ста зло чи на над срп ским 
ста нов ни штвом из 1942. и 1943. го ди не ви ди се да су ме ста ра-
зних зло де ла и бе сти јал ност зло чи на го то во иден тич на и у пе ри о ду 
1992-1993. го ди не, по ла ве ка ка сни је. У ју ну 1943, да кле, де сио се 
по кољ Ср ба у ва ро ши Сре бре ни ци, у сре зу ко ји је по по пи су 1931. 
го ди не имао срп ску ве ћи ну.

По сле пар ти зан ског крат ко трај ног за у зи ма ња и осло бо ђе ња 
Сре бре ни це, у ју ну 1943. го ди не, усле дио је по нов ни до ла зак уста-
ша у ва рош и по кољ срп ских ци ви ла на дру ги дан пра зни ка Ду-
хо ва. Уста ше је пред во дио Јо сип Ку ре лац, уста шки нат по руч ник, 
прет ход но офи цир Кра ље ви не Ју го сла ви је. Ка ко је то из гле да ло 
мо же се са зна ти упра во из гра ђе Зе маљ ске ко ми си је за утвр ђи ва ње 
зло чи на и њи хо вих по ма га ча; о том стра шном зло чи ну у Сре бре ни-
ци ју на 1943, све до чи ли су ма ло број ни Ср би ко ји су пре жи ве ли тај 
по кољ. У по ме ну тим све до че њи ма сто ји да су уста ше за шле од ку-
ће до ку ће, из во ди ле чла но ве срп ских по ро ди ца и уби ја ли их, као и 
оне ко је су сре та ли на ули ци, она ко, ка ко је ко на и шао, пљач ка ју ћи 
им злат ни на кит и дру ге дра го це но сти, њи хо ву имо ви ну. Нај ве ћи 
број тих не срећ них љу ди ни је уби јен из ва тре ног оруж ја; уби ја ни 
су се ки ра ма, но же ви ма, од се ца ни су им де ло ви те ла, уши, но се ви... 
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Дру гим ре чи ма, на де лу су би ла уста шка зло де ла, ка рак те ри стич-
на, као што је по зна то, за чи та во под руч је Не за ви сне Др жа ве Хр-
ват ске за све вре ме тра ја ња ра та. 

Пре ма из ве шта ји ма и на ла зи ма по ме ну те Ко ми си је и ње-
ним за кључ ци ма из 1945, у Сре бре ни ци је та да уби је но, у јед ном 
да ну, 98 ци ви ла, ма хом Ср ба. Ме ђу њи ма је би ло и тро је Је вре ја. 
Ва ља скре ну ти па жњу и на овај по да так због мо гућ но сти евен ту ал-
ног бу ду ћег за јед нич ког ор га ни зо ва ња ко ме мо ра ци је у овом гра ду 
тим по во дом.

Та ко ђе, не сме се за бо ра ви ти и то да су том при ли ком, у ју ну 
1943. го ди не, ка жња ва ни и не по слу шни му сли ма ни. Тај ма нир је – 
гле чу да – ка рак те ри сти чан и оп ште по знат и у слу ча је ви ма Ар ми је 
БиХ и На се ра Ори ћа; да кле, уби ја ју се и му сли ма ни ко ји не слу ша-
ју, не по др жа ва ју и не одо бра ва ју зло чи не.

У на став ку сле де два крат ка до ку мен та из 1945. го ди не, да 
би се са гле да ло о ка квој је гра ђи реч и ко ја ре чи то све до чи о по ме-
ну тим зло чи нач ким де ша ва њи ма.

Ср бин Жи во јин Трич ко вић, при ме ра ра ди, све до чи упра-
во о зло чи ну над Му ха ме дом Ага но ви ћем, ње го вим зе том ко ји је, 
ка же, био грун тов ни су ди ја у Сре бре ни ци, где је жи вео са сво јом 
по ро ди цом. У ју ну 1943. го ди не, под се ти мо, пар ти за ни су на крат-
ко осло бо ди ли Сре бре ни цу. Трич ко вић да ље ка же: „Том при ли ком 
от се ло је код мо га зе та не ко ли ко пар ти за на. Уско ро за тим на и шле 
су уста ше и пар ти за ни су се по ву кли. Кад су уста ше на и шле мој зет 
био је у дво ри шту са син чи ћем од се дам го ди на. Ма јор Ко ре лац, 
чим га је ви део, по те гао је пу шку и на ме сту убио и мо га зе та и ње-
го вог син чи ћа. У то ме је иза шла из ку ће мо ја кћи Зла та са ма лим 
де те том од три на ест ме се ци на ру ка ма и вик ну ла ‘Зли ков ци, за што 
ми уби сте му жа и де те?’. На то је ма јор Ко ре лац по те гао пу шку и 
на њу и убио на ме сту и њу и ма ло де те. Кад је то чу ла слу жав ка 
Ка та, ко ја је би ла у ку ћи са ћер ки цом мо га зе та Ца ком, ко ја је има-
ла пет го ди на, она је ухва ти ла исту и по тр ча ла да бе жи, али је овај 
зли ко вац при пу цао и на њих, те слу жав ку Ка ту ра нио у ру ку, а ма лу 
Ца ку убио на ме сту. На тај на чин овај уста шки крв ник за тро је це лу 
по ро ди цу мо га зе та и кће ри и то сво јом соп стве ном ру ком. Зна чи, 
жр тве овог зло чи на су мој зет Му ха мед Ага но вић, 34 го ди не стар, 
ро ђен у Јај цу, ве ре му ха ме дан ске, Ју го сло вен, по за ни ма њу су ди ја, 
отац тро је де це. Мо ја кћи Зла та, же на Му ха ме да Ага но ви ћа, ста ра 
31. го ди ну, ро ђе на у Бе лој Па лан ци, ве ре пра во слав не, Ју го сло вен-
ка. Мој унук Есад, де те од се дам го ди на, мо ја уну ка Ца ца, де те од 
пет го ди на, мо ја дру га уну ка од 13 ме се ци...“

О стра дан ју о Ду хо ви ма 1943, све до чи и Осто ја Ла за ре вић: 
„Упао је у Сре бре ни цу са сво јом бан дом уста шких сат ник Фра њо 
Ко ре лац, бив ши по руч ник Ју го сло вен ске вој ске, бли же по дат ке о 



Зборник радова

113

ње му не знам, из вр шио по кољ пре о ста лог ста нов ни штва у Сре-
бре ни ци, па је том при ли ком по би је на чи та ва мо ја по ро ди ца и то: 
мај ка Ми ле ва Ла за ре вић, пре у да та Гру ји чић, ста ра 54 го ди не, до-
ма ћи ца, мај ка пе то ро де це, се стра Ста ка, ста ра 34 го ди не, Мил ка 
Рка ло вић, ста ра две го ди не, ко ја је та ко ђе уби је на са мај ком, мо ја 
тет ка по мај ци Со фи ја По по вић, же на Да не та По по ви ћа тр гов ца 
сто ком, ста ра 50 го ди на и очух Љу бо Гру ји чић, опан чар, стар 50 
го ди на. Сви ро ђе ни у Сре бре ни ци, ве ре пра во слав не, на род но сти 
срп ске...“

Ово ме до дај мо да је том при ли ком, тач ни је, не ко ли ко да на 
ка сни је, из вр шен  зло чин у За ла зју ка да је уби је но 105 ци ви ла и у 
Бре жа ни ма ка да је уби је но 17 ци ви ла.

По што су зло чи ни учи ње ни у ју ну 1943. го ди не на та ко бе-
сти ја лан на чин, по ве де на је ис тра га про тив по руч ни ка Ко рел ца и 
ње го вих пот чи ње них и то пред Вој ним су дом у Са ра је ву. Иа ко би 
то на из глед де ло ва ло као ка кво-та кво при во ђе ње прав ди у јед ној 
за и ста „функ ци о нал ној“ др жа ви, а не она ко ка ко је хр ват ски исто-
ри ча ри на зи ва ју „на вод но не за ви сној“, суд у Са ра је ву је осло бо дио 
све окри вље не иа ко је во ђен ве о ма оби ман ис тра жни по сту пак и 
пред ста вље ни нео бо ри ви до ка зи о њи хо вим зло чи ни ма. У за кључ-
ку је на пи са но да се на кон осло ба ђа ња осум њи че них сва ки да љи 
по сту пак у том слу ча ју пре ки да и да се ствар пре да је за бо ра ву. 

Зву чи по зна то и 70 го ди на ка сни је.
Да кле, иден тич на ма па зло чи на је и 1914. го ди не у сре бре-

нич ком кра ју и 1915, и 1941–43. и, ако хо ће те, 1992-95, па ће те опет 
на по чет ку овог Гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер це го ви ни по ред по 
злу чу ве ним зло чи ни ма у Кра ви ци, чи та ти и о Бре жа ни ма, ко ји су 
опет на пад ну ти у ју ну 1992. го ди не ка да је уби је но 17 ци ви ла, ста-
рих из ме ђу 18 и 92 го ди не. Та ко ђе и о За ла зју и о Је же сти ци.

Ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по-
ма га ча по пи са ла је у Сре бре ни ци у Дру гом свет ском ра ту 2.262 
срп ске жр тве, ко је су жи вот окон ча ле од уста шке ру ке. Од тог бро ја 
њих 1.186 су де ца, же не и ста р ци, а нај ве ћи број њих 1.115 уби је но 
је но жем, се ки ром и ту пим пред ме том.

Ка да раз мо три мо све те по дат ке, а има мо у ви ду, по ред 
оста лог, и ма са кр у Дри ња чи у ав гу сту 1941, не из бе жно се на ме ћу 
из ве сна пи та ње.

Ако су све до ци ге но цид ног зло чи на из ав гу ста 1941. го ди не 
у Дри ња чи сво јим очи ма ви де ли, пам ти ли и пре при ча ва ли да је у 
ма га зи се о ске за дру ге, где су уби ја ни Ср би из око ли не Бра тун ца и 
Сре бре ни це, да кле, ако су пам ти ли да је у тој про сто ри ји по сто ја ло 
„бу ре кр ви“ ко је је та да, пре ма се ћа њи ма све до ка, би ло по пуњ но 
са око 150 ли та ра кр ви срп ских ци ви ла кла них над тим бу ре том – а 
што је тре ба ло, ка ко се го во ри ло, да бу де дар Па ве ли ћу – ка ко је тај 
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зло чин остао у ко лек тив ном се ћа њу тих љу ди 1992. го ди не; ка ко се 
пам тио и пре при ча вао ша па том ме ђу по ро ди ца ма жр та ва ге не ра-
ци ја ма до 1992, и ка ко су га пам ти ли, ин тер пре ти ра ли и пре при ча-
ва ли ша па том они ко ји су тај зло чин по чи ни ли и њи хо ви по том ци. 

Др жа ва по том фор ми ра на, др жа ва по ми ре ња ка ко се го во-
ри ло, на ста ла је на за бо ра ву и не ги ра њу срп ских жр та ва. Сто га 
сле ди и пи та ње – на ка кву је суд би ну и бу дућ ност већ 1945. та др-
жа ва би ла осу ђе на, и да ли су та кви зло чи ни, за ко је по чи ни о ци ма-
хом ни су би ли осу ђе ни, мо гли да бу ду за у век ста вље ни ад ак та или 
је пре ти ла опа сност да се у на ред ном су ко бу ко ји је от по чео 1992. 
у Бо сни и Хер це го ви ни и по но ви. 

Винкo Пан ду ре вић, генерал у пензији

(Из ла га ње о рат ним де ша ва њи ма на под руч ју Сре бре ни це у 
пе ри о ду 1992. до 1995. го ди не, у кон тек сту рат них стра да ња Ср-
ба у Сре бре нич ком кра ју.

На са мом по чет ку ре ћи ћу не ко ли ко ре чи о кон ти ну и ра ном 
ору жа ном су ко бљав њу на том про сто ру. 

Кон текст до га ђа ја је вр ло би тан и за нај сло же ни ја и за нај-
про сти ја дру штве на зби ва ња и дру штве не про це се. Ка да је реч о 
до га ђа ји ма у Под ри њу и у сре бре нич ком кра ју у ра ту 1992–1995, 
нео п ход но је та де ша ва ња по сма тра ти у вр ло сло же ном исто риј-
ском, по ли тич ком, ге о по ли тич ком, ре ли ги о зном, иде о ло шком и 
вој ном кон тек сту. Узроч но-по сле дич не ве зе рат них до га ђа ја и стра-
да ња на ро да у ра ту су кључ за раз у ме ва ње са мих тих до га ђа ја.

Осман лиј ски про дор на Бал кан и у Евро пу, а ка сни је и ра зна 
те ри то ри јал на раз гра ни че ња моћ них им пе ри ја, ко је су на сто ја ле да 
у зна чај ним ге о стра те гиј ским по гра нич ним зо на ма ану ли ра ју срп-
ски пра во слав ни иден ти тет ста нов ни штва и про сто ра, ре зул ти ра-
ли су раз би ја њем те ри то ри јал не ко хе зи је срп ске др жа ве, фи зич ким 
уни ште њем ста нов ни штва, ми гра ци ја ма и вер ским и на ци о нал ним 
кон вер тит ством.

По след њи рат ни су ко би на кра ју 20. ве ка по ка зу ју да је су-
шти на ре ша ва ња „срп ског пи та ња“ те ри то ри јал на, од но сно ге о-
граф ска, што се че сто пре не бре га ва ло или праг ма тич но де фи ни са-
ло као „по ли тич ко пи та ње“, „де мо крат ско пи та ње“ или „кул тур но-
ци ви ли за циј ско пи та ње“.

На про сто ру срп ских зе ма ља те ри то ри јал но се до ди ру-
ју и про жи ма ју три кул тур но-ци ви ли за циј ска „кру га“ – ви зан тиј-
ско-пра во слав ни, за пад но-ка то лич ки и ислам ски. Ис точ на Бо сна, 
а по себ но Под ри ње, про сто ри су на ко ји ма су се у нај ве ћој ме ри 
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осе ти ле по сле ди це ге о граф ске, по ли тич ке, ге о по ли тич ке и ет нич-
ке фраг мен та ци је срп ског на ци о нал ног кор пу са у це ли ни, као по-
сле ди ца кон такт но сти тих ци ви ли за циј ских кру го ва. Ду нав, Са ва, 
Мо ра ва и Дри на су ре ке од по себ ног зна ча ја за Ср бе. Ка да је реч о 
рат ним стра да њи ма и ору жа ним су ко бља ва њи ма у до ли ни на ма на-
бро ја них ре ка, ин тен зи тет тих су ко ба и на род ног стра да ња би ли су 
нај и зра же ни ји у до ли ни ре ке Дри не.

Не ки по ку ша ва ју да до ка жу да је Дри на би ла гра ни ца из-
ме ђу све то ва, из ме ђу ци ви ли за ци ја, гра ни ца из ме ђу ре ли ги ја. Ме-
ђу тим, Дри на је, а што је нај го ре по срп ски на род, би ла и гра ни ца 
из ме ђу Ср ба са мих – де ли ла је срп ски ет нич ки кор пус. Она то чи ни 
и да нас, али не у та ко оштро из ра же ној фор ми.�

Шта се зби ва ло у Под ри њу и сре бре нич ком кра ју у ору жа-
ним су ко би ма од 1992–1995?

Да би се раз у ме ли рат ни до га ђа ји у Под ри њу у пе ри о ду 
1992-1995, нео п ход но је ана ли зи ра ти иде о ло шке осно ве па ра вој-
ног ор га ни зо ва ња и бор бе ног де ло ва ња му сли ман ских сна га у 
Под ри њу.

До ли на Дри не је би ла, а и да нас је, од огром не исто риј ске 
и стра те шке ва жно сти. Му сли ма ни су по сва ку це ну на сто ја ли, у 
скла ду са вла сти тим те жња ма и ин те ре си ма њи хо вих са ве зни ка, 
пре у зе ти пу ну вој ну кон тро лу над до ли ном ре ке Дри не и на тај 
на чин изо ло ва ти Ср бе на Ро ма ниј ском пла тоу и оне мо гу ћи ти сва-
ку ве зу срп ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни са Ср би јом. Да се 
у то ме ус пе ло, му сли ман ско по ли тич ко ру ко вод ство у Са ра је ву би 
у ка сни јој ета пи за го спо да ри ло це лом Бо сном и Хер це го ви ном и 
та ко ство ри ло вла сти ту уни тар ну др жа ву и оства ри ло исто риј ске 
те жње: Бо сна и Хе р це го ви на без Ср ба или са обес пра вље ним Ср-
би ма. 

Ср би у Под ри њу су би ли пот пу но све сни зна ча ја до ли не 
Дри не, и на сто ја ли су по сва ку це ну бра ни ти сва срп ска на се ља и 
гра до ве на том про сто ру. Од бра ном сво јих на ци о нал них ин те ре са 
у Под ри њу, Ср би су зна ли да на тај на чин бра не оста так и оп ста нак 
срп ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни.

Иде о ло шку и те ри то ри јал ну осно ву бор бе му сли ман ског 
на ро да у БиХ чи ни ла је Ислам ска де кла ра ци ја Али је Изет бе го ви ћа, 
а за екс трем не „по вје сни ча ре Хр ва те“ то су би ле „хр ват ске за ста ве 
на Дри ни“. За ре а ли за ци ју та квих ци ље ва фо р ми ра не су па ра вој не 
фор ма ци је Па три от ске ли ге са ви ше од 150.000 на о ру жа них бо ра-
ца, још док је Бо сна и Хер це го ви на би ла у са ста ву СФРЈ. Пр ве па-
ра вој не је ди ни це Па три от ске ли ге фор ми ра не су упра во у Гор њем 
Под ри њу, код Ус ти ко ли не.

Сле де ћи ге не рал на упу ства СДА, а по себ но ње ног вој ног 
кри ла, му сли ман ске сна ге у Под ри њу вр ло рев но сно при сту па ју 
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из вр ша ва њу бор бе них за да та ка чи ји је основ ни циљ про гон срп-
ског ста нов ни штва, учвр шћи ва ње сво је вла сти уну тар вла сти тог 
ет нич ког кор пу са и до при нос уни та ри за ци ји Бо сне и Хер це го ви не.

Ве ли ки број срп ских на се ља у Бир чу и Под ри њу, на ро чи то 
у оп шти на ма Вла се ни ца, Бра ту нац, Зво р ник, Сре бр ни ца и Ске ла-
ни, па да ју под удар па ра вој них сна га Па три от ске ли ге. Ве ли ки је 
број срп ских се ла би ва збри сан са ли ца зе мље, ве ли ки број ци ви ла 
стра да, још ве ћи број се на шао у из бе гли штву. Ево шта се у ве-
зи са ти ме ка же у Рат ној за по ве сти Му сли ман ске ко ман де Звор ни-
ка, Вла се ни це, Бра тун ца и Сре бре ни це из да те 30. сеп тем бра 1992. 
го ди не у Ко ње вић по љу: „На ре ђу јем бор бе на деј ства у кон ти ну-
и те ту са ци љем пот пу ног уни ште ња срп ских на се ља на про сто-
ру Дри ња че, Ли је шња, Кра ви це, Ра ше ва и дру гих срп ских на се ља 
у оп шти на ма Зво р ник, Бра ту нац и Сре бре ни ца“. У тој за по вје сти 
се, из ме ђу оста лог, још ис ти че: „Од лу чио сам са бри га дом ја чи не 
1.500 бо ра ца на па сти по зна то чет нич ко упо ри ште Кра ви цу са свим 
за се о ци ма и уни шти ти га до те ме ља“.

Му сли ман ске ору жа не сна ге у бор бе ним опе ра ци ја ма у сре-
бре нич ком кра ју уни шти ле су мно га срп ска на се ља. При то ме је 
уби јен ве ли ки број ци ви ла. У сва ком та квом и слич ним на па ди ма 
уби је но је ви ше од 1.000 Ср ба, а по вре ђе но или ра ње но из ме ђу 
2.800 до 3.200 њих. Уби ја ња су вр ше на на крај ње сви реп и зли ко-
вач ки на чин. Уни ште но је укуп но 146 срп ских се ла и за се о ка у сре-
бре нич ком кра ју. Уку пан број стра да лих Ср ба у Под ри њу и Бир чу 
од 1992-1995. Го ди не, пре ма до са да утвр ђе ним по да ци ма, из но си  
3.287 жр та ва.

Про го ном Ср ба из ре јо на Го ра жда, ав гу ста 1992. го ди не, 
му сли ман ске сна ге ус по ста вља ју кон тр о лу и ле ве и де сне оба ле 
Дри не од Го ра жда до Ви ше гра да, и спа ја ју се са сна га ма у Же пи. 
На тај на чин ди рект но би ва ју угро же на сва срп ска на се ља у оп шти-
ни Ви ше град, а на род се на шао пред опа сно шћу го лог оп стан ка. 
Под руч је оп шти не Бра ту нац је би ло пот пу но угро же но и ста нов ни-
штво са те ра но на са му ре ку Дри ну, као и ста нов ни штво Ске ла на. 
Па дом Ка ме ни це 1992. го ди не и из би ја њем му сли ман ских сна га 
на до мак Ку ла гра да (Зво р ник) и све же шћим на па ди ма 2. кор пу са 
са прав ца Ка ле си је и Ту зле, би ла је угро же на од бра на звор нич ког 
под руч ја. Да кле, на про сто ру од Го ра жда, пре ко Ви ше гра да и Бра-
тун ца до Звор ни ка, жи вот ста нов ни штва, пот пу но је био угро жен.

Срп ски од го вор и ства ра ње „За шти ће не зо не Сре бре ни ца“

Да би се за шти тио и од бра нио срп ски на род у Под ри њу 
ру ко вод ство Ре пу бли ке Срп ске до но си од лу ку да бу де фор ми ран 
Дрин ски кор пус Вој ске Ре пу бли ке Срп ске 1. но вем бра 1992. го ди-
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не, чи ја се зо на од бра не углав ном по кла па ла са ре ги јом гор њег и 
сред њег Под ри ња.

Ко ман да Дрин ског кор пу са већ 15. фе бру а ра 1993. го ди-
не пред у зи ма про тив у дар на ви ше так тич ких пра ва ца и вр ло бр зо 
успе ва по ти сну ти му сли ман ке сна ге на уже под руч је Сре бре ни це и 
Же пе. Већ у апри лу је из гле да ло да ће Сре бре ни ца би ти осло бо ђе-
на. Мо рал срп ских бо ра ца био је ви сок. Го то во сва ки вој ник је на 
том пу ту на и шао на по смрт не остат ке сво јих нај бли жих, уни ште ну 
имо ви ну, спа ље не до мо ве.

Све сни зло де ла по чи ње них над срп ским ста нов ни штвом 
му сли ма ни су бе жа ли пред срп ском вој ском. Од ла зи ли су у ви ше 
пра ва ца: је дан број ка Ту зли, је дан број је био ста ци о ни ран у гра ду 
Сре бре ни ци под за шти том сна га Ује ди ње них на ци ја, а је дан број 
је пре бе гао на те ри то ри ју Ср би је – углав ном су то би ли му сли ма ни 
из Же пе – где им је пру же но уто чи ште. Је дан број му сли ма на се у 
ор га ни за ци ји УН ПРО ФОР-а, исе лио (њих око 10.000) на те ри то-
ри ју под му сли ман ском кон тро лом.

Са вет без бед но сти Ује ди ње них на ци ја је ре зо лу ци јом 819 
од 16. апри ла 1993. го ди не про гла сио град Сре бре ни цу и ње го ву 
око ли ну за за шти ће ну и де ми ли та ри зо ва ну зо ну. Пре ма спо ра зу му 
сва ка вој на или па ра вој на је ди ни ца би ла је ду жна да се по ву че из 
де ми ли та ри зо ва не зо не или да пре да на о ру жа ње; му ни ци ја, ми не, 
екс пло зи ви и бор бе не за ли хе у де ми ли та ри зо ва ним зо на ма тре ба-
ло је да бу ду пре да те УН ПРО ФОР-у.

За Вој ску Ре пу бли ке Срп ске нај ва жни је је би ло да се оне мо-
гу ћи ко ри шће ње Сре бре ни це као опе ра циј ске осно ве за деј ства му-
сли ман ских сна га ка Дри ни и Под ро ма ни ји. Ме ђу тим, Сре бре ни ца 
ни ка да ни је би ла де ми ли та ри зо ва на, за то по сто ји мно штво до ка за 
и то је оп ште при хва ће на чи ње ни ца.

Раз два ја ње ен кла ва Сре бре ни ца и Же па

У пр вој по ло ви ни 1995. го ди не по сто ја ли су мно го број ни 
оправ да ни раз ло зи због ко јих је Дрин ски кор пус мо рао оба ви ти 
де ми ли та ри за ци ју, од но сно раз о ру жа ње 28. ди ви зи је Ар ми је Бо-
сне и Хер це го ви не. Укуп на вој но-по ли тич ка си ту а ци ја у Бо сни и 
Хер це го ви ни и Ре пу бли ци Срп ској би ла је не по вољ на по ср ски на-
род. Реч је о пе ри о ду ка да се од лу чи ва ло о ди рект ном ис хо ду са мог 
ра та и суд би ни за ра ће них стра на. Му сли ман ско по ли тич ко ру ко-
вод ство уз све срд ну по моћ сво јих са ве зни ка, на сто ја ло је пре о кре-
ну ти ток ра та и за вр шним вој ним опе ра ци ја ма за да ти од лу чу ју ћи 
уда рац Вој сци Ре пу бли ке Срп ске, по ра зи ти срп ске сна ге, ство ри ти 
уни тар ну Бо сну и Хер це го ви ну и оства ри ти све про кла мо ва не рат-
не ци ље ве. У том ци љу, у скло пу све оп ште му сли ман ске офан зи ве 
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про тив ВРС, по кре ну та су на пад на деј ства и из ен кла ве Сре бре ни-
ца.

Да би се оне мо гу ћио да љи на пад на срп ска се ла у ен кла ви 
Сре бре ни ца, и да би се раз дво ји ле му сли ман ске сна ге у Сре бре-
ни ци и Же пи, Дрин ски кор пус је по чет ком ју ла 1995. го ди не из вео 
бор бе на деј ства, ко ја се у вој ној тер ми но ло ги ји на зи ва ју на пад-
ни бој, а у јав но сти су по зна та као опе ра ци ја под код ним на зи вом 
„Кри ва ја-95“.

Све док ту жи ла штва Ха шког три бу на ла бри тан ски ге не рал 
Ру перт Смит, ко ман дант УН ПРО ФОР-а у БиХ, кон ста то вао је да је 
од лу ка ко ман дан та Глав ног шта ба ВРС ге не ра ла Рат ка Мла ди ћа да 
на пад не сна ге 28. ди ви зи је у Сре бре ни ци, би ла оправ да на и ло гич-
на и да би и он, у та квој си ту а ци ји, учи нио исто.

Опе ра ци ја „Кри ва ја 95“ је по че ла 6. ју ла 1995. го ди не у 6.00 
са ти. По сле же сто ких тро днев них бор би 9. ју ла сна ге Дрин ског 
кор пу са успе ва ју пот пу но раз дво ји ти ен кла ве и су зи ти ен кла ву 
Сре бре ни ца на ши ре град ско под руч је, и по ти сну ти сна ге 28. ди-
ви зи је на се вер. Ти ме је пла ни ра ни за да так био из вр шен. Но вим 
на ре ђе њем вр хов ног ко ман дан та сна ге Дрин ског кор пу са 10. ју ла, 
упр кос бом бар до ва њу по ло жа ја Вој ске Ре пу бли ке Срп ске од стра-
не ави о на НА ТО на ју жним при ла зи ма гра ду Сре бре ни ци, на ста-
вља ју деј ства и 11. ју ла око 15.00 са ти ула зе у Сре бре ни цу.

До га ђа ји на кон ула ска вој ске Ре пу бли ке Срп ске у Сре бре ни цу

Под на ле том сна га Дрин ског кор пу са је ди ни це 28. ди ви зи је 
се по вла че и при ку пља ју на се ве ро за пад ним при ла зи ма Сре бре ни-
це, на про сто ру се ла Шу шња ри. Ко ло на од 10.000 до 15.000 бо ра ца 
кре ће у од ступ ни марш и про бој пре ма Ту зли прав цем: Шу шња ри 
– Рав ни Бу љим – Ко ње вић по ље – Удрч Баљ ко ви ца – Не зук. Ко ло ну 
су са чи ња ва ли бор ци 28. ди ви зи је и вој но спо соб ни му шкар ци, а 
ту је био и од ре ђен број же на ра ни је мо би ли са них. Про ла зе ћи кроз 
те ри то ри ју под кон тро лом ВРС ко ло на тр пи ве ли ке гу бит ке услед 
упа да у вр ло че сте за се де ко је су ор га ни зо ва ле је ди ни це Дрин ског 
кор пу са и МУП-а.

Ово ме ва ља до да ти и по да так да је Ко ман да 28. ди ви зи је 
на мер но, за јед но са на о ру жним вој ни ци ма, по ве ла и од ре ђен број 
ци ви ла. Ти ме је по вре ди ла од ред бе чла на 28 Же нев ске кон вен ци је 
о за шти ти гра ђан ских ли ца за вре ме ра та, од 12. ав гу ста 1949. го-
ди не.

О до га ђа ји ма то ком про бо ја 28. ди ви зи је нај бо ље све до чи 
из ја ва Ну ри за Се ли мо ви ћа, ре фе рен та за опе ра тив но-на став не по-
сло ве Ко ман де 284. бри га де. У из ја ви, да тој Ко ман ди 28. ди ви зи је 
26. ју ла 1995. у Ту зли, он ка же: „Ве ли ки број љу ди је до шао и пре-
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ба цио се у то ку да на пре ко асвал та, ре кли су ми да се број љу ди 
од сје че не ко ло не кре ће око 2.000–3.000. Тек та да са зна јем да се 
де ша ва ју ло ше и по губ не ства ри за на ше љу де, да се ко ман дант 
бри га де Ибро Ду да пре дао, да су се не ки љу ди са ми уби ја ли. Љу ди 
су се са ку пља ли у гру пе од по 20 око бом бе и за гр лив ши се за јед но 
вр ши ли са мо у би ства. Од та да већ љу ди ко ји су би ли у по за ди ни, 
по че ли су да се ма сов но уби ја ју, да ју ћи зна ке пси хич ких по ре ме ћа-
ја, гдје се де ша ва ло да се рас пр ште јед ни од дру гих и отва ра ју ва-
тру јед ни на дру ге. Ци је ним да смо има ли 4.000 до 5.000 гу би та ка 
вој но спо соб них љу ди“.

По сто је ра зно вр сни по да ци о бро ју стра да лих у то ку мар ша 
и по ку ша ја про бо ја 28. ди ви зи је. Пре ма му сли ман ским из во ри ма 
тај број се кре ће и до 4.000.

Ко ло на 28. ди ви зи је, из ну ре на тро днев ним бор ба ма са сна-
га ма Звор нич ке бри га де, у вр ло те шком ста њу на шла се у Баљ ко-
ви ци, се ве ро за пад но од Зво р ни ка око 25 км.

Ко ло на на ла зи спас у од лу ци ко ман дан та Зво р нич ке бри-
га де да са мо и ни ци ја тив но сту пи у раз го вор са Шем сом Му ми-
но ви ћем ко ман дан том сна га 2. кор пу са Ар ми је БиХ, ко ји је био 
у Не зу ку, ра ди про пу шта ња ко ло не. Раз го во ри су по че ли 15. ју ла 
око 15.00 са ти, за тим на ста вље ни 16-ог, око 11.00; ре зул ти ра ли су 
до го во ром да се об у ста ве деј ства и да Зво р нич ка бри га да отво ри 
ко ри дор за не сме тан и кон тро ли сан про лаз ко ло не 28. ди ви зи је из 
Сре бре ни це. То је био је дин ствен при мер да ко ман дат сна га ВРС, 
ко ји се прак тич но на ла зи у су пер и ор ном по ло жа ју, али и на ре ђе ње 
да уни шти ко ло ну 28. ди ви зи је, по сту па ху ма но и спа са ва не ко ли ко 
хи ља да жи во та не при ја тељ ских бо ра ца.

Ко ло на 28. ди ви зи је је ис пред це ви Зво р нич ке бри га де про-
ла зи ла 16. ју ла од 14.00 и цео на ред ни дан. Сви љу ди из ко ло не 28. 
ди ви зи је из Сре бре ни це ко ји су се на шли на про сто ру Баљ ко ви це и 
Цр ног вр ха без бед но су пре шли на те ри то ри ју под кон тро лом Ар-
ми је БиХ. На тај на чин окон ча на је дра ма 28. ди ви зи је из Сре бре-
ни це. Сви они ко ји су ка сни је от кри ве ни на те ри то ри ји Зво р ни ка, 
то ком пре тре са те ре на, би ли су уред но пре ба че ни као рат ни за ро-
бље ни ци у Бат ко вић код Би је љи не, а ка сни је су сви раз ме ње ни.

Ева ку а ци ја ста нов ни штва из Сре бре ни це

На кон са зна ња да пред сто ји по раз му сли ман ске вој ске у 
Сре бре ни ци, до шло је до спон та ног и ор га ни зо ва ног из вла че ња 
ци вил ног ста нов ни штва из Сре бре ни це и окол них на се ља. То је 
би ла ло гич на по сле ди ца раз во ја до га ђа ја. Ини ци ја ти ва за из вла-
че ње ста нов ни штва из зо не рат них деј ста ва по те кла је од му сли-
ман ског ци вил ног ру ко вод ства Сре бре ни це. Као ме сто оку пља ња 
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иза бра ни су По то ча ри, где је би ла и ба за УН ПРО ФОР-а.
По сле ус по ста вља ња пот пу не кон тро ле над Сре бре ни цом, 

11. ју ла 1995. го ди не, Вој ска Ре пу бли ке Срп ске је пред у зе ла све 
ме ре за кон тро ли са ну ева ку а ци ју свих оних ко ји то же ле. За исе ља-
ва ње ста нов ни штва за ло жио се и иза сла ник ге не рал ног се кре та ра 
УН-а Ја су ши Ака ши. Он је упу тио те ле грам Ује ди ње ним на ци ја ма, 
у ко јем је из ло жио соп стве не пред ло ге за исе ља ва ње: 1. по сти ћи 
до го вор са Вој ском Ре пу бли ке Срп ске да одо бри ста нов ни штву да 
оде у Ту злу и 2. да кон во је за Ту злу пра ти осо бље УН-а.

У Из ја ви о ева ку а ци ји ста нов ни штва из По то ча ра ко ју је 
пот пи сао и пред став ник му сли ма на Не сиб Ман џић, из ме ђу оста-
лог, ка же се: „Да на 12. ју ла 1995. го ди не у Бра тун цу, у хо те лу „Фон-
та на“, на на ше тра же ње до шло је до пре го во ра из ме ђу пред став-
ни ка на ших ци вил них вла сти и пред став ни ка ци вил них вла сти и 
Вој ске Ре пу бли ке Срп ске у ве зи са ева ку а ци јом на шег ци вил ног 
ста нов ни штва из ен кла ве Сре бре ни ца. Пре го во ри ма је при су ство-
вао и пред став ник УН ПРО ФОР-а, ко ман дант Хо ланд ског ба та љо-
на. На кра ју пре го во ра, из ме ђу обје стра не до го во ре но је сли је де-
ће: да на ше ци вил но ста нов ни штво мо же оста ти у ен кла ви или се 
исе ли ти, за ви сно од же ље сва ког по је дин ца. У слу ча ју да се же-
ли мо исе ли ти из енк па ве, до го во ре но је да мо же мо би ра ти пра вац 
гдје же ли мо оти ћи, а ми смо се опре дје ли ли да ен кла ву на пу сти 
цје ло куп но ци вил но ста нов ни штво и да бу де мо ева ку и са ни на те-
ри то ри ју оп шти не Кла дањ. До го во ре но је да ева ку а ци ју оба ви вој-
ска и по ли ци ја Ре пу бли ке Срп ске, а да над зор вр ши УН ПРО ФОР, 
те да се ева ку а ци ја из вр ши у прат њи УН ПРО ФОР-а“.

Ева ку а ци ја је от по че ла око 12.00 са ти 12. ју ла 1995. го ди не. 
За вр ши ла је до под не на ред ног да на, ка да је по след ња гру па на пу-
сти ла ба зу у По то ча ри ма. За ме ник ко ман дан та Хо ланд ског ба та љо-
на Ро берт Алек сан дар Фран кен пот пи сао је из ја ву да је ева ку а ци ја 
„из вр ше на ко рект но“.

Суд би на за ро бље них при пад нка 28. ди ви зи је

Као што је ре че но нај ве ћи број при пад ни ка 28. ди ви зи је 
кре нуо је у про бој ка Ту зли. Зна тан број њих се пре сву као у ци-
вил но оде ло и упу тио у По то ча ре и у ба зу УН-а. Над ле жни ор га ни 
ВРС вр ши ли су кон тро лу тих осо ба и ме ђу њи ма от кри ли око 400 
при пад ни ка 28. ди ви зје. Они су та да пре ве де ни у ста тус рат них за-
ро бље ни ка, по пи са ни су и би ли су сме штем ни у по себ не објек те 
на под руч ју Бра тун ца.

Нај ве ћи број рат них за ро бље ни ка при ку пио се у Но вој Ка-
са би на фуд бал ском игра ли шту и на по ља ни у се лу Сан ди ћи. Сви 
рат ни за ро бље ни ци из Но ве Ка са бе ау то бу си ма су пре ба че ни у 
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Бра ту нац, а они из Сан ди ћа у зе мљо рад нич ку за дру гу у Кра ви ци. 
Све се то де ша ва ло 13. ју ла по под не и у ве чер њим са ти ма. Рат ни 
за ро бље ни ци ко ји су ау то бу си ма из Но ве Ка са бе до ве зе ни у Бра ту-
нац 13. на 14. ју ли, као и они ко ји су би ли већ у Бр тун цу то ком но ћи 
14. ју ла и пре под не 15. ју ла пре ба че ни су на под руч је Звор ни ка, 
због сме штај них ка па ци те та.

То ком 12. и 13. ју ла на под руч ју Бра тун ца де си ла су се та-
ко зва на опор ту ни сти ча уби ства ви ше за ро бље ни ка, као ре зул тат 
осве те, анар хи је и оп ште по мет ње. У зе мљо рад нич кој за дру зи то-
ком но ћи из ме ђу 13. и 14. ју ла до шло је до уби ства за ро бље ни ка, 
што је по сле ди ца ин ци ден та ко ји је иза звао је дан од за ро бље ни-
ка ка да је отео пу шку од ста ре ши не Спе ци јал не бри га де МУП-а 
и убио га. То је иза зва ло лан ча ну ре ак ци ју и по че ло је уби ја ње за-
ро бље ни ка. Сви ко ји су би ли за то че ни у зе мљо рад нич кој за дру зи 
би ли су уби је ни. Та ко ђе је из осве те, би ло по је ди нач них уби ста ва 
на оба ли ре ке Ја дар у Ко ње вић по љу, и Цер ској.

Рат ни за ро бље ни ци ко ји су пре ба че ни на под руч је Звор ни ка 
то ком но ћи 14. ју ла и ују тро 15. ју ла би ли су сме ште ни у објек ти ма 
за то че ња и то у: Ора хов цу, Пет ков ци ма, Ро ће ви ћу, Пи ли ци и Бра-
ње ву. На по ме ну тим ло ка ци ја ма по гу бље ња су се де ша ва ла од 14. 
до 16. ју ла.

Од мно штва до ку ме на та и све до че ња ко ја су се по ја ви ла у 
обим ним ис тар га ма у Ха шком су ду, и на су ду Бо сне и Хер це го ви-
не, ни је дан од њих не по ка зу је ни ти до ка зу је да је по сто јао план да 
се сре бре нич ки му шкар ци, ка ко то ка же ха шко ту жи ла штво, по би-
ју. До ка зи по ка зу ју баш су прот но. Рат ни за ро бље ни ци са под руч ја 
Бра тун ца и Сре бре ни це су пре ба че ни на под руч је Звор ни ка због 
сме штај них ка па ци те та. Циљ је био да се из вр ши три ја жа ме ђу њи-
ма и да се утвр ди да ли је не ко од њих уче ство вао у рат ним зло чи-
ни ма над Ср би ма и да се по том пре ба це у ло гор рат них за ро бље-
ни ка у Бат ко вић. Уби ства за ро бље ни ка у Кра ви ци су би ла иза зва на 
ин ци дент ном си ту а ци јом. По је ди нач на уби ства су би ла чин осве-
те и не кон тро ли са ног де ло ва ња по је ди на ца. Уби ства на под руч ју 
Звор ни ка су се де си ла из не на да. Ни је по зна то, ни ти је утвр ђе но, ко 
је на ре дио стре ља ња.

Не ма ди ле ме о то ме да је зло чи на би ло. Би ло их је. Ве ли ки 
део зло чи на по чи њен је као по сле ди ца пре тр пље них гу би та ка и 
пат њи, ко је су ра ни је пре тр пе ли Ср би. Не ма го во ра о то ме да је реч 
о за цр та ној по ли ти ци и стра те ги ји. Ка да се го во ри о укуп ним гу-
би ци ма му сли ман ских сна га, при ли ком по вла че ња из Сре бре ни це, 
тре ба има ти у ви ду и по да так из књи ге ме ђу на род ног зва нич ни ка 
Кар ла Бил та „Ми си ја ми ра” где он ка же да је „у то ку јед не не де ље, 
у бор ба ма по шу ма ма, крај пу те ва, у зо на ма Сре бре ни це и Ту зле, 
жи вот из гу би ло око 4.000 љу ди“, као и из ја ву по руч ни ка Ну ри за 
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Се ли мо ви ћа о гу би ци ма од 4.000 до 5.000 љу ди.

Број жр та ва

Број жр та ва, број стра да лих у Сре бре ни ци, по себ но је спо-
р на те ма, или је чак нај спор ни ја. У Ха шком три бу на лу је из ре че но 
не ко ли ко раз ли чи тих пре су да у ви ше суд ских по сту па ка, и сва ки 
пут је на ве ден раз ли чит број стра да лих. Број жр та ва се кре ће у ве-
ли ком ди ја па зо ну, и обич но се за вр ша ва про це на ма.

Ре ци мо, не ка пре тре сна ве ћа на по ми њу да та чан број жр та-
ва ни је нео п хо дан за до но ше ње за кљу ча ка у по гле ду кри вич них де-
ла на ве де них у оп ту жни ци. А он да та иста суд ска ве ћа сма тра ју да 
је та ква про це на ре ле вант на, по себ но за кри вич на де ла ге но ци да и 
ис тре бље ња, зло чин про тив чо веч но сти. Да кле, реч је о про це на ма 
жр та ва, а не о тач но утвр ђе ном бро ју.

Ка да је реч о жр тва ма Сре бре ни це, не ка суд ска ве ћа на во де 
број стра да лих на по је ди ним ло ка ци ја ма у ра спо ну од 800 до 2.500. 
То је вр ло нео бич но. Ни је реч о та ко ма лом ра спо ну бро је ва. Број 
не за ко ни то стра да лих пре ма објек тив ним на ла зи ма не мо же пре-
ма ши ти 3.000.

Ли ци ти ра ње са бро јем жр та ва је скр на вље ње тих истих жр-
та ва. Број стра да лих си гур но ни је тач но утвр ђен. Ни је та ко ве ли ки 
као што твр де бо шњач ки ау то ри и ту жи ла штво Ха шког три бу на ла, 
а по др жа ва ју не ки дру ги. Број жр та ва ће оста ти веч но спо р на те ма. 
Јер ово је слу чај где има мо уби ство, а не ма мо леш, или обр ну то, 
има мо леш, а не зна мо ка ко је чо век стра дао. Јед на смрт је тра ге-
ди ја, сто ти не мр твих је ста ти сти ка. Та ко је тра ге ди ја Сре бре ни це 
пре тво ре на у ста ти сти ку. За то сва ко на ше по сту па ње тре ба би ти 
од ме ре но, пре ма ис тој ап со лут ној ме ри.

За то с пра вом мо же мо да ка же мо да су мно ги из ве шта ји о 
Сре бре ни ци зло на мер ни, да су број ке о стра да лим уве ћа не, да су 
ин тер пре та ци је са прав ног ста но ви шта че сто не у те ме ље не и нео-
д ме ре не.

Са свим је ја сно је да је број жр та ва вр ло ва жан, ка да је реч 
о пре су да ма. Тре ба зна ти да се тер мин ге не о цид за зло чи не у Сре-
бре ни ци по чео ко ри сти ти и пре ијед ног одр жа ног су ђе ња, још у по-
чет ној фа зи ис тра ге. Ве ли ки број стра да лих у све сти љу ди иза зи ва 
са свим дру га чи је ко но та ци је, осе ћа ња и раз у ме ва ња до га ђа ја, за то 
је број стра да лих вр ло ва жан. Го во ри ти о ге но ци ду, а не ба ра та ти 
са не ко ли ко хи ља да жр та ва мо же да де лу је не у бе дљи во.

Оде ле ње слу жбе без бед но сти 2. кор пу са Ар ми је РБиХ у Ту-
зли ор га ни зо ва ло је је дан се ми нар са свим сво јим при пад ни ци ма и 
ис тра жним ор га ни ма, ко ји се од но сио на то ка ко узи ма ти из ја ве од 
све до ка у ве зи са до га ђа ји ма у Сре бре ни ци из ју ла 1995. И на ко ји 
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на чин ква ли фи ко ва ти те до га ђа је. За у зет је је дин ствен став да се 
мо ра ис кљу чи во ко ри сти ти по јам ге но цид у из ја ва ма све до ка. Сви 
они ко ји су би ли да ли из ја ве пре по ме ну тог се ми на ра, мо ра ли су 
их до пу ни ти и пр о ме ни ти.

Ме ђу тим, по себ но је ва жно ис та ћи да та сва стра да ња ко ја 
су се де си ла ни су би ла ре зул тат пла на, ор га ни зо ва ног де ло ва ња 
ин сти ту ци ја вој ске и др жа ве. Про сто, ства ри су се отр гле кон тро-
ли. За то су од го вор ни по је дин ци. Ни ко до са да ни је по ка зао ни-
ти до ка зао да је по сто јао план ма сов них уби ста ва, да је по сто ја ла 
свјест и ге но цид на на ме ра по чи ни о ца зло чи на.

За раз ли ку од Бо шња ка, ко ји не ги ра ју са му по ми сао да су 
Ср би стра да ли у ра ту у Бо сни и Хер це го ви ни, а по себ но у сре бре-
нич ком кра ју и у Под ри њу, Ср би су у ста њу при хва ти ти чи ње ни цу 
да се у ју лу 1995. го ди не де сио зло чин у Сре бре ни ци. На тај на чин 
ми не ума њу је мо вла сти то стра да ње.

Број не при че ко је су ис при ча не о Сре бре ни ци упе ре не су 
про тив ин те ре са срп ског на ро да у це ли ни. Срп ски на род ко ји има 
ви те шку рат ну исто ри ју не мо же ни чи јом во љом до би ти ети ке ту 
ге но цид ног на ро да. Због те ети ке те све жр тве срп ског на ро да би-
ва ју за бо ра вље не или ми ни ми зи ра не, или пак као та кве и по треб не 
и по жељ не.

За то мо ра мо са мно го ви ше сна ге, во ље и ин те ре са ис тра-
жи ва ти вла сти то стра да ње у про те клом ра ту. Под ри ње је под не ло 
огром не жр тве и вој не и ци вил не. Сва ка жр тва за слу жу је да бу де 
про на ђе на, до стој но са хра ње на и опла ка на.

Бо шко Ан тић, кон тра ад ми рал у пен зи ји

Кон текст опе ра ци је осло ба ђа ња Сре бре ни це у ју лу 1995. го ди-
не 

Украт ко ћу вам пред ста ви ти ре зул та те ко је сам оства рио у 
сво јој сту ди ји „Сре бре ни ца ве ли ка об ма на“, ко ју сам ра дио за Цен-
тар за рат не зло чи не у Ба ња Лу ци у пе ри о ду од 2008. до 2010. го-
ди не. 

Сту ди ја ни је об ја вље на у ве ли ком бро ју при ме ра ка, штам-
па на је као рад на вер зи ја, а за што ни је умно же на ни је ми по зна то. 
Ме ђу тим, сви они ко ји су је про чи та ли зна ју да је реч о обим ном 
де лу од око 900 стра на, ау тор ских стра ни ца, 156 фо то гра фи ја, при-
ло же но је и ви ше од 90 ка ра та, уз сту ди ју и до ку мен тар ни филм о 
пу ту так тич ке гру пе 1 Збор нич ке бри га де под ко ман дом при сут ног 
ге не ра ла Пан ду ре ви ћа у тра ја њу од 35 ми ну та. На жа лост, тај филм 
је ма ло љу ди ви де ло, би ло би мо жда до бро да је при ка зан и ов де.
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Де ло „Сре бре ни ца ве ли ка об ма на“, ко је има сли чан на зив 
као и рад пу ков ни ка Шкр би ћа, пи са но је, ме ђу тим, мно го ра ни-
је. Об у хва ти ло је ана ли зу основ них аспе ка та де ло ва ња по ли тич ких 
сна га три ју на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни ко ји су би ли у ди рект-
ној функ ци ји вој ног ор га ни зо ва ња и иза зи ва ња ору жа них су ко ба. 
Те жи ште је на спе ци фич но сти вој ног ор га ни зо ва ња су ко бље них 
стра на, по себ но у Под ри њу, као и основ ном ка рак те ру бор бе них 
деј ста ва су ко бље них стра на. Ис тра жи ва ње ука зу је на спе ци фич-
ност фор ми ра ња је ди ни ца ар ми је Бо сне и Хер це го ви не и Вој ске 
Ре пу бли ке Срп ске у сред њем Под ри њу, њи хо ве мо би ли за ци је, те 
опе ра тив но-так тич ког раз во ја то ком 92. и 93. го ди не, а по себ но по-
сле про гла ше ња за шти ће не зо не Сре бре ни ца.

Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло бор бе на деј ства ко је су из во-
ди ле му сли ман ске сна ге, с те жи штем на мон стру о зним зло чи ни ма 
по чи ње ним над при пад ни ци ма срп ског на ро да, пре и по сле про-
гла ше ња за шти ће них зо на, као и ка рак тер опе ра ци је „Кри ва ја 95”.

Да кле, де ло се од но си на ток на ве де не опе ра ци је, од но сно 
на ан га жо ва ње сна га Вој ске Ре пу бли ке Срп ске у тој опе ра ци ји 
са вој ног аспек та. Кроз де ло се са гле да ва на чин ан га жо ва ња де-
ла Дрин ског кор пу са, ко ји је био у функ ци ји на но ше ња гу би та ка 
не при ја тељ ским бор бе ним сна га ма, што је и сми сао бор бе них деј-
ста ва; де фи ни са ње осно ве на ко ме је за сно ва но, на те о ри ји рат не 
ве шти не при ме њи ва не у Вој сци Ре пу бли ке Срп ске као основ ни чи-
ње нич ки ма те ри јал ко ји је ко ри стио оби ље до ку ме на та по ли тич ког 
и вој ног ка рак те ра; као из вор ни ко ри сни ци до ку мен ти ко ји ма се 
ре гу ли са ло ор га ни зо ци о на и струк тру на пи та ња фор ми ра ња и упо-
тре бе ору жа них фор ма ци ја за ра ће них стра на као и све вр сте бор бе-
них до ку ме на та ко ји све до че о то ку бор бе них деј ста ва.

Рас по ла гао сам са ви ше од 20 хи ља да стра ни ца бор бе них 
до ку ме на та. И са да их по се ду јем.

Ко ри шће ни су, да кле, сви до ступ ни до ку мен ти, ко ји из ри-
чи то го во ре о фор ми ра њу и ор га ни за ци ји, те на чи ну упо тре бе му-
сли ман ских ору жа них сна га, по себ но они до ку мен ти у ко ји ма се 
ре гу ли ше де ло ва ње тих сна га на под руч ју Под ри ња, као и из ве шта-
ји из ко јих су ви дљи ви ре зул та ти тих де ло ва ња.

У свим сег мен ти ма де ла те жи ште је на по ли тич ким и вој-
ним до ку мен ти ма чи ји су ау то ри ко ман де, је ди ни це, уста но ве и по-
је дин ци Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не и при пад ни ци Ује ди ње-
них на ци ја, као и дру ги стра ни ау то ри ко ји ука зу ју на ре ал ну сли ку 
о Сре бре ни ци.

Кроз сту ди ју се ар гу мен то ва но до ка зу је:
– да су до га ђа ји у Бо сни и Хер це го ви ни 1992–1995. го ди не 

по сле ди ца раз во ја до га ђа ја на те ри то ри ји Со ци ја ли стич ке Фе де ра-
тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је;
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– да Ср би ни су из вр ши ли агре си ју на Бо сну и Хер це го ви ну 
јер они ве ко ви ма жи ве на тим про сто ри ма;

– да је на ста нак Ре пу бли ке Срп ске, а с њом и Вој ске Ре пу-
бли ке Срп ске, по сле ди ца ре а го ва ња срп ског на ро да на ак тив но сти 
и опе ра ци је ко је су пред у зи ма ли му сли ма ни и Хр ва ти;

– да је Вој ска Ре пу бли ке Срп ске на ста ла као по сле ди ца раз-
во ја до га ђа ја. Ни је фор ми ра на од при пад ни ка Ју го сло вен ске на-
род не ар ми је, не го је ре зул тат са мо ор га ни зо ва ња срп ског на ро да за 
од бра ну. У њу су од мах или ка сни је сту пи ли и та да шњи при пад ни-
ци Ју го сло вен ске на род не ар ми је. Ме ђу тим, ве ћи ну ста ре шин ског 
са ста ва су чи ни ли при пад ни ци Те ри то ри јал не од бра не и вој но спо-
соб но ста нов ни штво;

– да је 28. ди ви зи ја са се ди штем у „Де ми ли та ри зо ва ној зо-
ни Сре бре ни ца“ има ла шест бри га да, са укуп но 7.004 при пад ни ка, 
а до да ју ћи то ме ре зер вни са став и еви ден ти ра не вој не оба ве зни ке 
укуп но око 18.000 љу ди;

– да је ру ко вод ство Стран ке де мо крат ске ак ци је на ја ви ло 
ства ра ње ап со лут не пре вла сти и пре ки да ве за бо сан ско-хер це го-
вач ких Ср ба са Ср би јом. На ме ра је би ла по ве зи ва ње Под ри ња са 
Ра шком обла сти, у скло пу ре а ли за ци је иде је о тзв. Зе ле ној тран-
свер за ли;

– да је на кон за у зи ма ња срп ских се ла и ег зо ду са срп ског на-
ро да ја ну а ра 1993. го ди не, ка да су па ли Ске ла ни и гру па срп ских 
се ла у Кра ви ци, пре стао сва ки об лик нор мал ног жи во та срп ског 
на ро да у ужем де лу сред њег Под ри ња;

– да је ста ње у сред њем Под ри њу би ло не под но шљи во за 
Ср бе, ко ји су због то га мо ра ли до не ти стра те шке од лу ке да се то 
ста ње из ме ни;

– да се Му сли ма ни ни су при др жа ва ли ре жи ма за шти ће не 
зо не, ни ти су их у то ме кон тро ли са ле ни ти спре ча ва ле сна ге УН-
ПРО ФОР-а. На про тив, му сли ман ске сна ге из Сре бре ни це, уз пре-
ћут ну са гла сност УН ПРО ФОР-а, ко ри сти ле су ре жим за шти ће не 
зо не као ба зу за пред у зи ма ње офан зив них опе ра ци ја пре ма Вој сци 
Ре пу бли ке Срп ске и пре о ста лом срп ском ста нов ни штву. На кон тих 
деј ста ва, му сли ма ни су се по вла чи ли у без бед ну зо ну и ста вља ли 
под за шти ту УН ПРО ФОР-а. У тим опе ра ци ја ма, за вре ме тра ја ња 
ре жи ма за шти ће не зо не, уби је но је на де се ти не срп ских вој ни ка и 
по ли ца ја ца, на сто ти не их је ра ње но, оса ка ће но или за ро бље но и 
од ве де но у број не при ват не за тво ре у Сре бре ни ци и око Сре бре-
ни це;

– да су сна ге 8. опе ра тив не гру пе, ка сни је 28. ди ви зи је Коп-
не не вој ске из за шти ће не зо не ин тен зив но из во ди ле на пад на и пре-
пад на деј ства на по ло жа је Вој ске Ре пу бли ке Срп ске и на не за шти-
ће на срп ска се ла на под руч ју Бра тун ца и Ске ла на. У тим деј стви ма 
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стра дао је ве ли ки број срп ских бо ра ца и ци ви ла. Вој ска Ре пу бли ке 
Срп ске ни је мо гла то ле ри са ти та кву си ту а ци ју и стал но ја ча ње 28. 
ди ви зи је. Упу ће но је низ упо зо ре ња ко ман ди УН ПРО ФОР-а и му-
сли ман ским сна га ма у Сре бре ни ци, али ни је би ло по зи тив них ре-
зул та та. За то је до не та од лу ка да срп ска вој ска пре ду зме опе ра ци ју 
ра ди ствар не де ми ли та ри за ци је. Би ла је то ле гал на вој на опе ра-
ци ја, до ко је не би до шло да је под руч је Сре бре ни це би ло ствар но 
де ми ли та ри зо ва но;

– да су Му сли ма ни пла ни ра ли да пре ђу у оп шту офан зи ву 
и са мо је би ло пи та ње да на ка да ће сна ге из Сре бре ни це кре ну ти у 
на пад и по ку шај спа ја ња са сна га ма у Ту зли;

– да су сна ге 28. ди ви зи је би ле су ор га ни зо ва не, опре мље не 
и на о ру жа не и да су мо гле ду го да се бра не, јер су би ле рас по ре ђе-
не на те ре ну по вољ ном за ор га ни зо ва ње од бра не;

– да је опе ра ци ја „Кри ва ја 95“ из ве де на у скла ду са на че ли-
ма из во ђе ња на пад них деј ста ва и да у њој ни је до шло до пре ко мер-
не упо тре бе си ле, јер је од нос сна га био да ле ко по вољ ни ји у ко рист 
бра ни о ца;

– да до на пу шта ња Сре бре ни це ни је до шло услед раз во ја 
до га ђа ја на бо ји шту, не го због од лу ка ру ко вод ства Сре бре ни це, уз 
пре ћут ну са гла сност ру ко вод ства Фе де ра ци је, да то учи ни из дру-
гих раз ло га;

– да је по ли тич ко и вој но ру ко вод ство оста ви ло и ста нов-
ни штво и вој ску Сре бре ни це са на ме ром да се до жи ви оно што се 
до жи вје ло и да се ис пу ни Клин то нов услов „да ће НА ТО ин тер ве-
ни са ти ка да Ср би уби ју 5.000 му сли ма на“;

– да су сна ге 28. ди ви зи је кре ну ле су у про бој, оста вив ши 
ста нов ни штво, у ко ме су мо ра ле пре тр пе ти ве ли ке гу бит ке и ко ји 
је са вој нич ког гле ди шта пот пу но не при хва тљив. У том про бо ју су 
и пре тр пе ле гу бит ке и сви су они при ка за ни и при пи са ни као зло-
чи ни Ср би ма;

– да је зло чи на у опе ра ци ји и на кон ње над му сли ма ни ма 
би ло, али да ти зло чи ни ни су ни пла ни ра ни, ни ор га ни зо ва ни, и да 
су по сле ди ца раз во ја до га ђа ја, па и огор че ња ко је је иза зва ло му-
сли ман ско ра ни је ди вљач ко ор ги ја ње по срп ским се ли ма Под ри ња 
с ци љем уни ште ња све га што је срп ско;

– да је број жр та ва ено рм но уве ћан, о че му го во ри низ из ја-
ва ком пе тент них лич но сти, по себ но ди рект них уче сни ка до га ђа ја 
– по ли тич ких и вој них пред став ни ка Ује ди ње них на ци ја;

– да су из вр ше ни број ни зло чи ни над Ср би ма, што се до ка-
зу је у до ку мен ти ма стра них па и му сли ман ских ау то ра (ин сти ту-
ци ја и по је ди на ца), као и у из ја ва ма оче ви да ца и чла но ва по ро ди-
ца стра да лих у тим зло чи ни ма. У до ка зи ва њу зло чи на над Ср би ма 
ко ри шће ни су сви суд ски до ступ ни до ку мен ти – оп ту жбе, пре су де, 



Зборник радова

127

об дук ци је, све до че ња, из ја ве…
– да за зло чи не над Ср би ма у су шти ни, ни је ни ко од го ва рао.
По се бан циљ ра да је сте да се до ка же да је по чи њен ма са кр 

над срп ским на ро дом у око ли ни Сре бре ни це, бо ље ре ћи сред њег 
Под ри ња, иа ко се о то ме ма ло го во ри у све ту, јер јав ност и за пад ни 
ме ди ји то не же ле да зна ју. То је исти на ко ју тре ба све ту по ка за ти.

При др жа ва ју ћи се по ста вље них ци ље ва у де лу су об ра ђе ни 
узро ци ко ји су до ве ли до из ну ђе не опе ра ци је „Кри ва ја 95” и до га-
ђа ја за вре ме ње ног из во ђе ња, као и по сле осло ба ђа ња Сре бре ни це 
до ко јег је до шло због нео че ки ва но сла бог от по ра сна га 28. ди ви-
зи је и, прак тич но, њи хо вог на пу шта ња ен кла ве из мно го не раз ја-
шње них раз ло га. Те раз ло ге пре зен ти ра ју у де лу са ми му сли ман-
ски из во ри и из во ри стра них ме ди ја кроз ко мен та ре ис так ну тих 
по ли тич ких и вој них лич но сти.

По себ но се на гла ша ва од лу ка да се сна ге 28. ди ви зи је, за-
јед но са ци ви ли ма, про би ја ју ка Ту зли што је до ве ло до ве ли ких 
гу би та ка у бор ба ма са сна га ма Дрин ског кор пу са, ко је су би ле при-
мо ра не да спре че спа ја ње тих сна га са 2. кор пу сом Ар ми је Бо сне и 
Хер це го ви не, али и у ме ђу соб ним об ра чу ни ма екс тре ми ста – зло-
чи на ца ко ји су зна ли шта их че ка ако се пре да ју или бу ду за ро бље-
ни и оних ко ји су сма тра ли да се тре ба пре да ти. Ви дљи во је да је 
до ме ђу соб них об ра чу на до ла зи ло и због ра ни јих ме ђу соб них не-
су гла си ца у Сре бре ни ци у бор би за власт.

Све те гу бит ке, му сли ма ни и они ко ји су их по др жа ва ли и 
до ве ли у ова кву си ту а ци ју при пи са ли су Ср би ма као зло чи не што 
су нео прав да но и под не ја сним окол но сти ма по чи ње ни над за ро-
бље ним му сли ма ни ма на те ри то ри ји оп шти на Сре бре ни ца, Бра ту-
нац и Зво р ник.

На оправ да ва ју ћи и не не ги ра ју ћи по чи ње не зло чи не над 
му сли ма ни ма, у де лу се, при род но, на во де и зло чи ни над Ср би-
ма сред њег Под ри ња чи ње ним пре ус по ста вља ња „за шти ће не зо не 
Сре бре ни ца”, али и по сле то га, на жа лост, јер је та „за шти ће на зо-
на” ко ри шће на као по ла зна осно ви ца за на па де на Ср бе и ба за за 
скла ња ње под за шти ту УНО РО ФОР-а.

У овом де лу ко ри шће ни су ре зул та ти ра да ау то ра Ми ли во ја 
Ива ни ше ви ћа, Сло бо да на Дур ма но ви ћа, ге не рал-пот пу ков ни ка др 
Ра до ва на Ра ди но ви ћа, пу ков ни ка др Стан ка Ни ши ћа, Ри чар да Ба-
тле ра, вој них екс пер ти за ра ђе них за од бра ну оп ту же них за до га ђа је 
у Сре бре ни ци и тек сто ва са ин тер не та. По себ но су би ли ко ри сни 
до ку мен ти ко је је на ин тер не ту об ја вио хр ват ски ге не рал Сло бо дан 
Пра љак.

По што смо ду жни да ус по ста ви мо исти ну и оства ри мо је, 
по ме ну ћу јед ну од нај бо љих де фи ни ци ја с тим у ве зи ко ју је из-
ре као Ми ло Ни ко лић из Ске ла на, а ко ја гла си ова ко: „Сто јим на 
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рас по ла га њу сва ко ме ко же ли да чу је да рат на Сре бре ни ца има два 
ли ца“. 

Ве ли ки и моћ ни од лу чи ше, ка да је реч о Сре бре ни ци, да се 
сми је го во ри ти са мо о му сли ман ским жр тва ма, ме ђу тим, ако је ин-
те рес све та да се чу је исти на, не ка се зна и о стра дал нич кој суд би-
ни Ср ба и дру гих или је то мо жда за бра ње на те ма? Уко ли ко исти ну 
бу ду и да ље за ти ра ли он да ни шта не ће би ти чуд но, па ни то што је 
На сер Орић, осве до че ни ко љач, за су ди је Ха шког три бу на ла не ви-
на шце, а Ср би зло тво ри. Да ли ве ро ва ти у оно ли це исти не ко је, у 
ства ри, свет је ди но же ли да ви ди, пи та се да нас Ми лун, чо вјек, чи-
ја но га ви ше ни је кро чи ла ме ђу бив ше ком ши је, ни у Ске ла не. Чи-
ни ми се да, кад је дао из ја ву, као Ми ло Ни ко лић, ни је та да знао да 
ту исти ну тре ба от кри ти и мно гим Ср би ма по ли ти ча ри ма, љу ди ма 
ко ји ола ко ко мен та ри шу до га ђа је о Сре бре ни ци или их по ли ти зу ју.

Исти ну о страд њи ма Ср ба из го ва ра ју мај ке; не по сто је са мо 
мај ке Сре бре ни це, по сто је и мај ке Бра тун ца... Ма ри ја Је ре мић ка-
же: „Шта су мо ји си но ви згре ши ли да ми их мр тве ко ма да ју. Бо же, 
са мо ми дај да га са хра ним пре не го што очи за кло пим“. 

Ова мај ка ка же да је и она мај ка Сре бре ни це, а не са мо оне 
дру ге. „Зар мо ја му ка ни је рав на њи хо вој?“, пи та се, по ред оста-
лих, и ова мај ка.

Ми слим да би и ове ре чи тре ба ле угра ди ти у бу ду ћу Ре зо лу-
ци ју о Сре бре ни ци у Скуп шти ни Ср би је. 

И на кра ју, по сле сва ког ова квог го во ра твр дим да рат про-
тив Ср ба, Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске ни је за вр шен. Вој ни те о ре-
ти ча ри су ре кли да је рат на ста вак по ли ти ке дру гим сред стви ма. Ја 
ка жем да је да нас мир на ста вак ра та дру гим сред стви ма.

Пре ма то ме, на ла зи мо се у јед ној од ета па ра та про тив Ср ба 
и Ср би је и уко ли ко би при зна ли ге но цид био би то крај њи по раз, а 
ка ко би за вр ши ла Ре пу бли ка Срп ска и Ср би ја бо ље да и не раз ми-
шља мо.

Др Го ран Ђор ђе вић, адво кат

О прав ним по сле ди ца ма до га ђа ја у Сре бре ни ци у ле то 1995. 
го ди не и пр о бле ми ма ту ма че ња пој ма ге но ци да

У скла ду са до го во ром ко ји смо по сти гли са љу ба зним до-
ма ћи ни ма и ор га ни за то ри ма овог ре но ми ра ног ску па, мо ја иде ја 
би ла је да ка же мо по не што и о прав ним по сле ди ца ма свих оних 
до га ђа ја из ју ла 1995. го ди не. Као што вам је по зна то, у ју лу 1995. 
го ди не, рат у бив шој Ју го сла ви ји до жи вља вао је сво је вр сну кул ми-
на ци ју. Ме ђу тим, је дан до га ђај, ап со лут но не за слу же но, обе ле жио 
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је це ло куп ни тра гич ни рас пад бив ше Ју го сла ви је. Ина че, це ло ку-
пан про цес рас па да Ју го сла ви је оби ло вао је ве ли ким бро јем сво је-
вр сних пре се да на, ка ко у по ли тич ком жи во ту, а још ви ше пре се да-
на ко ји су обе ле жи ли, ко ји су се од но си ли на ме ђу на род но пра во, 
ме ђу на род но јав но пра во, по себ но ме ђу на род но кри вич но пра во. 
То је ко ин ци ди ра ло са по сле ди ца ма хлад ног ра та, да кле, у тре нут-
ку ка да је те за о кра ју исто ри је до жи вља ва ла свој три јумф би ло је 
по треб но да се и те од ред бе Кон вен ци је о спре ча ва њу и ка жња ва-
њу зло чи на ге но ци да, до не те на кон Дру гог свет ског ра та, при ме-
не, а ко је прак тич но ни су ни при ме њи ва не до рас па да Ју го сла ви је, 
од но сно до фор ми ра ња Ха шког три бу на ла и Ме ђу на род ног су да 
прав де у са да већ чу ве ном пред ме ту по ту жби Бо сне и Хер це го ви-
не про тив Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, ка сни је Ре пу бли ке Ср-
би је. На рав но Пан до ри на ку ти ја би ла је отво ре на и са да су и та 
ту ма че ња Кон вен ци је тре ба ло да до ве ду до не ко ли ко ци ље ва, а то 
је оправ да ње рас ту ра ња бив ше СФРЈ, уз не из о став ну срп ску кри-
ви цу у том кр ва вом рас па ду др жа ве, на ме та ње те зе о су штин ски 
про бле ма тич ној уло зи Ср ба у свим исто риј ским до га ђа ји ма на Бал-
ка ну, о че му се „сли ко ви то све до чи ли“ и сви они број ни ве шта ци 
пред Ха шким три бу на лом од Од ри Ба генс до Џеј мса Га уа и, на рав-
но, на кра ју оправ да ње те зе и уло ге ме ђу на род не за јед ни це у свим 
до га ђа ји ма на Бал ка ну. 

Ме ђу тим, у свом из ла га њу бих се за др жао са мо на прав ним 
по сле ди ца ма до га ђа ја у Сре бре ни ци ко ји су сво је уте ло тво ре ње 
има ли у пре су да ма Ха шког три бу на ла и у пре су ди Ме ђу на род ног 
су да прав де, до не тој 26. фе бру а ра 2007. го ди не, у ко јој је по пр-
ви пут до не та од лу ка о по сто ја њу, од но сно, сле ди ци тат: „да је у 
Сре бре ни ци и ње ној око ли ни по чи њен те ри то ри јал но огра ни чен 
ге но цид“. Без об зи ра на све кон тра вер зе ко је су пра ти ле ге не рал но 
усва ја ње Кон вен ци је о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи на ге но ци-
да још кра јем 40-тих го ди на про шлог ве ка, сва ту ма че ња еле мен та 
би ћа кри вич ног де ла ге но ци да, као зло чи на над зло чи ни ма, пред-
ста вља ју пред мет број них ана ли за до да на шњих да на. Пре су да до-
не та од Ме ђу на род ног су да прав де, што сва ка ко пред ста вља основ 
за и нај ја чу кри ти ку на овом ме сту, је сте да су они прак тич но са-
мо усва ја ли за кључ ке до но ше не у пре су да ма Ха шког три бу на ла. У 
том тре нут ку би ле су пра во сна жне са мо пре су де про тив ге не ра ла 
Кр сти ћа, а реч је ипак о про бле ма тич ној пре су ди, вр ло ам би ци о зно 
до не тој, и она је ви ше отво ри ла мно га пи та ња, не го што је по ну ди-
ла  од го во ре.

Ме ђу тим, за сва ко ту ма че ње пој ма ге но ци да, као зло чи на 
над зло чи ни ма, ап со лут но не ми нов но је сте утвр ђи ва ње шта се 
сма тра „за шти ће ном гру пом“ и на том по љу до шло је до нај ве ћег 
бро ја пре се да на ра зно-ра зних ту ма че ња, па и јед ног сво је вр сног 
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во лун та ри зма од чла но ва ве ћа ко ји су при ме њи ва ли овај об лик нај-
зна чај ни јег кри вич ног де ла ко је ци ви ли зо ва но пра во уоп ште по-
зна је. На и ме, сма тра мо да су штин ско пи та ње ко је од ре ђу је мо гућ-
ност при ме не Кон вен ци је на уже те ри то ри јал на и про сто р на под-
руч ја пред ста вља прет ход но утвр ђи ва ње пој ма „за шти ће не гру пе“. 
У том сми слу ва жно је по за ба ви ти се и чи ње ни цом да ли се за шти-
ће ном гру пом – кад ка жем за шти ће на гру па, ту пре све га ми слим 
на од ред бе Кон вен ци је ко је су још увек на сна зи – мо же сма тра ти 
она гру па ко ја ег зи сти ра на це лој те ри то ри ји јед не др жа ве, у овом 
слу ча ју на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не, или се за шти ће ном 
гру пом мо же сма тра ти са мо јед но ге о граф ско под руч је као што је 
Сре бре ни ца и ње на око ли на. И упра во су у том ин ду ко ва ном на-
по ру, а што су чи ни ли чла но ви ве ћа Ме ђу на род ног су да прав де и 
ве ћа Ха шког три бу на ла, ви ди сав во лун та ри зам, па за то ми слим 
– иа ко мо је из ла га ње, пре све га, има на ме ру да ука же на прав не 
аспек те – да се јед но став но не мо же мо се осло бо ди ти тог ути ска 
по ли тич ки ин ду ко ва ног до ин ду ко ва не по тре бе да се по сва ку це-
ну при сту пи до ка зи ва њу ге но ци да у кон крет ном слу ча ју. Оно што 
је та ко ђе ва жно је сте чи ње ни ца да су пре су де Ме ђу на род ног су да 
прав де као и Ха шког три бу на ла у ве ли кој ме ри од сту пи ле и од свих 
оних оп штих ме ста и за кљу ча ка из пре су де Ме ђу на род ног вој ног 
су да у Нир нбер гу, у оном де лу у ко ме су они утвр ђи ва ли по сто ја-
ње за шти ће не гру пе, као јед ног, као што већ ре кох, основ ног еле-
мен та за од ре ђи ва ње пој ма ге но цид. Пре су да Ме ђу на род ног су да 
прав де из 2007. го ди не уво де ћи по јам „те ри то ри јал но огра ни че ни 
ге но цид“ омо гу ћи ла је да се у пот пу но сти из ме ни су шти на за шти-
ће не гру пе спу шта ју ћи је на ни во по је дин ца, од но сно при пад ни-
ка за шти ће не гру пе. Та кав ре зон омо гу ћи ће и у пер спек ти ви, као 
што је већ омо гу ћи ло овим пе се да ном, од но сно овом пре су дом, да 
се ви ше до га ђа ја не раз вр ста ју у низ изо ло ва них ин ци де на та при 
че му се сва ки изо ло ва ни ин ци де нат мо же ту ма чи ти као ге но цид. 
То сва ка ко пред ста вља сво је вр сну ба на ли за ци ју јед ног озбиљ ног 
кри вич ног де ла, тј. нај о збиљ ни јег кри вич ног де ла ко је по зна је ме-
ђу на род но кри вич но пра во, па и људ ска ци ви ли за ци ја ге не рал но. 
Али, то отва ра и по себ не по гле де, ре као бих, на на шој стра ни, а то 
је да ми као на род, и као и струч на јав ност, не сме мо да при ста не мо 
на све те сте ре о ти пе, на сва та оп шта ме ста, по што је те о ри ја те зе 
о кра ју исто ри је већ сме ште на на сме тли ште исто ри је;  ми не ма мо 
дру ге мо гућ но сти не го да се отво ре но су про ста ви мо и из вр ши мо 
сво је вр сну ре ви зи ју це ло куп ног тог ле га та Ха шког три бу на ла ко-
ји је имао је ди ни циљ, а то је на вла че ње ом че ко лек тив не кри ви це 
на ле ђа срп ског на ро да и, на тај на чин, сво је вр сну кон ва ли да ци ју 
це ло куп не по ли ти ке ме ђу на род не за јед ни це јер је на на шим пр о-
сто ри ма све де на на лаж, ма ни пу ла ци ју, санк ци је и бом бар до ва ње.
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Да кле, оно што би мо гло да бу де и не ки за кљу чак мог из ла-
га ња је сте да ис тра жи ва ња у Сре бре ни ци ни су за вр ше на. И не мо гу 
би ти за вр ше на. Не са мо прав нич ка, већ ту ми слим и на исто риј ска 
и на ан тро по ло шка, кри ми но ло шка ис тра жи ва ња у Сре бре ни ци.

Не по сто ји, као што сам ре као, крај исто ри је. Да нас не мо-
же мо по ка за ти ни у ко га пр стом и ре ћи да тај тач но зна шта се де-
си ло у Сре бре ни ци. Да нас је исти на о Сре бре ни ци у то ли кој ме ри 
за ма гље на да се јед но став но не мо же пре по зна ти. И у тој ма гли 
ла ко је из во ди ти за кључ ке о по сто ја њу ге но ци да, као што је то ра-
дио и Ха шки три бу нал, па и Ме ђу на род ни су да прав де у на ве де ној 
пре су ди.

Да кле, на срп ском на ро ду, на срп ској, пре све га на уч ној, јав-
но сти је сте да се по за ба ви и осве тли до га ђа је из ју ла 1995. го ди не 
на све мо гу ће на чи не. То је наш ве ли ки за да так.

Др Ра до мир Па вло вић, бив ши пред сед ник Скуп шти не оп шти-
не Сре бре ни ца

На по чет ку, са мо не ко ли ко ри је чи из мо је би о гра фи је. Ро ђен 
сам у Кра ви ци, уста нич ком мје сту у Бо сни, гдје су мо ја по ро ди ца 
и мој на род до жи вје ли огром на стра да ња, зна чи, и у Дру гом свјет-
ском и у по сљед њем ра ту. Основ ну шко лу и гим на зи ју сам за вр-
шио у Сре бре ни ци. Ра дим у До му здра вља по сљед њих 30 го ди на. 
Је ди ни сам ље кар у то ку ра та ко ји је не пре ста но био на тим пр о-
сто ри ма. Од 2002-2014. био сам пред сјед ник Скуп шти не оп шти не 
Сре бре ни ца та ко да ве о ма до бро по зна јем по ли тич ке при ли ке у и 
око Сре бре ни це при је ра та, у то ку ра та и по сли је ра та и ау тен тич ни 
сам свје док тих и ових но вих вре ме на шта се де ша ва у Сре бре ни ци 
и око те сре бре нич ке ла жи и под ва ле. Зна чи, био сам уче сник свих 
де ша ва ња, а ов дје сам да би се чу ла и дру га стра на сре бре нич ке 
под ва ле, од но сно дру га стра на исти не о Сре бре ни ци.

Сре бре ни ца је при је ра та има ла 37.000 ста нов ни ка, од ко јих 
27.000 Бо шња ка, 9.000 Ср ба. И по оби му стра да ња ко ји се де сио 
у Сре бре ни ци тај про це нат је при бли жно исти, чак је мо жда ма ло 
ви ше стра да ло Ср ба не го Бо шња ка, а но ви по пис ста нов ни штва го-
во ри та ко ђе о не ким но вим де ша ва њи ма на тим про сто ри ма.

Што се ти че Сре бре ни це, она је до жи вје ла суд би ну не ко-
ли ко, да та ко ка жем, вре мен ских при ли ка оти ма ња. Пр во су 1992. 
го ди не у Сре бре ни ци би ли Ср би. Ка да је уби јен на род ни по сла ник 
Го ран Зе кић, члан Уста во твор не ко ми си је, 8. ма ја Ср би су на пу сти-
ли Сре бре ни цу и Бо шња ци су ушли у град и др жа ли га све до ју ла 
1995. го ди не. Ср би су се оку пи ли у Бра тун цу и оп шти ни Ске ла на, 
ко ју су фор ми ра ли да би се за шти ти ли на том про сто ру. 
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Ја сам, ево, ше сна ест го ди на у по ли тич ком жи во ту Сре бре-
ни це. Чуо сам раз не при че и ау тен тич не свје до ке њи хо вих љу ди ко-
ји су и да нас при сут ни у Сре бре ни ци, ко ји су би ли дио исто риј ског 
про це са Сре бре ни це, дио рат них де ша ва ња у Сре бре ни ци. Слу шао 
сам раз го во ре по пет са ти љу ди ко ји су би ли у вр ху Ар ми је Бо сне и 
Хер це го ви не и 28. ди ви зи је и знам мно го чи ње ни ца ко је још ни су 
при ка за не у до са да шњим до ку мен ти ма и на ше је ди но оруж је би 
тре ба ло да бу де у то ме да ко ри сти мо све оно што су ре кли са ми 
Бо шња ци о из да ји Сре бре ни це и њи хо ва све до че ња; при је све га 
Ха ки је Ме хо ви ћа, пре ко Ибра на Му ста фи ћа, Ни ја за Ма ру ши ћа, 
На се ра Ори ћа, пре ко овог по сљед њег Се фе ра по ли цај ца што је у 
Хо лан ди ји на пи сао књи гу Иза за тво ре них вра та, Фа хру ди на Али-
ји ћа, па све до овог по сљед њег свје до че ња Се фе ра Ав ди ћа ко ји го-
во ри о тим де ша ва њи ма. Зна чи, то су на ши ар гу мен ти. Ми би смо 
из тих ар гу ме на та мо гли да до ђе мо до пра ве исти не пре ко свје до-
че ња уче сни ка дру ге стра не, ка ко би се де ми сти фи ко ва ла ак ту ел на 
сре бре нич ка лаж.

На ро чи то су ин те ре сант на де ша ва ња у Сре бре ни ци од 1992. 
до 1995. го ди не, а на ро чи то у пе ри о ду од 1992. до 1993. го ди на 
ка да је Ар ми ја Бо сне и Хер це го ви не ор га ни зо ва ла и си сте мат ски 
пла ни ра но на па да ла на срп ска се ла, уби ја ла и про тје ри ва ла срп ско 
ста нов ни штво, а све то је ра ђе но по пре ци зном пла ну. План је, зна-
чи, по чео Кар на ме ђи ја, па пре ко Обрат ко ви ћа, Бре жа на и за вр шио 
се са Ске ла на ма и се ли ма око тог мје ста 16. ја ну а ра 1993. го ди не. 
Сва срп ска се ла и за се о ци, њих 56, пот пу но су уни ште ни, осим са-
мо два – Цр ви ца и Ли је шће и срп ски на род је про тје ран с тих про-
сто ра. То је ско ро по ло ви на оп шти не Сре бре ни ца са оби је стра не 
пре ма ри је ци Дри ни. Исто та ко се то де ша ва ло и на дру гој стра ни 
око Сре бре ни це, на дру гу стра ну пре ма Бра тун цу, гдје је ста нов ни-
штво пре шло на дру гу стра ну. Зна чи, ста нов ни штво је на пад ну то 
на сво јим ог њи шти ма, спа љи ва не су њи хо ве ку ће, они су звјер ски 
му че ни, уби ја ни и про тје ри ва ни. Ме ђу тим, де ша ва ња у Сре бре ни-
ци и на сто ја ње да се при ка же да је на том под руч ју ви ше уби је но 
Бо шња ка не го Ср ба у Ја се нов цу, на жа лост је ствар и на ше до са да-
шње по ли ти ке ко ја је – мо је је ми шље ње – кри ва за ова кве ефек те 
ко је са да има мо, а све то због стал них усту па ка на ших по ли ти ча ра 
и ста ња у ко ме се на ла зи мо као на род, због све га оно га што нам се 
де ша ва ло у про те клим ра то ви ма, а што је го ди на ма пре ћут ка ва но.

Као чо ви јек са те ре на, мо жда го во рим не ке ства ри ко је не ће 
од го ва ра ти ак ту ел ној или не кој дру гој ра ни јој по ли ти ци, али го во-
рим о чи ње ни ци ма шта се де ша ва ло и у ка квој се те шкој си ту а ци ји 
се да нас на ла зи мо. Ме диј ски и про па ганд ни рат смо из гу би ли за то 
што ни смо ко ри сти ли на ше ре сор се, при је све га из Ср би је, гдје го-
то во ни ка да ни су при ка за не те ства ри ко је су се де ша ва ле срп ском 
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на ро ду у тим по гра нич ним ди је ло ви ма, да не го во рим о зва нич ној 
по ли ти ци и око то га шта се све де ша ва ло у Сре бре ни ци.

Бо шња ци има ју свој план и про грам. Њи хов је глав ни циљ 
на ста вак Али ји не Ислам ске де кла ра ци је, а то је да се Ср би очи сте 
из Бо сне као кон сти ту ив ни на род, слич но ка ко се то де си ло и у но-
во фор ми ра ним су сјед ним др жа ва ма.

Бит но је да као чо вјек са те ре на, као свје док свих де ша ва-
ња на под руч ју Сре бре ни це, ка жем и оно шта са да пре жи вља ва 
срп ски на род на сре бре нич ком про сто ру, у ка квом се ста њу на ла-
зи и да ли ће мо ћи да из др жи све ово док се за цр та на „исти на“ о 
Сре бре ни ци не про мје ни. Бо јим се да смо из го ди не у го ди ну у све 
те жој си ту а ци ји, да од ла зи ста нов ни штво, јер тре нут но не ма ви ше 
од 5.000 ста нов ни ка на ци је лом про сто ру оп шти не Сре бре ни ца, од 
пред рат них 37.000. Об ја ва но вог по пи са ста нов ни штва у Бо сни и 
Хер це го ви ни, гдје је об у хва ће на и Сре бре ни ца, го во ри да Бо шња ка 
та мо има 60%, а Ср ба 40%! Ме ђу тим, ста ње на те ре ну је пот пу но 
дру га чи је јер пре ма по пи су ко ји смо ми ра ди ли, као и по је ди не ме-
ђу на род не ор га ни за ци је по пут УНДП-а и не ке дру ге, до ла зи мо до 
по да тка да на  про сто ру оп шти не Сре бре ни ца жи ви си гур но 60% 
Ср ба. Прет ход но пме ну ти по пис је, зна чи, мон ти ран. На жа лост, за-
што је то та ко ис па ло кри ве су и на ше ин сти ту ци је, по што смо и 
ми, у крај њој ли ни ји, мо гли до ве сти из ра зних кра је ва мо жда чак 
и 500.000 ста нов ни ка и ре ћи да у Бо сни жи ви 40% Ср ба. А то су 
они ра ди ли, на ро чи то у „кључ ним“ оп шти на ма као што је и Сре-
бре ни ца. 

У Сре бре ни ци, зна чи, по сли је ра та, од 1999. до 2000. го ди-
не ап со лут ну власт има ју Бо шња ци. То под ра зу мје ва да је њи хов 
на чел ник, њи хов је пред сјед ник су да, њи хов је ко ман дир. Све је у 
њи хо вим ру ка ма. Кроз Сре бре ни цу је про шло до на ци ја од пре ко 
ми ли јар ду ма ра ка. Тим сред стви ма мо гао се на пра ви ти је дан но ви 
са вре мен град у ко јем не би би ло не за по сле них, али то на жа лост, 
очи то, ни је био циљ. С дру ге стра не, ако су Бо шња ци има ли ап-
со лут ну власт – за ко но дав ну, из вр шну, суд ску и сва ку дру гу, и ако 
су то ли ка сред ства про шла кроз Сре бре ни цу, ка ко се он да мо же 
го во ри ти о то ме да су они и да нас ту угро же ни? А то слу ша мо још 
од до но ше ња Ре зо лу ци је о Сре бре ни ци и Ша тор ског на се ља 2007. 
го ди не. Исто вре ме но, кре ну ло се и са бо шњач ким је зи ком, и број-
ним дру гим пр о јек ти ма ко ји су у су прот но сти са Деј тон ским спо-
ра зу мом и са Уста вом Ре пу бли ке Срп ске.

Све се то де ша ва у на мје ри да оства ре свој циљ, а то је, при-
је све га, да уз све срд ну по моћ пре су да Ха шког три бу на ла и ме ђу-
на род них ме ди ја то ра пред ста ве јав но сти да се у Сре бре ни ци де сио  
ге но цид, да би се из бо ри ли за но ви устав Бо сне и Хер це го ви не, 
но ви Деј тон два, чи ји је циљ упра во да бу де уки ну та Ре пу бли ка 
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Срп ска и да Ср би од кон сти ту тив ног на ро да бу ду све де ни на ма њи-
ну. Но ви по да ци из по пи са ста нов ни штва по ка зу ју да у Фе де ра ци ји 
жи ви 2,5% Ср ба, а у Ре пу бли ци Срп ској ре ци мо 13-14% Бо шња ка; 
по ста вља се он да ло гич но пи та ње:  ко је он да ту ствар но угро жен 
и гдје је то, за пра во, из вр ше но ет нич ко чи шће ње? Пре ци зни је, све 
то по ка зу је да су Ср би пот пу но очи шће ни са ту злан ског под руч ја, 
са ра јев ског, зе нич ке ко тли не и ци је ле сред ње Бо сне. Уз то, и да ље 
се на ста вља ори јен та ци ја ко ја во ди ка де ста би ли за ци ји и уру ша-
ва њу Ре пу бли ке Срп ске, јер је тај ен ти тет, пре ма мом ми шље њу, 
нај ве ћа по бје да срп ског на ро да у 20. ви је ку, при је све га, за то што 
смо Ре пу бли ком Срп ском до би ли од ре ђе не еле мен те др жав но сти и 
сво је сло бо де. И са да је, из ме ђу оста лог, и пре ко Сре бре ни це све се 
упи ње да то бу де пр о ми је ње но.

Жи вот у Сре бре ни ци да нас је, на кон 20. го ди на од ра та, 
ве о ма те жак. По сли је ду го го ди шње ап со лут не вла сти Бо шња ка, 
по сли је ви ше од ми ли јар ду ма ра ка до на ци ја ко је су про шле кроз 
Сре бре ни цу, по сли је свих об ли ка дис кри ми на ци ја срп ског ста нов-
ни штва на том под руч ју, ста ње се, да кле, ни је мно го пр о ми је ни ло. 
Да су же ље ли да не што на пра ве, да су же ље ли са рад њу, ди ја лог 
и ком про мис, мо гли су у Сре бре ни ци са мо са тим сред стви ма да 
отво ре хи ља де но вих рад на мје ста и да се еко но ми јом по бје ди та 
по ли тич ки за цр та на те жња зва нич ног Са ра је ва о сре бре нич ком пи-
та њу. За то, ме ђу тим, ни је би ло же ље, јер се на кра ју уви јек сво ди-
ло на по зна ту при чу о ге но ци ду. Исто се од но си и на раз не та ко-
зва не ди пло ма те ко ји го ди на ма ме ше та ре и ку пе по ли тич ке по е не 
за не ке сво је ди пло мат ске ста ту се итд. итд. С дру ге стра не има мо 
на род ко ји ве о ма те шко жи ви, има мо пат њу љу ди, чи та вих по ро ди-
ца. Срп ско ста нов ни штво је по себ но пре пу ште но са мом се би јер 
прак тич но не ма ин сти ту ци ја ко је би их по мо гле или за шти ти ле.

На жа лост, мо рам да по ме нем да по сто је и слу ча је ви да, по-
сли је све га, срп ске жр тве по чи њу да бу ду за шти ће ни свје до ци бо-
шњач ким џе ла ти ма. То је, чи ни се, нај ве ћи по раз ко ји смо мо гли да 
до жи ви мо у Сре бре ни ци. Да кле, срп ске жр тве, ко је не ма ју од че га 
да жи ве, у бор би за оп ста нак сво је дје це, при мо ра не су да бу ду 
свје до ци На се ру Ори ћу и ње му слич ним, да би пре жи вје ли. Ко је за 
то крив? Раз ло ге би, по ред оста лог, тре ба ло тра жи ти и у чи ње ни ци 
да смо пре пу ште ни са ми се би и да су све до на ци је ве ли ких ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја и ам ба са да да те за Сре бре ни цу за вр ша ва ле 
у ру ка ма Бо шња ка. Ср би се, зна чи, бо ре за го ли жи вот и оп ста нак 
на тим про сто ри ма и на ла зе се у све те жој и те жој си ту а ци ји. У 
овим на ве де ним си ту а ци ја ма гдје су при мо ра ни да бу ду за шти ће-
ни свје до ци на су ђе њи ма освје до че ним му сли ман ским зло чин ци-
ма ко ри сте се да би, у ства ри, са ми при зна ли да су они сво је вр сни 
крив ци и да за то ли ка уби ства и сви ре пе зло чи не над срп ским с 
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та нов ни штвом ни ко не би био осу ђен.
Мо жда сам ма ло и емо ти ван ка да је о свим тим ства ри ма 

ри јеч, али то под вла чим са мо из раз ло га да би се са гле да ло ко ли ко 
је си ту а ци ја у Сре бре ни ци за гра ђа не срп ске на ци о нал но сти за и ста 
те шка.

Те шка је и за то што Бо шња ци не при зна ју Сре бре ни цу као 
са став ни дио Ре пу бли ке Срп ске, за то што су пот пу но ори јен ти са ни 
ка Са ра је ву и за то што чи не све да тај гра дић „ис трг ну“ из Ре пу-
бли ке Срп ске ра зним ре зо лу ци ја ма и стал ним при ти сци ма у ве-
зи са је зи ком, по пи сом ста нов ни штва и свим дру гим про прат ним 
ства ри ма. Ни је ма ли број оних ко ји се с пра вом пла ше не стан ка тог 
ста нов ни штва, о ко јем би у бу дућ но сти свје до чи ла са мо за пу ште на 
гро бља.

Све што смо по ку ша ли у Сре бре ни ци да на пра ви мо ди ја-
ло гом и ком про ми сом ,то је па ло у во ду јер они има ју свој већ по-
ме ну ти циљ. Мо гу у Ср би ји да бу ду ан га жо ва ни пред став ни ци бо-
шњач ког на ро да у срп ској вла ди, али Ср би то пра во не мо гу ни у 
сну да оства ре у Вла ди Фе де ра ци је. Све се сво ди на то да срп ског 
на ро да „не ста не“, да до ђе до но вог Деј то на ко ји би то ами но вао, да 
се уру ши Ре пу бли ка Срп ска...

Ов дје у Ср би ји ме ди ји и јав ност уоп ште као да не же ле да 
са зна ју пра ву исти ну о Сре бре ни ци. Но, ако ми из гу би мо ту бит ку 
у ве зи са Сре бре ни цом би ће ве о ма те шко и за Ср би ју. Ако нам је у 
ин те ре су да са чу ва мо срп ске обла сти, мо ра мо учи ни ти све да Дри-
на не бу де гра ни ца. Ме ђу Ср би ма и са ове и са оне стра не Дри не 
мо ра по сто ја ти ин сти ту ци јал на са рад ња и со ли да р ност, као што 
по сто ји и на сва кој дру гој стра ни, а не да опет бу де по оној да „код 
Ср ба све мо же за па ре“, па чак и свје до че ње у ко рист зло чи на ца.

Мо де ра тор кон фе рен ци је: Алек сан дар Па вић

За крај, хтео бих да пру жим је дан оп шти пре глед на оно 
што се до сад зна, што је утвр ђе но, али и што ни је утвр ђе но у ве-
зи са Сре бре ни цом. Ми слим да та кве ства ри тре ба по на вља ти, бар 
јед ном го ди шње, за то што смо ми, као што је ре као ад ми рал Ан-
тић, и да ље у ин фор ма тив ном ра ту. Дру га стра на има не у по ре ди во 
ви ше сред ста ва, зна шта хо ће, оби ла то их ко ри сти, по себ но то ком 
ју ла, али и не са мо то ком ју ла. Огро ман део по пу ла ци је, не са мо на 
на шим про сто ри ма не го ши ром све та, чу ће у том кон тек сту са мо 
њи хо ву стра ну де ша ва ња о Сре бре ни ци и за то, ако ни шта дру го, 
по треб но је да осво ји мо бар наш ме диј ски про стор, те не до пу сти-
мо да они има ју мо но пол, ни у ју лу а и то ком остат ка го ди не ко ли ко 
год је то у на шој мо ћи. Зна чи, хо ћу са мо да под се тим шта до са да 



Преиспитивање Сребренице

136

зна мо, а шта не зна мо, упр кос свим про па ганд ним или не у те ме ље-
ним тврд ња ма ко је по ти чу што из Са ра је ва, што из Ха шког три бу-
на ла, што из ме ди ја ка ко до ма ћих, ре ги о нал них, та ко и за пад них.

Под број 1, зна мо да је на ка ме ној пло чи у Ме мо ри јал ном 
цен тру у По то ча ри ма уре зан број 8.372. То је број ко ји се ре дов но 
ви ђа на го ди шњи це 11. ју ла, а не по сто ји уте ме ље ње за тај број.

Са ме пре су де Ха шког три бу на ла по ми њу не ко ли ко раз ли-
чи тих број ки: из ме ђу 7.000 и 8.000 из пр во сте пе не пре су де ге не-
ра лу Кр сти ћу, из ме ђу 5.336 и 7.826 из пр во сте пе не пре су де пот пу-
ков ни ку По по ви ћу, као и из дру го сте пе не пре су де са да по кој ном 
ге не ра лу То ли ми ру у ко јој се по ми ње број од 4.970 жр та ва. При 
то ме се пре ћут ку је да све ове број ке укљу чу ју и жр тве рат них деј-
ста ва. То и је сте је дан од ци ље ва да се за ма гли исти на и да се рат не 
жр тве, ко је су би ле и ле ги тим не ме те, увр сте ме ђу жр тве стре ља ња 
ко јих је сте би ло.

Под број 2, је ди ни осу ђе ни пред Ха шким три бу на лом, као 
не по сред ни по чи ни лац зло чи на у Сре бре ни ци, је сте Хр ват из Ту-
зле Дра жен Ер де мо вић, ко ји се, по соп стве ном све до че њу, бо рио 
у све три стра не у су ко бу то ком ра та у Бо сни и Хер це го ви ни, а 
ко га је Ха шки три бу нал про из вео у све до ка са рад ни ка, иа ко га је, 
на осно ву пси хи ја триј ског на ла за, про гла сио не спо соб ним за да ље 
са слу ша ње. Он је тај крун ски све док Три бу на ла ко ји је тре ба ло да 
по ка же,  у ства ри, да до ка же те зу о ге но ци ду, на вод ном ге но ци ду 
по чи ње ном у Сре бре ни ци.

Још јед на ано ма ли ја је чи ње ни ца да ни ко од са у че сни ка, 
ко је је Ер де мо вић име но вао из Де се тог ди вер зант ског од ре да, ни-
кад ни су би ли по зва ни да све до че пред Ха шким три бу на лом, што 
зна чи адво ка ти од бра не ни кад ни су има ли при ли ку да га из ло же 
уна кр сном ис пи ти ва њу, ни ти да га су о че са све до ци ма то јест са 
са у че сни ци ма. Ве ро ват но је си гур но за то што се њи хо ве при че не 
би по кла па ле, а то ме у при лог иде и по да так да сам Ер де мо вић не-
ко ли ко пу та ме њао сво је ис ка зе, што зна чи да ње го ви ис ка зи ни су 
ко ин зи стент ни.

На кон 20 го ди на, ко ли ко Ха шки три бу нал по сто ји, про шле 
го ди не смо мо гли да чу је мо јед но за па њу ју ће при зна ње су ди је Ан-
то не ти ја да ни дан да нас тај суд не мо же да ка же, ни ти је утвр дио, 
ко је из дао на ре ђе ње за по гу бље ње за ро бље них Му сли ма на из Сре-
бре ни це. 

Ако тај по да так не ма мо ни по сле 20 го ди на, ка ко ико мо же 
да го во ри о ге но ци ду? 

И да ље се не до зво ља ва фор ми ра ње не за ви сног фо ре знич-
ког,  струч ног, ти ма ко ји би утвр дио и пред ста вио на увид ко се све 
са хра њу је у По то ча ри ма.

Та ко ће мо и ове го ди не има ти укоп, ко ли ко је по зна то, не-
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што ви ше од 100-ти ну но вих „на вод них жр та ва ге но ци да, жр та ва 
Сре бре ни це“. Чак ако су иден ти фи ка ци је и тач не, а ни то не мо же-
мо да зна мо 100%, то још увек не го во ри о то ме ка ко су те осо бе 
и где стра да ле, што, по свој при ли ци, и је сте циљ, из ме ђу оста лог. 
Опет, зна чи по тен ци јал но, а по сто је та ква све до че ња и са му сли-
ман ске стра не. По сто ја ли су љу ди за ко је мо же са си гур но шћу да 
се ка же да су са хра ње ни у По то ча ри ма, а ко ји чак ни су ни би ли у 
Сре бре ни ци 95. го ди не, од но сно, ко ји су умр ли ра ни је, а има и чла-
но ва род би не од не ких жр та ва ко ји су ту та ко ше са хра ње ни. Број ке 
ва ри ра ју и о то ме смо де таљ но го во ри ли про шле го ди не на Кон фе-
рен ци ји по све ће ној 20-то го ди шњи ци Сре бре ни це, у ор га ни за ци ји 
Му зе ја жр та ва ге но ци да и Фон да стра те шке кул ту ре из Мо скве.

Струч не про це не по ги ну лих у бор ба ма у и око Сре бре ни це 
у ју лу 1995. го ди не кре ћу се од 2.000 до око 5.000. С дру ге стра не, 
не пре ста но се по ми ње од 7.000 до 8.000 уби је них. 

За зло чи не по чи ње не про тив Ср ба из Сре бре ни це и уже и 
ши ре око ли не по чи ње не из ме ђу 1992. и 1995. го ди не до дан да нас 
ни ко ни је осу ђен. 

Сре бре ни ца, као „за шти ће на зо на УН“, пре ма све до че њи ма 
чак и са мих зва нич ни ка УН, а ка ко нам је то исто пре нео и ге не-
рал Пан ду ре вић, ни ка да ни је де ми ли та ри зо ва на, већ је ко ри шће на 
као ба за за на па де на сна ге Вој ске Ре пу бли ке Срп ске и ци ви ле из 
окол них на се ља. О то ме по сто је ве ро до стој на све до чан ства, чак и у 
за пад ној штам пи, где се ци ти ра На сер Орић ко ји се хва лио зло чи-
ни ма, чак пу штао ви део сним ке сво јих жр та ва, али ни то ни је би ло 
до вољ но да он бу де осу ђен. 

Сна ге Ар ми је Бо сне и Хер це го ви не, у тре нут ку ула ска при-
пад ни ка Вој ске Ре пу бли ке Срп ске у Сре бре ни цу, у ју лу 95. го ди не, 
би ле су ско ро тро стру ко над моћ ни је и бо ље на о ру жа не, о че му та-
ко ђе по сто је све до чан ства ра зних за пад них и не за ви сних из во ра, 
што нам опет го во ри да ни је мо гло да бу де ре чи о то ме да је ика кав 
по кољ а ка мо ли ге но цид пла ни ран. Да кле, да под се ти мо, Вој ска Ре-
пу бли ке Срп ске до ла зи са три пу та ма њим сна га ма, ула зи у ме сто, 
а про тив нич ке сна ге, над моћ не и у људ ству и на о ру жа њу, по вла че 
се. Исто та ко, увек вре ди под се ти ти да за глу шу ју ћа про па ган да у 
ве зи са Сре бре ни цом та ко ђе слу жи ци љу за ма гљи ва ња исти ни тих 
узро ка ра та у Бо сни и Хер це го ви ни без ко јих не би ни раз го ва ра ли 
да нас о Сре бре ни ци. Ра та мо жда не би ни би ло, и ни је ни мо ра ло 
да га бу де, али се не го во ри за то јер је све усред сре ђе но на оно што 
се де си ло у Сре бре ни ци 1995. го ди не у ју лу; исто вре ме но, не ка ко 
се увек ста вља ју у дру ги, тре ћи или че твр ти план чи ње ни це ко је 
су на ма по зна те, али не и ши рој јав но сти или их је она за бо ра ви ла, 
по пут не спор не чи ње ни це да је Али ја Изет бе го вић био тај ко ји је 
по ву као свој пот пис са Ли са бон ског тј. Ку ти ље ро вог пла на у мар ту 
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1992. Го ди не, на ко ји су чак и Ср би у Бо сни и Хер це го ви ни при ста-
ли, иа ко је то зна чи ло при ста нак на не за ви сну БиХ.

За бо ра вља се, та ко ђе, све сно на му сли ман ско-хр ват ско пре-
гла са ва ње пред став ни ка срп ског на ро да у Скуп шти ни БиХ, у ок то-
бру 1991. го ди не, ка ко би био рас пи сан ре фе рен дум о оце пље њу од 
СФРЈ. То је исто би ло про тив уста ва а, као што ви ди мо, сви по ку-
ша ји де ста би ли за ци је и ре ви зи је Деј то на опет се сво де на то да се 
ство ре усло ви за пре гла са ва ње Ср ба као јед ног од кон сти ту и тив ног 
на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни.

Та ко ђе се за бо ра вља и све сно за ма гљу је уло га спољ них, за-
пад них, си ла у раз би ја њу за јед нич ке др жа ве, што је би ло кр ше ње 
ка ко По ве ље Ује ди ње них На ци ја, та ко и Хел син шке по ве ље, Хел-
син шких прин ци па о не по вре ди во сти гра ни ца и не ме ша ња у уну-
тра шње од но се су ве ре них др жа ва; од пре ра них при зна ња што Сло-
ве ни је и Хр ват ске и БиХ, па до отво ре ног под сти ца ња две стра не 
про тив тре ће у БиХ.

Зло чин про тив ми ра ко ји је уста но вљен то ком Нир нбер шког 
су ђе ња на ци стич ким гла ва ри ма из о ста вљен је из над ле жно сти Ха-
шког три бу на ла. Тре ба ло би раз ја сни ти ко су ви нов ни ци рат ног 
рас па да Ју ги о сла ви је јер је без то га те шко го во ри ти о по је ди нач-
ним стра да њи ма н ара зним ме сти ма. То се све за ма гљу је овом за-
глу шу ју ћом про па ганд ном бу ком ко ја кул ми на ци ју сва ке го ди не 
до жи вља ва у ју лу.

На кра ју бих хтео да под се тим и оно што се си гур но зна а то 
је да је Сре бре ни ца вр ло ва жно сред ство за мо дер не, са да шње, им-
пе ри ја ли сте. Мо рам да упо тре бим тај тер мин за ин тер вен ци о ни сте 
ко ји ко ри сте из го вор „за шти те од ге но ци да“, од по тен ци јал ног ге-
но ци да, за шти те ци ви ла то јест, као из го во ре за та ко зва не ху ма ни-
тар не ин тер вен ци је.

За то је на ша бор ба то ли ко те шка, за то што нам не при ја тељ 
ни је у одом де лу зва нич ног Са ра је ва ко ји све сно про па ги ра ове 
те зе, не го је то, прак тич но, чи тав по ли тич ки за пад за по след њих 
25 го ди на. Сре бре ни ца је утка на бу квал но у до ку мен те Ује ди ње-
них На ци ја на осно ву ко јих је раз ви је на док три на re spon si bi lity to 
pro tect, од го вор ност за пру жа ње за шти те, ко ју је Ге не рал на скуп-
шти на УН из гла са ла још 2005. го ди не, а по ко јој је та ко зва на ме-
ђу на род на за јед ни ца ду жна да ин тер ве ни ше сву да где је ци вил но 
ста нов ни штво на вод но угро же но и где је по јам су ве ре ни те та окре-
нут на о пач ке; то зна чи да су ве ре ни тет већ ви ше ни је пра во не го 
оба ве за и от при ли ке – ако се не др жи те оба ве зе да шти ти те сво је 
ста нов ни штво по ре цеп ту ри нај моћ ни јих др жа ва да на шњи це – оне 
има ју пра во да ин тер ве ни шу про тив вас.

У кан це ла ри ји ге не рал ног се кре та ра Ује ди ње них На ци ја 
бу квал но по сто ји ње гов по се бан по моћ ник за док три ну пра во на 
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пру жа ње за шти те тј. ar to pi, ка ко они то ка жу скра ће но, и то се 
мо же на ћи на сај ту Ује ди ње них На ци ја. Све је то по че ло та ко што 
узе ли као при мер на вод ни ге но цид у Сре бре ни ци и у Ру ан ди, из-
ме ђу оста лог. Зна чи, та два слу ча ја су узе ти као им пе ра ти ви да се 
спре че бу ду ћи на вод ни ге но ци ди, као мо рал ни им пе ра тив за мо дер-
не ин тер вен ци е ни сте, да мо гу да ин тер ве ни шу где хо ће. Од 1995. 
го ди не има мо низ ин тер вен ци ја или бо ље ре ћи агре си ја за пад них 
си ла ши ром све та при ли ком ко јих је рат ни по клич ре дов но био са-
др жан у ге слу „мо ра мо да спре чи мо још јед ну Сре бре ни цу“. То се 
де си ло, чак и упо тре бље но, као је дан од по во да за НА ТО агре си ју 
на СРЈ 1999. го ди не. Ко ри шће на је Сре бре ни ца и у за пад ној ин-
тер вен ци ји у Кон гу, Ира ку, Ли би ји, у Си ри ји, а док три на ar to pi, 
про и за шла из то га, од го вор ност за пру жа ње за шти те,  ко ри шће на 
је у по след њих де се так го ди на бар у 28 раз ли чи тих ре зо лу ци ја Са-
ве та без бед но сти да би се оправ да ло спољ но ме ша ње у уну тра шње 
од но се ра зних др жа ва.

Зна чи, мит о Сре бре ни ци, као ме сто на вод ног ге но ци да и 
као им пе ра тив, ко ри сти се да би, ка ко се на во ди, би ли спре че ни 
бу ду ћи ге но ци ди и то је не што што је по треб но да на шњим нај-
моћ ни јим си ла ма све та. Због сна ге моћ ни ка, по треб на нам је стал-
на мо би ли за ци ја. По је дин ци са ми не мо гу да но се тај те рет. Ту је 
ствар но по треб на др жа ва, и ако то не бу де та ко ра ђе но, да па ра фра-
зи рам др Па вло вић, ако не од бра ни мо Сре бре ни цу у Сре бре ни ци, 
бра ни ће мо је у Бе о гра ду, а он да ће мо жда већ би ти ка сно. Зна чи, 
опет апе лу јем на то да се на ђе на чин да се при ти сне др жа ва да, ако 
ни шта дру го, поч не од зах те ва да бу де фор ми ра на не за ви сна ко ми-
си ја чи ји би чла но ви утвр ди ли шта се ствар но де си ло у Сре бре ни-
ци, у ју лу 1995. го ди не, а ко ји би уз то мо ра ли да си сте ма ти зу ју и 
све зло чи не про тив срп ског на ро да у 20. ве ку на сре бре нич кој те-
ри то ри ји, као и у Под ри њу уоп ште. Ако то не бу де мо ура ди ли он да 
не мо же мо да га ран ту је мо ка кав ће ис ход све га по ме ну тог би ти. То 
је ствар но та ко и за то је ја сно, ме ни бар, за што је ве ли ки пе сник и 
вла ди ка Пе тар Пе тро вић Ње гош, из ме ђу оста лог ре као у Гор ском 
ви јен цу: „Не ка бор ба бу де не пре ста на“: дру гим ре чи ма, ако се ми 
не прест но не бо ри мо, не ће нас ни би ти.
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Увод

Двадесетогодишњица пада сребреничке енклаве у јулу
1995.годинеједогађајкојијевеомаважан.Мисеобраћамоони
макојепрвенственозанимаистина,анеполитизацијадогађаја,
а20годишњицајеповоддаподвучемоцрту:прошлоједовољно
временаданаједномместусаберемосвештосезаистазна–ишта
сејошувекнезна,илисесамонагађа–одогађајучијепоследице
потресајуцеопросторбившеСоцијалистичкеФедеративнеРепу
бликеЈугославије(СФРЈ),алиутичуинаглобалнуполитику.

Сврхаовепубликацијејесамоједна:даистручњакуилаи
ку,усажетомоблику,представисвештоједосадутврђенонаосно
вупресудаМеђународногкривичногтрибуналазабившуЈугосла
вију(МКТЈ)–алиионоштоније,односносвеоноокочега још
увекпостојеспорења.

Штанасјемотивисалозараднаовојпубликацији?
Истинајеувекпотребна,какожртваматакоиоптужени

маиосуђенима;историчаримакојидржедонаукеиполитичари
макојидржедоморала;

Икаданеможемосасигурношћудатврдимоштаседого
дило,сасвимпоузданоможемодатврдимоштасениједогодило,
апласирасекаоистина.Бројкекојесенепрестанонекритичкииз
носеумеђународној,ексСФРЈисрпскојјавности–о„геноциду“
над78.000муслиманскихзаробљеникаизсребреничкеенклаве
којисупочиниле„српскеснаге“–једноставнонеодговарајуутвр
ђенимчињеницама;

Произвољнебројкеичињеничнонеутемељенеоптужбе,
парламентарнеимеђународне„резолуције“,паипресуде,користе
сезатровањедруштвене,политичке,међуверскеимеђунационал
неатмосфере,сејањераздора,продубљивањеподелаиподстица
њеекстремизманапросторимабившеСФРЈ,штонијеуинтересу
никомеосимонимакојимасууинтересуперманентнадестабили
зација,немириивештачкеподеле;

Сребреницајевишепутакоришћена,аидаљесекористи,
каозгоданизговорзавојнеинтервенцијепротивсуверенихдржа
ваилиуплитањеуњиховеунутрашњеодносеиизазивањеунутра
шњихсукоба(„морамоспречитијошједнуСребреницу“најчешће
гласиратнипоклич),збогчегајеодглобалневажностиутврђива
њеправеистинеоњој,коликогодонабилаболнаилисуроваза
билокогактера;

МКТЈније,послескоро20година,успеодаутврдиисти
ну,већсамодазалепиетикету„геноцида“надогађајкојијошувек
нијенаправииверодостојанначинобрађенипроцесуиран.Стога
би,радиконачногутврђивањаистинеодогађајимауСребрени
циујулу1995.г.однајвећеважностибилооснивањемеђународне
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независнекомисијезаутврђивањештасетачнодесилоуСребре
ници,какобиовајдогађајпрестаодабудеполитизованизлоупо
требљаван, аштобиконачнодонеломиржртвама, задовољење
њиховимпородицамасакојимасвинормалниљудисаосећајузбог
тогаштонијеспорнодајеупитањузлочин,иотвориломогућност
заистинскосуочавањесапрошлошћуипомирење.

Ова публикација је наш допринос утврђивању истине о
Сребреници,унадидаможебитии подстицај заинтересованим
међународнимфакторимадасе, макарсаогромнимзакашњењем,
предузмуодговарајуће мерекакобисеовајмеђународнипроблем
коначнопоставионаместокојемуприпада.Беззлоупотреба,без
инструментализације,беззадњихнамера.

Сре бре ни ца: чи ње ни це, прет по став ке, не по зна ни це

1.Пре ма пра во сна жним пре су да ма Ме ђу на род ног 
кри вич ног три бу на ла за бив шу Ју го сла ви ју (МКТЈ), тзв. 
Ха шког три бу на ла, ко ли ко је тач но љу ди стра да ло у Сре-
бре ни ци у ју лу 1995?

НакаменојплочиуМеморијалномцентру уПоточарима
уклесанјебројод8.372жртве.

По„Босанскоматласузлочина“Истраживачкодокумента
ционогцентрауСарајеву,уСребреницииокоњеујулу1995.уби
јено6.886,стимдасеупосебнојтабелинаводицифраод4.256
убијенихи2.673несталихбосанскихмуслимана(одмахсевидида
сезбирнаводноубијенихинесталихнеслажесаукупнимбројем
од6.886).

УпредметуКрстић(МКТЈ):„...7.000до8.000људи“(Прво
степенапресуда,пар.487).

УпредметуПоповић (МКТЈ): „...расправноВеће јепресу
дилода јеод12. јулападокраја јулабилопогубљенонеколико
хиљадамушкарацабосанскихмуслимана“(Првостепенапресуда,
пар.793).Већедаљекажедаје„утврђенодајенајмање5.336иден
тификованих појединаца убијено после пада Сребренице, с тим
штобисецифрамоглапопетиидо7.826“(Првостепенапресуда,
фуснота2862).

УпредметуТолимир(МКТЈ):„4.970жртава“(Другостепе
напресуда,пар.426).

При навођењу ових различитих бројки, систематски се
прећуткујечињеницадаонеукључујуижртвератнихдејставаоко
Сребренице,каоижртвекојесуумрленадругиначин–атежр
тве,коликогодтрагичнебиле,најчешћепредстављајулегитимни
војнициљ.

Закључак:ниМКТЈнитибилокојадругаинституција,до
данданас,после20година,нијепрецизноутврдиобројпогубље
нихзаробљеника.Узто,непрекидносемешајужртвепогубљења,
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борбиинесталалица.Немадоказанаосновукојихјеутврђенброј
стрељанихзаробљеника,асамотојезлочин.

2.Да ли је ико од осу ђе них у МКТЈ, осу ђен као не по-
сред ни по чи ни лац/уче сник уби ста ва у и око Сре бре ни це 
у ју лу 1995?

ЈединикојијепредМКТЈосуђенкаонепосреднипочини
лацзлочинауСребреницијеХрватизТузле,ДраженЕрдемовић,
сведоксарадникМКТЈ,осуђен1998.г.заучешћеу„убиствустоти
нацивиламушкарацабосанскихмуслимана“уБрањеву,заштаје
осуђен(Пресуда,пар.23)напетгодиназатвора(итозанаводно
учешћеустрељањувишестотинаљуди,наосновусопственогпри
знања,чијијесадржајвишепутамењао),посленагодбесаТужи
лаштвомМКТЈ.КључнатачкадоговорасаТужилаштвомбилаје
условдаморасведочитипротивсрпскихоптуженикакадгодбуде
биопозван.Ердемовићсадаживиунеидентификованојзападној
земљи,сапромењенимидентитетом.

Ердемовићје,посопственомпризнању,ратоваозасветри
странеусукобууБиХ:муслиманску(АБиХ),хрватску(ХВО),срп
ску (ВРС). Оношто изазива додатну сумњу у Ердемовићев кре
дибилитет је да га је 27.6.1996, на основу психијатријског нала
за,МКТЈпрогласионеспособним за даље саслушање.Међутим,
већ 5.7.1996. Ердемовић, још увек у статусу оптуженог, наступа
каосведокоптужбеупоступкупротивКараџићаиМладића,ина
основуњеговогисказајезаснованамеђународнапотерницапро
тивоведвојице.

Ердемовић је ухапшенод стране југословенскихвластии
изрученМКТЈ1996.године.

Ердемовићева вишеструко контрадикторна сведочења су
детаљнообрађенаианализиранаукњизи„Крунскисведок“бугар
скогновинараидописникаDeutcheWelleизХашкогтрибунала,
ЖерминалаЧивикова.

КључнастваркојадискредитујеЕрдемовићаједајенаме
стунакојем је,према сопственомсведочењу, учествоваоупогу
бљењу „око 1200 заробљеника“, форензички тим Тужилаштва
МКТЈоткриоукупно127остатакапотенцијалнихжртава,одкојих
70саповезима,штобиуказивалонасмртстрељањем.То,међу
тим,нијеспречилоМКТЈданаставидагакористикао„кључног
сведока“.

Истотако,ЕрдемовићнијемогаопредМКТЈдапотврдини
тачандатум„масакра“комје,наводно,учествовао,већгајеусве
дочењимамењао–са20.на16.јули1995.

Ердемовићјетакођеизносиоиконтрадикторнасведочења
очинукојијеимаоутовреме,тврдећичасдајебиоводник,часда
јебиоражалован.

Такође,Ердемовићникада„нијемогаодасесети“којеуоп
штеиздаонаредбезапогубљењаукојимајенаводноучествовао.
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Тојебио„некипотпуковник“,којидоданданаснијеидентифи
кован.

Ердемовићевисаучесници:
Неки,алинеисвиЕрдемовићевиименованисаучесници

су касније осуђени, алине предМКТЈ, већ предСудомБосне и
Херцеговине(БиХ)заратнезлочине2012.године.

ФранцКос,СтанкоКојић,ВластимирГолијаниЗоранГо
роњаосуђенисунаразневременскеказнезапогубљењанафарми
Брањево.Занимљивоје,ииндикативно,даовиљудинисуиспити
ванипредМКТЈ,вероватнозбогопасностидасењиховасведоче
њанебимеђусобнослагала–аидабикомпромитоваласведоче
ње„крунскогсведока“,Ердемовића.Овојеистокаокадабинеки
суд,упроцесупротивгрупељудикојисунекогаубили,даоналог
захапшењеииспитивањесамоједногодњих,докбиосталесауче
сникепотпуноигнорисао.

Ердемовићињеговисаучесницибилисуприпадницитзв.
10.диверзантскогодреда,вишенационалнејединицеукојојсуби
лиСрби,Хрвати,муслиманииСловенци.Заовујединицуникад
нијепрецизноустановљенњенположајукомандномланцуВојске
РепубликеСрпске.Некиодњенихприпадникасусекаснијебори
лиуАфрици,каоплаћеницизападнихвојски.ПоЕрдемовићевим
контрадикторнимсведочењима,припадницијединицесудобили
новац,илизлато,запогубљења–штосвакаконијепонашањеко
јесеможеускладитисаправилимакојавладајуунутаррегуларне
војске.

3.За шта се те ре те оста ли ко ји су пред МКТЈ осу ђе-
ни за зло чи не или „ге но цид“ у Сре бре ни ци?

Дра ган Обре но вић(2003),понагодбисаТужилаштвом
запрогонмуслиманскогстановништваСребренице,осуђенна17.
година.

Ви до је Бла го је вић (2005), за саучесништво у убиству,
прогонинечовечнопонашање,осуђенна15година.

Дра ган Јо кић (2005), за саучесништво у истребљењу и
злочинепротивчовечности,осуђенна9година.

Ву ја дин По по вић (2010), за геноцидизлочинепротив
човечности,осуђеннадоживотнуробију.

Љу би ша Бе а ра (2010),загеноцидизлочинепротивчо
вечности,осуђеннадоживотнуробију.

Дра го Ни ко лић (2010), за саучествовање у геноциду и
злочинепротивчовечности,осуђенна35година.

Ра ди во је Ми ле тић (2010), за злочинепротивчовечно
стиикршењезаконарата,осуђенна18година.

Вин ко Пан ду ре вић (2010),зазлочинепротивчовечно
стиикршењезаконарата,осуђенна13година.

Љу би ша Бо ров ча нин (2010),зазлочинепротивчовеч
ностиикршењезаконарата,осуђенна17година.
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Ниједноодовихлицанијеоптуженонитиосуђенозане
посредноубијањератнихзаробљениканегополинијикомандне
одговорности.

4.Да ли се до сад, по сле 19 го ди на суд ских по сту па ка 
пред МКТЈ, утвр ди ло ко је из дао на ре ђе ња за по гу бље ња 
за ро бље ни ка?

Не. У издвојеном мишљењу у Другостепеној пресуди у
предметуТолимиризаприла2015.г.чланжалбеногВећа,судија
ЖанКлодАнтонетијеизјавиоакобигародбинажртавапитала
којенаредиопогубљењаизашто,оннатопитањенебизнаокако
да одговори (Другостепенапресуда, с. 400).Ниједан од осталих
судијаМКТЈганиједемантовао.

Апостојиисведочењекојесеникаконесмеизгубитиизви
дакадасеговориоинспираторимадогађаја:

ХакијаМехољић,чланРатногпредседништваСребренице,
јеумногиммедијима,каоиунорвешкомфилму„Сребреница:из
даниград“,цитираоречиАлијеИзетбеговићасасастанкауСара
јевуиз1993.кадајеИзетбеговићпредвишесведокарекао„даму
КлинтоннудидачетнициуђууСребреницуиизвршепокољпет
хиљадаМуслимана, после чега ћеНАТО бомбардовати српске
положајеуБосни“.

5.Ко ли ко је до сад те ла са хра ње но у Ме мо ри јал ном 
цен тру у По то ча ри ма, код Сре бре ни це?

УМеморијалномцентрууПоточаримаjедо2015.укопано
око6.300„имена“(наспоменикујеуклесаноукупно8.372имена).
ПроцедураукопајеупотпуностиподконтроломИнститутазане
сталалицаБиХсаседиштемуСарајевуимуслиманскихверских
властикоје,подизговоромверскихпрописа,недозвољавајуни
комесастранедаимаувидусадржајпосмртнихковчега(табута),
нитидаизвршинезависниувидуукопанибиолошкиматеријал.

Евонпр.какоХашаОмеровић,којејеујулу1995.изгубила
мужа,оцаибрата,алијеодбиладајојмужбудесахрањенуМемо
ријалномцентрууПоточарима,описујеманипулацијевезанеза
овоместо:

„Имајошпородицакојејавнонећедаговоре,атихосу,о
свомтрошку,сахранилесвојенајмилијенадругимместима,ван
Поточара.Такође,имаљудикојисусахрањениуПоточарима,
анисустрадали1995.године,којисубилинекиборциинекико
манданти.Онису,дакле,сахрањениуПоточаримаинаправље
нисуимистинишаник’оионимљудимакојисустрадалиујулу
‘95.Иматуистрадалихумеђусобнимисвакаквимдругимсуко
бима.Тујебионајпрљавијират,итајратсуводилимафијаши,
анисуганормалниљудиводили“.

АједанодоснивачаСДАидугогодишњичланОрганизаци
оногодборазаобележавањедогађајауСребренициИбранМуста
фић,каже:
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„Сребреница је одавно предметманипулација, а главни
манипулаторје(председникКомисијезатражењенесталихФе
дерацијеБиХ)АморМашовићкоји јепланираоданажртвама
Сребреницеживинаредних500година.Међутим,тусуимноги
другиизИзетбеговићевогокружењакојисујошодлета1992.го
динекренулиуспровођењепројектапокомејејединобитнода
сеприкажештовишебошњачкихжртава”.

6.Да ли је за сва те ла не по бит но утвр ђе но да су „жр-
тве Сре бре ни це“?

Не,мимофорензичкогособљаТужилаштваМКТЈиICMP
(Међународнакомисијазанесталалица)уТузлииподконтролом
америчке владе, нико нема приступ посмртним остацима нити
увидуњиховостање.

Званични прикази демографског стања и пресуде МКТЈ
уопштенепомињубројлицакојасупогинулазавремепробоја28.
дивизијеАрмијеБиХпремаТузлисрединомјула1995,акојасеу
извештајимаУједињенихнација(УН)идругимкомпетентнимиз
воримапроцењујуупросекунаоко3.000.

МирсадТокачаизСарајевскогИнформативнодокумента
ционогцентра (ИДЦ) је 2010.изјавиода јепронађено „око500
живихСребреничана“ који се воде каонестали, каои „70 особа
којесусахрањенеуМеморијалномцентруПоточари,акојинису
страдалиуСребреници“.

ИбранМустафић, функционер цивилне управе у сребре
ничкојенклави,рекаоједаједо1.000особастрадалоумеђусоб
нимсукобимамуслиманатокомповлачењаизСребренице.

НасерОрићусвојојкњизи„Сребреницасведочииоптужу
је“(1994),стр.190–244,наводиимена1.333мушкарацаизенкла
векојисупогинулиуборбенимдејствимапрепадаСребреницеу
јулу1995,кадасумуслиманскеснагенападалесрпскаселауширој
околини.

Директор Меморијалног центра у Поточарима Мерсед
СмајловићидиректорЦентразанесталалицаБиХАморМашо
вићизјавилисудајеуПоточаримасахрањенооко50лицастрада
лихјош1992,акојасу„ублискомсродству“салицимакојасеводе
каожртвепогубљења.

ХакијаМехољић,ратнишефполицијеуСребреници,изја
виоједаје„љутнасве“којисууМеморијалномцентрусахранили
75особакојенисупогинулеујулу1995.

АмериканацФилипКорвин,највишерангираницивилни
званичникУНнатеренуујулу1995.никаднијеодступиоодтврд
њедајеуоколиниСребреницепогубљено„700800“људи.

Јосеф Бодански, бивши директор Специјалне комисије
америчкогконгресазатероризаминеконвенционалнираттврди
да„свинезависнифорензичкидоказиуказујунабројоднеколико
стотинамуслиманскихжртава,итовероватноунижимстотина
ма“.
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7.Ко ли ко љу ди је стра да ло у бор ба ма око Сре бре ни-
це у ју лу 1995?

Вештак Тужилаштва МКТЈ Ричард Батлер процењује да
је погинуло око 2.000 припадника муслиманских снага, порту
галскиофицирипосматрачУНКарлосМартинсБранко–такође
око2.000,америчкиобавештајацЏонШиндлер–око5.000,Карл
Билт–око4.000,аУНизносицифруодоко3.000.Поовимпроце
намапроизилазидајезнатанбројнесталихлицанамуслиманској
странипогинуоуборбикаолегитимнежртвератнихдејстава,ида
нисубилистрељани.

8.Пре ма фо рен зич ким до ка зи ма ко ји ма рас по ла же 
МКТЈ, за ко ли ко љу ди је не по бит но до ка за но да су жр тве 
по гу бље ња у ју лу 1995?

Ексхумацијапосмртнихостатакаизразнихгробницакоје
сепотенцијално,алинеинужно,могу довестиувезусаСребре
ницомујулу1995,билајеподконтроломМКТЈсамоизмеђу1996
2001.Утомпериодујеобрађеноикласификовано3.568„случаје
ва“,стимштоједан„случај“незначинужноиједнотело,већмо
жедапредстављасамодеотела.Форензичкаанализадајеследеће
резултате:

 Само за 442 ексхумиране особе би се непобитно могло
тврдитидасужртвестрељања,собзиромдасуималеповезепре
корукуилиочију;

627особаимајуповредеодфрагменатаметакаилимета
ла,штоможедабудепоследицапогубљења,алииборби;

505телаимаповредеодметака,штоможедабудепосле
дицапогубљења,алииборби;

за411теласенеможеутврдитиузроксмрти;
1583„случајева“представљајусамоделоветела,стимшто

суфорензичкистручњациМКТЈконстатовалидасеза92,4%њих
неможеутврдитиузроксмрти.

Дакле, оригинални форензички извештаји, урађени под
надзоромиконтроломМКТЈ,показујудајеусвиммасовнимгроб
ницамаобрађенимизмеђу19962001.сахрањенонештомањеод
2000лешева.Међутим,кадасепогледајусвиналазивидиседаје,
имеђутих2000лешева,далекомањестрадалихљудипутемнеког
злочина,већсупогинулиприликомборби,илисуумрлиоднеке
болести,илијошнеутврђеногузрока.

Од2002.године,ексхумацијагробницаиидентификација
жртавајеуискључивојнадлежностизападнофинансиранеICMP
(Међународнекомисијезанесталалица),иКомисијезанестала
лицаБиХ.Ни једанпредставник јавности,медијаили стручних
организацијаникаданијеимаоадекватанприступпословномде
луњиховеглавнефорензичкелабораторијеуТузли,гдесеподаци
„обрађују“,нитијењиховрадтранспарентаниподложанмеђуна
роднојверификацији.
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Представнициовихорганизацијасурадикалнопрошири
лисферусвојихексхумацијаод2002,обухватајућисваналазишта
посмртнихостатаканаширемподручјуСребренице,нетрудећисе
даправеразликуизмеђугробницагдесумоглебитиукопанежр
твестрељањаигробницадужпутањепробоја28.дивизијеАрмије
БиХ,гдесепретежноналазепогинулиуборбамасаВРС.

Најзад,узвеликумедијскупомпу,прешлосенановумето
дологијунамицања„чувене“цифреод8.000–помоћуупаривања
ДНКузоракаексхумиранихпојединацаичлановањиховихпоро
дица. Гробнице са посмртним остацима погинулих, које немају
везесаратнимзлочином,садаслужекаонепресушнимајдан„жр
тавагеноцида,“чијисепосмртниостацисваког11. јула,умедиј
скидраматичнимдозамаодпонеколикостотина,церемонијално
сахрањујууМеморијалномцентрууПоточарима.

Међутим, ДНК упаривањима се не могу утврдити време,
узрокиначин смрти, већ самоидентитет тела,што је директор
ICMP ТомасПарсонс потврдио под унакрсним испитивањем на
суђењуКараџићу22.марта2012:

„Међународнакомисијазанесталалицасенебавипита
њемкакосутеособебилеубијене,нитидали јењиховасмрт
била законитаили не. Ја пружамизвештај о идентификаци
јамакојесубилеобављенеувезисапосмртнимостацимакоји
суексхумираниизмасовнихгробница“(Караџић,транскрипт,с.
26633).

Ако се зна да су се истовремено са стрељањима у непо
среднојблизиниодвијалаижестокаборбенадејстванадугачком
фронтуод60кмизмеђуСребреницеиТузле,очигледно једа је
пукаидентификацијамртвеособепотпунобескориснакаодоказ
увођењукривичногпоступка,оправнојквалификацијиделаида
неговоримо.

Постоји бројка одоко6.600 закоју ICMPтврдидапред
стављаукупанбројнесталихлицачијијеидентитетнаводноутвр
ђенупаривањемДНКузорака,акојуМКТЈ,наосновупукетврд
ње,имплицитноприхватакаопоименцеутврђенибројстрељаних.
Акотакавсписакименазаистапостоји,никоганијевидеонити
утврдиоњеговопорекло.Одбранаоптуженихјелишенамогућно
стидакоришћењемматичногбројаидругимсредствиманезави
снопроверидалисуталицазаистапостојалаи,акојесу,далису
живаилистварномртва.

Безобзиранасвеово,умедијимаје,сасвимнеосновано,ус
постављенаједначина:ДНКидентификација=„жртвагеноцида“.
Тоједноставнонијетачно.

9.Ко ли ко је Ср ба у ужој и ши рој око ли ни Сре бре ни-
це стра да ло од му сли ман ских сна га ко је су деј ство ва ле из 
са ме Сре бре ни це од 1992. до ју ла 1995?

Преманалазима у студији „ИсторијскогпројектаСребре
ница,“СрпскежртвеСребренице,1992–1995,посвећенојовојте
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мииизведенојпострогимкритеријумимаускладусамеђународ
ноправномдефиницијомцивилнежртве,наподручјуСребренице
унаведеномпериодустрадалоје705српскихцивила.Тајброј је
провизораниможебитиповећанкакосебудедолазилодонових
података.

„Институт за истраживање српских страдања у 20. веку“
пописаојеименапреко3.200жртаваизрегионаБирач,укомсу
дејствовалејединицеНасераОрићаизмеђу19921995,акојиобу
хвататериторијеопштинаЗворник,Осмаци,Шековићи,Власени
ца,Милићи,БратунациСребреница.

10.Да ли је ико осу ђен за ове зло чи не про тив Ср ба 
пред МКТЈ?

Зазлочинепротивсрпскогцивилногстановништванапод
ручјуСребреницеизмеђу1992.и1995,укомпериодујенападнуто
иразореноокопедесетсрпскихселаинасеобина,нијеодговарао
нико.ПротивкомандантамуслиманскихснагауенклавиСребре
ница,НасераОрића,покренутајеоптужницапредМКТЈуХагу,
али је ослобођен „збогнедостатка доказа“, упркос чињеницида
суњеговапризнањаоубијањусрпскихцивилаобјављенаиуза
падним масмедијима пре 1995.г. Можда најупечатљивије све
дочанство оОрићевим злочинимадато је уизвештајуновинара
ВашингтонпостаЏонаПомфрета, који јеОрићаинтервјуисао у
самојСребреници,16.2.1994.увремекадајеСребреницанаводно
била“демилитаризована”,као“заштићеназона”УН:

“РатнитрофејиНасераОрићанисуокачениозидњеговог
удобногстана.Онисунавидеокасетама:спаљенесрпскекуће
ибезглависрпскимушкарци,сањиховимпатетичнозгрченим
телима.

‘Моралисмодаупотребимохладнооружјетеноћи’,обја
шњаваОрићдоксесценемртвихмушкарацаискасапљенихно
жевимасмењујунањеговомСонителевизору...Излежавајућисе
наудобномкаучу,обученодглаведопетеумаскирнууниформу,
сагрбомАрмијеСАДпоноснопришивенимпрекосрца...коман
дантОрићјенајжешћимомакуовоммуслиманскомграду,којег
јеСаветбезбедностиУНпрогласиозаштићеном‘безбедномзо
ном’“.

Ниово,каонидругасличнасведочења,нијебилодовољно
заХашкитрибуналдаосудиОрића.

11.Да ли је Сре бре ни ца уи сти ну би ла де ми ли та ри-
зо ва на, као „за шти ће на зо на УН“?

Упркосспоразумукојијепостигнутумају1993.године,по
комјесребреничкаенклавапроглашеназономподзаштитомУН,
онаникаданиједемилитаризована,очему сведочеиизвештаји
највишихнадлежнихинстанци.

ИзвештајГенералногсекретараУН,од30.маја,1995:
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“Последњихмесеци,снаге(босанске)Владесубитнопови
силенивовојнихактивностиувећинизаштићенихзонаињихо
војоколини,амногеодњих,укључујућиСарајево,ТузлуиБихаћ,
укљученесууширевојнекампањеВладе...Владатакођедржи
знатанбројвојникауСребреници(штоуовомслучајупредста
вљакршењедоговораодемилитаризацији)“.

ЈасушиАкаши,бившиШефмисијеУНуБиХ,чланакзаВа
шингтонтајмсод1.новембра1995:

“Чињеница је да су снаге босанске Владе користиле ‘за
штићенезоне’несамоуСребреницивећиуСарајеву,Тузли,Би
хаћуиГораждузаобуку,опоравакипоновноснабдевањесвојих
војника”.

Извештај Холандског института за ратну документацију,
април2002:

“Наводнадемилитаризација енклавебила јепрактично
мртво слово на папиру. Босанска војска (АБиХ) је водила све
снустратегијуограниченихвојнихнападарадивезивањарела
тивновеликогделаармијебосанскихСрба(ВРС),сациљемдасе
спречињенопремештањеупуној снази у главну зонуратних
дејставаокоСарајева.Овосетакођерадилоизсребреничкеен
клаве.СнагеАБиХнисусеуздржавалеодкршењасвихправилау
окршајимасВРС.ИзазивалибиватруодстранебосанскихСрба
азатимсеповлачилиподзаштитујединицеХоландскогбата
љона,којабитимеризиковаладабудеухваћенаизмеђудвева
тре”.

12. Ко ји је био број ча ни од нос из ме ђу сна га Вој ске 
Ре пу бли ке Срп ске (ВРС) и је ди ни ца Ар ми је Републике 
Босне и Херцеговине (АРБиХ) уну тар „де ми ли та ри зо ва-
не зо не“ Сре бре ни ца по чет ком ју ла 1995?

У норвешком филму „Сребреница: издани град“, поми
њесебројод400војникаВРС,плусоко1600локалнихљудипод
оружјем.

ВојнидописникЛондонскогТајмса,МајклЕванс,извешта
ва:„Постојеизвештајидаједо1500Србаучествовалоунападу
наСребреницу,алисуобавештајниизвориоценилидајеглавни
нападизвелооко200људи,сапеттенкова“.

Сдругестране,унорвешкомфилмусенаводидасумусли
манскеснагебројале„око5.500војника“.

НовинарБибисијаЏонатанРуперпише:
„Посвимсведочењима,билојенајмање5.000наоружаних

војникаАрмијеБиХуСребреници авероватноимноговише.
ПотврдњамаснагаУНкојесусеналазилеусамојзаштићеној
зони,АрмијаБиХуСребреницибилаједобронаоружанашта
више,припаднициХоландскогбатаљоназабележилисуприлив
најмодернијегнаоружањаикомуникационеопремеуСребрени
цутоком1995“.
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ЏонШиндлер,бившиглавнианалитичарзаБиХамеричке
Агенцијезанационалнубезбедност(НСА),тврдидасесребренич
ка„демилитаризованаенклава“крајем1994.годиненаоружавала
ваздушнимпутем,прекотзв.„црнихлетова“,адајеНАТО,којије
контролисаоваздушнипросторизнадБиХ,„зажмурионањих“.

Дакле,сребреничкаенклаванесамоданијебиладемили
таризована,већјебиваладодатнонаоружавана,узблагословНА
ТО.

ЈасноједаснагеВРС,којесубилеибројноитехничкиин
фериорне,нисумоглереалнодаправебилокакавплан„масовног
истребљења“,штопотврђујеиизвештајхоландскогИнститутаза
ратнудокументацију:

“Гледајућиуназад,немаиндицијада јеповећанаактив
ностВРСуисточнојБоснипочеткомјула1995.билаусмерена
набилоштадругоосимнанеутралисањесребреничкезашти
ћенезонеипресецањеглавногпутапремаЖепи.Планкампање
јесачињен2.јула.Нападјезапочео6.јула.Биојетоликоуспе
шанинаишаојенатоликомалоотпорадајеувече9.јулаодлу
ченодасеидедаљеивидидалијемогућезаузетицелуенклаву”.

13. Ка ква ар гу мен та ци ја сто ји иза ква ли фи ка ци је 
да се у Сре бре ни ци де сио „ге но цид“?

Прва крупна пресуда коју је Трибунал изрекао, и која је
највишедопринелаконструкцији“званичневерзије”дасеујулу
1995.уСребреницидогодио“геноцид”,јестепресудагенералуВој
скеРепубликеСрпске,РадиславуКрстићу,донетауавгусту2001.

ПоречимабританскогпрофесораТареМекормак:
„НасуђењуКрстићуустановљеноједаКрстићнијезнао

ништаобилокомубиствукојејепочињеноиданијенабилокоји
начинучествовао.Штавише,Трибуналјеприхватиочињеницу
дајеКрстићличноиздаонаређењадасебосанскомуслимански
цивилипоштеде.Његовапресудазаснованајенаучешћуу‘зло
чиначкомподухвату’,узаузимањуСребренице“.

МајклМандел,професормеђународногправанаЈоркУни
верзитетууТоронту:

„АкослучајгенералаКрстићасимболишебилошта,он
дајеточињеницудасегеноцидниједесиоуСребреници...Тврд
њеТрибуналадасеуСребреницидогодиогеноциднисуподржане
ничињеницамакојејеонустановиониправомнакојесепози
вао.ЧакизакључакСудскогвећаТрибуналадасу‘снагебосан
скихСрбастрељаленеколикохиљадамушкарацабосанскихму
слимана, стимда јеукупанбројжртава... вероватноизмеђу
78.000’нијеподржанникаквимексплицитнимналазимаТрибу
нала.Број ексхумиранихтелаизносио је свега 2.028, аВеће је
моралодапризнадајеједанбројпогинуоуборбама,чакидући
толикодалекодаизјавидадоказисамо‘указују’начињеницуда
‘већина’убијенихнијестрадалауборбама“.
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Једаноднеоспорнонајвећихсветскихауторитетапопита
њугеноцидаињеговедефиниције,директорцентра„СимонВи
зентал“ЕфраимЗуроф,овакоје,ујуну2015.окарактерисаодога
ђајеуСребреници:

„Коликознам,оноштосетамодесилонијеописилидефи
ницијагеноцида.Мислимдајеодлукадасетоназовегеноцидом
донетаизполитичкихразлога“.

14. Да ли је Ко ми си ја Вла де Ре пу бли ке Срп ске за и-
ста „при зна ла ге но цид“ у свом Из ве шта ју из 2004?

Не.УИзвештајујеКомисијаупотребилареч„геноцид“само
цитирајућипресудуМКТЈгенералуРадиславуКрстићу.Комисија
нијеусвојилацифруод„8.000стрељаних“,већјезакључиладапо
стојисписакодукупно7.108именаособакојесубилепријављене
каонесталеизмеђу10.и19.јула1995.Такођенијеизјавиладасу
свикојисунасписковиманесталихубијениимртви,већдамеђу
побројанимаимаиљудикојисустрадалиувојнимоперацијамаи
пре1995,каоионихкојисукаснијеумрлиприродномсмрћу,док
језанекеутврђенодасупроменилиидентитетиживенадругим
местима,азадругедасуиздржаваликазнузакривичнадела.

Иначе,Извештајјенаправљенунерегуларнимусловимаи
подприсиломтадашњегВисокогпредставниказаБиХ,ПедиЕш
дауна,очемујеписаоамеричкипрофесорЕдвардХермансаУни
верзитетауПенсилванији:

„БосанскиСрбиустваријесуиздалиИзвештајоСребре
нициу септембру2002,али је онодбијен од странеПедиЕш
дауназбогтогаштониједошаодотраженихзакључака.Онје
затимиздејствоваоновиизвештајтакоштојеотпустиома
суполитичараианалитичараизРепубликеСрпске,узпретње
упућенеВладиРС,дабиконачноизнудиоизвештајприпремљен
одстранељудиспремнихдадођудозваничноодобренихзакљу
чака“.

Даподсетимо,премамеђународномправу, актдонетпод
присиломнеможесесматратилегитимним.


За кљу чак
После20година,јединоштосепоузданоможезакључити

једасепрактичноништапоузданојошувекнијеутврдилоувези
саСребреницом.Једининачиндасетоуради једасепроблему
приђенепристрасно,сциљемдасеутврдиистина,анедасестичу
политичкипоениилигеополитичкициљеви.Тојепосаозаједну
независну,мешовиту,међународнукомисију.Времеједасетаква
комисијаоснује.

Премаономештоданасзнамо:
непостојиникаквавезаизмеђустрељањазаробљеникаи

званичнихоргананиРепубликеСрбијениРепубликеСрпске,
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извеснојестрељањеизвршиовеомамалибројљуди,који
субилиразличитихнационалности,панипотомосновусенемо
жеустановити„српскакривица“,

бројжртавазакојесесавеликимстепеномсигурностимо
жетврдитидасустрељаниједесетострукомањиодбројеважртава
којисенепрекиднопонављајуујавности.Акобројнијеважан,ка
косетообичнокаже,заштосеондадесетострукоувеличава,одно
снозаштосенеговориодоказанимжртвама,осимзатодабисе
створилапретпоставканеке „српскекривице“и тимеоправдале
репресивнемерепремаРепублициСрпскојиРепублициСрбији?

 број стрељаних заробљеника, за које злодело су многи
осуђениилисупогинулиуАфрицизазападнеинтересе,мањије
одбројамасакриранихсрпскихцивилауоколиниСребреницеза
којениконијеодговараонитисемуслиманиманамећезбогтога
осећајколективнекривице.

Према томе,Србија,РепубликаСрпскаиСрбикаонарод
немајуникаквогразлогадасебилокомеизвињавајузајошувек
нерасветљенизлочинуСребреници,анаравнодатребаизража
вати саучешће са породицамажртава, осуђивати злочин, али и
инсистиратидасе,коначно,спроведукривичнипоступципротив
починилацазлочинапротивсрпскогнарода,зарадсрпскихпоро
дицачијисунајближизлочиначкиубијенииучијемболусауче
ствујемо,каоиуболусвихдругихпородицаневинихжртаваузро
кованихраспадомСФРЈ.

“’Сребреничкимасакр’представљанајвећитријумфпропа
гандеубалканскимратовима.Некедругетврдњеиотворенелажи
одиграле су своју улогуубалканскимсукобимаали,доксунеке
далесвојскромандоприноспропагандномрепертоаруупркосто
мештосукаснијепобијене(Рачак,Маркале,српскоодбијањеда
се потпише споразум у Рамбујеу, 250.000 погинулих Босанаца,
циљстварањаВеликеСрбијекаомоторнеснагекојајепокретала
балканскератове),сребреничкимасакростајенедостижанусвојој
симболичкојмоћи.Тојесимболсрпскогзлаимуслиманскогста
тусажртве,каоиправедностизападнограстурањаЈугославијеи
интервенцијенавишенивоа,укључујућиибомбардовањеиколо
нијалнуокупацијуБоснеиХерцеговинеиКосова.”

ПрофесорЕдвардХерман,саУниверзитетаПенсилваније,
САД

“Цифраод7.000убијених,скојомсечестобаратаумеђуна
роднојзаједници,јеједнонеодрживопретеривање.Правацифра
јевероватноближабројуод700.”

ФилипКорвин,САД,највишицивилнипредставникУНна
теренууБиХујуну1995.

“Свинезависнифорензичкидоказиуказујунабројоднеко
ликостотинамуслиманскихжртава,итовероватноунижимсто
тинама.Непрестаноинсистирањенависокомбројумуслиманских
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жртава такође служи прикривању претходних убистава српских
цивилаутомградуодстранемуслимана.”

ЈосифБодански,директорСпецијалнекомисијеамеричког
конгресазатероризаминеконвенционалнират

Фондстратешкекултуре
www.fsksrb.ru

Јун,2015.
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Intro duc tion

The20thanniversaryofthefalloftheSrebrenicaenclaveinBo
sniaandHerzegovina,inJuly2015,isanimportantoccasion.Thisbri
effactbookisdedicatedtoallthosewhoareinterestedintruth,rat
herthanpoliticization.After20years,itistimetotakeahardlookat
thefacts,andfactsonly.Thisisespeciallyimportantnotjustfromthe
standpointofseekingthetruth,butalsobecausetheSrebrenicaevents
havebecomenotjustalocal,orevenaregional,butagloballyimpor
tantissue,onethatconsistentlyattractsbroadmassmediacoverage,
stirspoliticalcontroversyandservesasaninstrumentofpoliticalde
stabilization.

Thebasicintentofthisbookletistoprovidebothexpertsand
thebroaderpublicanoverviewofalltheknownfactsregardingSrebre
nicathathavebeenestablishedonthebasisofverdictsissuedbythe
InternationalCriminalTribunalfortheFormerYugoslavia(ICTY),the
adhoccourtestablishedbytheUNin1993,attheheightoftheYugo
slavcivilwar,onU.S.insistence.However,anequallyimportanttaskis
todemonstratewhathasnotbeenestablishedandyetcontinuestobe
(mis)treatedasfact,onthebasisofwhichfarreachingpoliticalasses
smentsanddecisionsaremade.

Whatarethebasicprinciplesbehindthispublication?
Thetruthisalwaysneeded,forthevictimsaswellastheac

cusedandtheconvicted,forhistoriansinterestedinfactsratherthan
propaganda,andforpublicfigureswhotrulywishtoworkinthepublic
interest;yet,inregardtoSrebrenica,thetruthhasnotbeenwellserved
thusfar,aswillbeshown;

Althoughitstillcannotbeclaimedwithcertaintyexactlywhat
tookplaceinSrebrenicain1995,enoughhasbeenascertainedoverthe
past20yearstobeabletoassertwithconfidencewhatdidnothappen
–yetthatiswhatisbeingpresentedasthetruth.Thenumbersthatare
constantlybeinguncriticallypushed in local, regional and internati
onalmedia, forumsandpolitical institutionsandstructures–cente
redaroundtheclaimthat“Serbianforces”committed“genocide”over
7,0008,000BosnianMuslimprisonersofwar–simplydonotstand
upunderscrutiny,andarenot supportedbyevidence thathasbeen
establishedthusfar;

Arbitrarynumbersandfactuallyunfoundedallegations,parli
amentaryandinternational“resolutions,”alongwithICTYconvictions,
arebeing(ab)usedtopoisonsocial,political,interfaith,interethnicand
internationalrelations,sowdivisionsandinstability,deepentensions,
andfomentextremismintheBalkanregionandbeyond.Thisserves
onlytheinterestsofthosewhostandtoprofitfrompermanentdesta
bilization,turbulence,artificialdivisionsand“clashesofcivilizations”;

TheSrebrenica tragedyhasbeen(ab)usednumerous times,
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andcontinuestobe(ab)used,asapretextfororganizingpoliticaland/
ormilitaryinterventionagainstsovereignstates,ormeddlingintheir
internalaffairsand fomenting inner turmoilon“humanitarian”gro
unds.“WemustpreventanotherSrebrenica!”isawarcrythathasbeen
heardofteninthepastdecadeorso,asaprefacetoWesternmilitary
interventionsinYugoslavia(Kosovo),Congo,Macedonia,Iraq,Syria,
Libya.Srebrenicaisalsoanimportantpillarintheideologybehindthe
socalled“ResponsibilitytoProtect”(R2P)doctrinethathasbeencon
structedtolegalizeglobalWesterninstigatedinterventionism.Thisis
whythetruthaboutSrebrenica,nomatterhowunpleasantorincrimi
natingforallinvolved,isamatterofglobalimportanceandramifica
tions;

Afteralmost20yearsofwork,indictments,testimonies,trials
andmillionsofpagesof“evidence,”theICTYhasstillnotsucceeded
inestablishing the truth.About theonlysuccess theICTYcanclaim
isthatithasmanaged,byquestionablemeans,tolabeltheSrebrenica
events“genocide”–withoutadequateevidence,andusinghighlyque
stionablelegalreasoning.

Thus,aftertwodecadesoffutility,deliberateobfuscationand
politicalgamesmanshipwithahumantragedy,itistimetotrysomet
hingnew.Inordertofinallymakeacredibleattemptatascertaining
whatreallytookplaceinSrebrenicainJuly1995,thebestandthemost
legitimatecoursetotakewouldbetoestablishatrulyindependentin
ternationalSrebrenicaTruthCommission.Thiswouldbethebestway
tohalt furtheruglypoliticizationand (ab)useof this tragicevent,as
wellastofinallybringpeacetoitstruevictims,onallsidesofthecon
flict,andsatisfactiontothetruevictims’families,withwhomallwell
meaningpeoplesharetheirpain.For,acrimecertainlydidtakeplace
inSrebrenica, andonly its full andcomplete resolutionwouldallow
everyonetoopenlyandfullydealwiththepast,reconcileandfinally
moveon.

Thispublication isacontribution towards thatend,aneffort
tofacilitatetheestablishmentofthefulltruthregardingwhathappe
nedinSrebrenica,andnotjustin1995,inthehopethatitwillbeof
usetothemedia,thegeneralpublic,policymakersandallthosewith
thepowertoundertakeappropriatemeasurestofinallydealwiththis
internationalproblemandput it in itsproperperspective–without
manipulation,abuseoffacts,orulteriormotives.

Sre bre ni ca: facts, pre sump ti ons, unk nowns

1.Ac cor ding to jud gments is sued by the In ter na ti o nal 
Cri mi nal Tri bu nal for the for mer Yugo sla via (ICTY), how 
many pe o ple we re kil led in Sre bre ni ca in July 1995?

The Memorial Center in Potocari, near Srebrenica, lists the
numberof8,372victims.

Accordingtothe“BosnianAtlasofCrime,”issuedbytheCenter
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forResearchandDocumentationinSarajevo,6,886peoplewerekil
ledinandaroundSrebrenicainJuly1995;however,aseparatetable
publishedbytheCenterlists4,256killedand2,673missingBosnian
Muslims(itisevidentherethatthenumbersdon’taddup).

TheICTYjudgmentinthecaseofBosnianSerbgeneralRadi
slavKrsticcitesthefigureof“7,0008,000people”(TrialJudgment,
par.487).

TheICTYjudgmentinthecaseofBosnianSerbcolonelVujadin
Popovic,states:“TheTrialChamberhasfoundthat,from12Julyuntil
lateJuly1995,severalthousandBosnianMuslimmenwereexecuted”
(TrialJudgment,par.793).TheChamberfurtherstatedthatit“found
thatatleast5,336identifiedindividualswerekilledintheexecutions
followingthefallofSrebrenica,andthisnumbercouldwellbeashigh
as7,826”(TrialJudgment,footnote2862).

In the ICTY judgment in the case of Bosnian Serb general
ZdravkoTolimir,thefigureof“4,970victims”isgiven(AppealsJud
gment,par.426).

Thus,notonlydothefiguresofferedandsupposedlyascertai
nedbytheICTYconsistentlyvary,theyalsoconvenientlyblurthedis
tinctionbetweencasualtiesthatwerea)indeedvictimsofexecutions,
b)thosethatdiedfromothercauses,eithercombatwithSerbianfor
ces,naturalcauses,asaresultofsuicide,battleorinfightingbetween
Muslimforcesthemselves,andc)thosethatarestillmissingandwhose
exactfateisunknown.Onlythoseundera)canbeconsideredtobevic
timsofwarcrimes.Yet,allthesevictimcategoriesarelumpedtogether
underacommonfigure,inordertoinflateitsufficientlytowarrantthe
“genocide”claim.

Con clu sion:neither theICTYnoranyother institutionhas,
asofJuly2015,preciselydetermined thenumberofexecutedpriso
ners.Inaddition,victimsofexecution,casualtiesofbattle,infighting,
suicide,thosethatdiedofnaturalcauses,andthosemissingareconsi
stentlybeinglumpedtogether.Theprecisenumberofexecutedvictims
hasyettobeestablished–andtheyalonecaninthissituationbeclas
sifiedasvictimsofawarcrime.

2. How many per sons ha ve been ac tu ally con vic ted by 
the ICTY as di rect per pe tra tors or ac com pli ces in pri so ner 
exe cu ti ons in and aro und Sre bre ni ca in July 1995?

TheonlypersonconvictedbytheICTYasadirectperpetrator
ofcrimeinSrebrenicaisnotaSerb,butaBosnianCroat,DrazenErde
movic,identifiedasamemberofthe“10thSabotageUnit”withinthe
BosnianSerbarmy,whowasconvictedin1998forparticipating“inthe
deathsofhundredsofBosnianMuslimmalecivilians,theexactnum
berofwhichhasnotbeenascertained”(SentencingJudgment,March
5,1998)–andsentencedtoexactly5years.Thisabsurdlylowsentence
waspassedafterErdemovicmadeadealwiththeICTYOfficeof the
Prosecutor,onthebasisofhisowntestimony,whichhechangedseve
raltimes,andontheconditionthathetestifiesagainstSerbindictees
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whenevertheICTYsummonedhim.Anotherpartofthedealwasthat
Erdemovicwasgrantedprotectedwitnessstatus,onthebasisofwhich
hewasgivenanewidentityandresidenceinanunnamedWesternco
untry.

Byhisownadmission,Erdemovicfoughtonallthreesidesof
the Bosnian conflict: the BosnianMuslim army, the Bosnian Croat
armyandtheBosnianSerbarmy.Additionallydetrimentaltohiscre
dibilityisthefactthat,afterconductingapsychiatricexam,theICTY
pronouncedErdemovicmentallyimpairedandunfitforfurthertrialon
June27,1996.Yet,onlyseveraldayslater,onJuly5,1996,Erdemovic,
stillformallyunderindictment,appearedasawitnessoftheProsecu
tionintheprocessagainstBosnianSerbleaderRadovanKaradzicand
commander of theBosnian Serb army,GeneralRatkoMladic. Even
thoughtheICTYhadjustdeemedErdemovic“unfittobequestioned,”
the“unverifiedandunchallenged(andunchallengeable)testimonyof
thissickmanandmasskillerstillfacinghisowntrialandsentencing”
(Prof.EdwardHerman)wasusedtoissuearrestwarrantsforKaradzic
andMladic.

Erdemovic was initially arrested by Yugoslav authorities on
March3,1996,andalmostimmediatelyindicted,butwasturnedover
totheICTYunderU.S.andICTYpressureandonhisowninsistence
onMarch30,1996.

 Erdemovic’s contradictory and inconsistent testimony has
beenanalyzedandexposedindetailinthebook“StarWitness,”byGer
minalChivikov,aBulgarianjournalistwhoreportedonthetrialinthe
ICTYforGermanstateradioDeutscheWelle.

OneofthekeymattersthatdiscreditErdemovicisthefactthat,
ontheverylocationwherehetestifiedthatheparticipatedintheexe
cutionof“about1,200prisoners,”ICTYforensicteamsunearthedato
talof127remainsofpotentialvictims,ofwhich70withblindfoldsand/
or ligatures,whichwould indicatedeathbyexecution.Nevertheless,
thisglaringinconsistencydidnotpreventtheICTYfromcontinuingto
useErdemovicasits“starwitness”regardingSrebrenica.

Also,ErdemovicwasnotevenabletoconfirmbeforetheICTY
theexactdateofthe“massacre”inwhichheallegedlyparticipated,al
ternativelyofferingbothJuly16andJuly20,1995,asthepossibleda
tes.

Erdemoviccouldnotevenofferconsistenttestimonyregarding
therankheheldatthetimeofhisallegedcrime,alternativelyclaiming
thathewaseitherasergeantorhadbeendemotedtoordinaryprivate.

Finally,tothisday,Erdemovic“cannotremember”whoissued
theorderfortheexecutionsinwhichheallegedlytookpart.Inhisver
sion,itwas“somelieutenantcolonel”,whohasstillnotbeenidentified
afteralmost20years.

Some,butnotallofErdemovic’snamedaccomplicesweresub
sequentlyconvicted,butnotbytheICTY,butbytheBosniaHerzego
vinaWarCrimesCourtin2012.

FrancKos,StankoKojic,VlastimirGolijanandZoranGoronja
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weresentencedtovaryingprisontermsforexecutionscarriedoutat
theBranjevofarm.Whatisespeciallyinterestingisthefactthatneit
hertheynoranyoftheothersevenaccomplices,ortwosuperiors in
thechainofcommandnamedbyErdemovic,wereeverindictedbythe
ICTYorevencalledtotestifyaswitnesses,probablybecausetheICTY
wasunwillingtoruntheriskofhearingtestimoniesthatwouldcontra
dictthatofits“starwitness.”Thinkaboutit:theaccomplicesinwhat
isallegedtobe“thegravestcrimeinpostWWIIEurope”–havenever
beenasubjectofinterestbytheinternationaltribunalinchargeofthe
case.Thiswouldbeakintoanycriminalcourtignoringallthepartici
pantsinagroupkilling,andissuingawarrantforthearrestandinter
rogationofonlyonememberofthegroup,withoutbeinginterestedin
hearingtestimonyfromtheotheraccomplices.

Erdemovic and his accomplices weremembers of a Bosnian
Serb military unit, the “10th Sabotage Detachment,” a multiethnic
unitcomprisingSerbs,Croats,MuslimsandaSlovenian,whosechain
ofcommandlinkswiththeBosnianSerbarmyhaveneverbeenesta
blished,andwhosememberswere,accordingtotestimonybeforethe
ICTY,ona10dayleavefromserviceatthetimetheallegedexecutions
tookplace.Anumberoftheunitmemberswereclearlymercenaries,
engagedbyFrenchinterestsinAfricaafterthewarinBosniaHerze
govina.Erdemovichimselftestifiedtohavingreceivedupto12kilosof
goldforcertain“servicesrendered,”whichissimplynotthewaythat
regularmilitaryunitsoperate.

3. What jud gments has the ICTY pas sed aga inst ot hers 
sen ten ced for cri mes or “ge no ci de” in Sre bre ni ca?

DraganObrenovic(2003),sentencedtoa17yearprisonterm
forpersecutionof theMuslimpopulationofSrebrenica, after aplea
bargainwiththeProsecution.

VidojeBlagojevic(2005),asaccessorytomurder,persecution
andinhumanetreatment,sentencedto15yearsinprison.

DraganJokic(2005),asaccessorytoexterminationandcrimes
againsthumanity,sentencedto9yearsinprison.

VujadinPopovic (2010), forgenocideandcrimesagainsthu
manity,lifesentence.

LjubisaBeara(2010),forgenocideandcrimesagainsthuma
nity,lifesentence.

DragoNikolic(2010),asaccessorytogenocideandcrimesaga
insthumanity,sentencedto35yearsinprison.

RadivojeMiletic(2010),forcrimesagainsthumanityandvio
lationofthelawsorcustomsofwar,sentencedto18yearsinprison.

VinkoPandurevic(2010),forcrimesagainsthumanityandvi
olationofthelawsorcustomsofwar,sentencedto13yearsinprison.

LjubisaBorovcanin(2010),forcrimesagainsthumanityandvi
olationofthelawsorcustomsofwar,sentencedto17yearsinprison.

Noneoftheaboveindividualswaseitheraccusedorconvicted
ofexecutingwarprisoners,butonthebasisof“commandresponsibi
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lity”andthecontroversial“JointCriminalEnterprise”(JCE)doctrine
developedbytheICTY,forwhichthelegalexpertshaveadoptedanapt
translation:“JustConvictEverybody.”Usingthisconvenientlegalde
vice,theICTYhasbeenabletoconvictevenpeoplewhohadnoknow
ledgeofcrimeshavingbeencommitted,muchlesshavingparticipated
inthem,orhavinggivenordersforthem.

4. Af ter al most 20 years of trial pro ce e dings, has the 
ICTY esta blis hed who ga ve the or ders for the exe cu ti on of 
pri so ners of war?

No.InhisseparateandpartlydissentingopinionintheAppe
alsJudgmentintheTolimircase(April2015),AppealsChamberjudge
JeanClaudeAntonettiwrotethat, ifanyofthevictims’familymem
bersweretoaskhimwhoorderedtheexecutionsandwhy,hewould
beunabletoanswer(AppealsJudgment,p.400).NootherICTYjudge
haschallengedthisassessment.

Inadditiontothis,thereisanotherwidelypublicizedtestimony
thatsimplymustnotbeignoredifwearetoplacetheentireSrebreni
catragedyinapropercontext,andtry,ingoodfaith,togettoitsroot
causes.

Onseveraloccasionsandbywayofvariousmedia,HakijaMe
holjic,formerSrebrenicapolicechiefandmemberofitswartimepresi
dency,hasquotedthewordsofAlijaIzetbegovic,thewartimeBosnian
Muslimpresident,spokeninMeholjic’spresenceatameetinginSara
jevoin1993,whichweresummedupinthefollowingUNReport:

“SomesurvivingmembersoftheSrebrenicadelegationhave
stated thatPresident Izetbegovicalso told thathehad learned that
aNATO intervention inBosniaandHerzegovinawaspossible, but
couldoccuronlyiftheSerbsweretobreakintoSrebrenica,killingat
least5,000ofitspeople.PresidentIzetbegovichasflatlydeniedma
kingsuchastatement.”[TheFallofSrebrenica(A/54/549),Reportof
theSecretaryGeneralpursuanttoGeneralAssemblyresolution53/35,
November15,1999,par.115.]Meholjiccontinuestoclaimtothisday
thathewasoneofninewitnessesthatheardIzetbegovicsaythis,and
that thiswas an offer directly communicated to Izetbegovic by then
U.S.PresidentBillClinton.PerhapsthisiswhyanotherwartimeSre
brenicaleader,IbranMustafic,ontheoccasionofClinton’s2003visit
toSrebrenica,statedthatitwasacaseof“thecriminalreturningtothe
sceneofhiscrime.”

5. How many bo di es ha ve been bu ried thus far at the 
Po to ca ri Me mo rial Cen ter ne ar Sre bre ni ca, the ce me tery re-
ser ved for the Mu slim vic tims from July 1995?

Asof2015,approximately6,300“names”havebeenburiedat
thecemetery(makingsubstantialprogresstowardthenumberof8,372
inscribedontheMemorialmonument,althoughthebasis forthisfi
gureisunclear).Theburialprocedureiscompletelycontrolledbythe
InstituteforMissingPersonsofBosniaHerzegovina,basedinSaraje
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vo,andtheMuslimreligiousauthoritieswho,underthepretextofre
spectforreligiousrulesandprescriptions,havenotallowedanythird
partyaccesstothecontentsofthecoffins,justastheyhavenotallowed
anyindependentexaminationoftheinterredremains.Thismeansthat
evenICTYindictees’defenseteamshavebeendeniedaccesstoinde
pendentconfirmationoftheidentityofthehumanremainsburiedin
Potocari.

AsanillustrationoftheopaquenatureofthePotocariMemo
rialCenterandthedarkgamesthatsurroundit,itisinstructivetoread
thewordsofHasaOmerovic,aBosnianMuslimwomanwholosther
husband,fatherandbrotheraroundSrebrenicainJuly1995,butwho
hasrefusedtohaveherhusbandburiedatthePotocariMemorialCen
tercemetery:

“Thereareotherfamiliesthathaveavoidedspeakingout,but
whohavequietly,attheirownexpense,buriedtheirlovedonesinot
herplaces,outsideofPotocari.TherearealsopeopleburiedinPoto
cariwhowerenotkilledin1995,whoweresoldiersorcommanders.
Theyareburied inPotocari,and theirmonumentsare thesameas
thoseofthepeoplewhowereindeedkilledinJuly1995.Alsoburied
therearethosekilledininternecineorothertypesofbattles.Thatwas
thedirtiestwar,wagedbyMafiosi,notbynormalpeople.”

(“HasaOmerovic–anotherFaceofSrebrenica,”NoviReporter
magazine,BanjaLuka,BosniaHerzegovina,March2,2011.)

AndoneofthefoundersofthemainBosnianMuslimpolitical
party,andlongtimememberoftheOrganizationCommitteeforSre
brenicaRemembrance,IbranMustafic,says:

“Fora long time, Srebrenicahasbeenanobject ofmanipu
lation,andthechiefmanipulatorisAmorMasovic(presidentofthe
CommissionforSearchoftheMissingoftheBHFederation),whose
planwastoliveoffthevictimsofSrebrenicaforthenext500years.
Therearealsomanyothers,whowereclose toIzetbegovic,whoas
earlyasthesummerof1992startedtheirprojectofmaximallypum
pingupthenumbersofBosnianvictims.”

(“Mustafic:Morethan500BosnianMuslimsinSrebrenicaWe
re Killed by BosnianMuslims,” Politika daily newspaper, Belgrade,
Serbia,February20,2013.)

6. Has it been de fi ni tely ascer ta i ned that all the bo di es 
bu ried at the Po to ca ri Me mo rial Cen ter are “Sre bre ni ca vic-
tims”?

No.Otherthanforensicpersonnelof theICTYandtheICMP
(InternationalCommission onMissingPersons) inTuzla, under the
controloftheU.S.Government,noonehasaccesstothebodiesorthe
righttoindependentlyverifythem.

DemographicdataandICTY judgments fail tomentioncom
bat casualties among the 28thDivision of theBosnianMuslim army
–whichhadbeenbasedintheSrebrenica“demilitarizedzone”during
thepreviousthreeyears–duringitsbreakoutthroughBosnianSerb
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armylinestowardthenorthernBosniancityofTuzlainmidJuly1995.
Ontheaverage,UNreportsandothercompetentsourcesestimatethe
numberofthesebattlecasualtiestobearound3,000.Itmustbeemp
hasized that these deaths, while doubtlessly tragic, are casualties of
warandcannotbeclassifiedasvictimsofwarcrimes.

MirsadTokaca,directoroftheInformationandDocumentation
CenterinSarajevo,statedin2010that“about500livingresidentsof
Srebrenica,”previouslyclassifiedas“missing,”havebeenfound,along
with“70personsburiedatthePotocariMemorialCentre,whowerenot
killedinSrebrenica.”

IbranMustafic,aBosnianMuslimofficialfromSrebrenica,has
statedthatabout1,000peoplewerekilledininternecinebattlesduring
theirwithdrawalfromSrebrenicainJuly1995.

Inhisbook,“SrebrenicaTestifiesandAccuses”(1994,pp.190
244),commanderoftheMuslimforcesinSrebrenica,NaserOricpu
blishedthenamesof1,333menfromthesupposedlydemilitarizedSre
brenicaenclavewhowerekilledinbattlespriortothefallofSrebrenica
inJuly1995,whenOric’sunitsregularlylaunchedmurderousraidson
surroundingSerbvillages.Yet,manyofthesehavebeenclassifiedand
buriedas“genocidevictims.”

Directorof thePotocariMemorialCenter,MersedSmajlovic,
anddirectoroftheCenterforMissingPersonsofBosniaHerzegovina,
AmorMasovic,haveadmittedthatabout50personswhowerekilled
in1992,butwhoare“closelyrelated”topersonsclassifiedasexecution
victims,areburiedinthePotocariMemorialCentercemetery.

FormerSrebrenicapolicechiefHakijaMeholjichasstatedthat
he is“angryatall those”responsible fortheburialof75peoplewho
werenotkilledinJuly1995inthePotocariMemorialCentercemetery.

AmericanPhilipCorwin,thehighestrankedUNcivilofficialon
thegroundinBosniaHerzegovinainJuly1995,hasconsistentlyclai
medovertheyearsthat“700800”peoplewereexecutedinthevicinity
ofSrebrenicaatthattime.

YossefBodansky,DirectoroftheCongressionalTaskForceon
TerrorismandUnconventionalWarfareoftheU.S.HouseofRepresen
tativesfrom1988to2004,hasreferredtothefigureof7,000Srebre
nicavictimsas“disinformation”,addingthat“allindependentforensic
evidencepointstoMuslimcasualtiesinthehundreds,possiblythelow
hundreds.ContinuedemphasisonsuchallegedlyhighnumbersofMu
slimdeathsatSrebrenicaalsoobfuscatestheMuslimmurdersinthat
city,earlier,ofSerbcivilians.”

(International Strategic Studies Association Special Report,
“OsamabinLadenFocusesontheBalkansfortheNewWaveofAnti
WesternTerrorism,”August29,2003.)

7. How many pe o ple we re kil led in bat tles aro und Sre-
bre ni ca in July 1995?

ICTYexpertwitnessRichardButlerhasestimated thatabout
2,000BosnianMuslimfighterswerekilled;PortugueseofficerandUN
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observerCarlosMartinsBrancoalsoestimates2,000BosnianMuslim
fighterskilled;U.S.NationalSecurityAgencyanalystJohnSchindler
givesanestimateof5,000BosnianMuslimfighterskilled;formerUN
andEUenvoyandhighofficialCarlBildtgivesanestimateof4,000
BosnianMuslimfighterskilledinhismemoirs;theUNhasestimated
thenumberofBosnianMuslimfighterskilledtobearound3,000.All
theseestimatesinvariablypointtothefactthatasignificantnumberof
missingpersonsontheBosnianMuslimside–whoarenevertheless
consistentlybeinglabeledbyWesternofficialsandmediaas“genocide
victims”–werekilledinbattle,aslegitimatecasualtiesofwar,notas
victimsof“genocidal”executions.

8. Ac cor ding to fo ren sic evi den ce gat he red un der ICTY 
su per vi sion, how many per sons ha ve been iden ti fied as in di-
spu ta ble vic tims of exe cu ti ons car ried out in July 1995?

The exhumation of human remains fromvarious graves that
could potentially, although not necessarily, be linkedwith events in
SrebrenicainJuly1995,wasunderthecontroloftheICTYonlybetwe
en19962001.Inthatperiod,atotalof3,568“cases”wereprocessed
andclassified.However, it shouldbenoted thatone“case”doesnot
necessarilyequalonebody,butmayonlyrepresentabodypart.Infact,
almost44,4%ofthe“cases”referredtoasinglebodypart,oftenjust
abone.Forensicanalysisofthese“cases”hasyieldedthefollowingre
sults:

Only442exhumedbodiescouldbeclassifiedasindisputable
executionvictims,astheyhadeitherblindfoldsorligatures;

 627 bodies had shrapnel or othermetal fragment injuries,
whichpointstodeathincombatratherthanexecution;

505bodieshadbulletinjuries,whichmayindicatedeathby
execution,butalsodeathinbattle;

causeofdeathcouldnotbedeterminedfor411bodies;
 1,583 of the “cases” represented only body fragments, and

ICTYforensicexpertsconcludedthatcauseofdeathcouldnotbede
terminedfor92.4%ofthem;

inordertogaintheclosestestimateofthenumberofbodies
amongthe3,568“cases”,amethodwasusedbywhichleftandright
thighbones(femurs)werematched,givingatotalof1919rightfemurs
and1923leftfemurs,whichmeansthatthetotalnumberofbodieswas
under2,000.

Tosumup:originalforensicreports,producedunderICTYsu
pervisionandcontrolbetween19962001,indicatethepresenceofless
than2,000bodies.However,uponcloserexamination,itisclearthat
mostofthebodiesrepresentvictimsofbattleorotherundetermined
causesofdeath–ratherthan“executionvictims.”

Since 2002, mass grave exhumation and body identification
hasbeenundertheexclusivecontroloftheStateDepartmentfounded
andWesternfinancedInternationalCommissiononMissingPersons
(ICMP)andtheCommissionforMissingPersonsofBosniaHerzego
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vina.Noonefromthegeneralpublic,independentmediaoranyinde
pendentexpertorganizationhaseverbeenallowedindependentaccess
totheworkingareaofthemainforensiclaboratoryinTuzla,wherethe
datais“processed,”noristheworkconductedtheretransparentand
opentoindependentinternationalverification.

Thepersonneloftheseorganizationshaveradicallyexpanded
thescopeoftheirexhumationworksince2002,extendingittoabroad
regionalareaaroundSrebrenica,withoutdistinguishingbetweengra
vesofpotentialexecutionvictimsandthosecontainingtheremainsof
battlecasualtiesincurredbythe28thDivisionoftheBosnianMuslim
armyinbattlesagainstBosnianSerbforces,duringtheirpushtoward
BosnianMuslimcontrolledterritory.

Finally,withgreatmediafanfare,anothermethodologydesig
ned toarriveat thewidelypublicizedfigureof “8,000genocidevic
tims”hasbeenadoptedduring thepast several years– theeffort to
matchDNAsamplesofexhumedvictimsandtheirfamilymembers.As
aresult,gravescontaininghumanremainsofvarioustypeandorigin,
oftenfarremovedfromanysortof“warcrime,”arenowbeingusedas
unlimitedrepositoriesof“genocidevictims”whoseremainsarecere
moniallyburiedbythehundredseachJuly11inthePotocariMemorial
Centercemetery.

Thisishighlymisleading.DNAmatchingcannotdeterminethe
time,causeandmethodofdeath,butonly identityofthebody.This
wasevenconfirmedbyICMPdirectorThomasParsons,undercross
examination,attheKaradzictrialonMarch22,2012:

“TheICMPdoesnotconcernitselfwithwhetherwiththele
galquestionofhowthesepeoplewerekilledorparticularlywith
whethertheirdeathswerelawfulornot.I’mreportingontheidenti
ficationsthathavebeenmadewithregardtomortalremainsrecove
redfromthesegraves”(Karadzictrial,transcript,p.26633).

Sinceit isanestablishedfactthat,alongwithexecutionsthat
didtakeplace,fiercebattleswerebeingwagedintheimmediatevici
nity,alonga60kilometerlongtrailbetweenSrebrenicaandTuzla,it
isobviousthatmereidentificationofbodiesfoundinthearea,beitby
DNAbasedoranyothermethodology, isuseless for thepurposesof
criminalinvestigationand,especially,thelegalqualificationoftheca
useofdeath.Nothingcanreplacesound,responsible, independently
verifiableforensics.

The ICMP has claimed that a total of about 6,600 missing
persons have been identified by name, through themethod ofDNA
matching.Foritspart,theICTYhasimplicitlyacceptedthisnumberto
representthenumberofexecutionvictims.Ifsuchalistofnamesdoes
exist,noonehasbeenabletoseeitorwasallowedtotraceitsorigins.
Defense teams of Srebrenicarelated indictees before the ICTY have
beendeniedtherighttoindependentlyverifytheexistenceofsuchper
sons,andtoinvestigatewhetherthesepersonsareinfactdeceased,or
maystillbeliving.

Regardlessofalltheseconsiderations,Westernmediaandpo
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liticalinterestshavecontinuedtotrytoimposetheequation:DNAba
sedidentification=“genocidevictim.”Thissimplyisnottrue.

9. How many Serbs from Sre bre ni ca and its vi ci nity 
we re kil led by Bo snian Mu slim for ces ope ra ting from Sre-
bre ni ca bet we en spring 1992 and July 1995?

AccordingtodataprovidedinthestudySerbianVictimsofSre
brenica,19921995,conductedunderstrictcriteriainaccordancewith
acceptedinternationallegalstandardsfordefiningcivilianvictims,and
published by the Dutchbased NGO “SrebrenicaHistorical Project,”
705SerbcivilianswerekilledontheterritoryofSrebrenicaduringthat
timeperiod.Itmustbeemphasizedthatthisnumberisnotfinal.

The“InstituteforResearchofSerbSufferinginthe20thCen
tury”haspublishedalistofnamesofover3,200totalSerbvictimsof
BosnianMuslim forcesoperatingunder the commandofSrebrenica
commanderNaserOricbetween19921995,covering theareaof the
municipalitiesofZvornik,Osmaci,Sekovici,Vlasenica,Milici,Bratu
nacandSrebrenica.

10. Has anyone been con vic ted by the ICTY for the se 
cri mes aga inst the Serb po pu la tion?

NoonehasbeenconvictedforcrimescommittedagainstSerb
civilians in the Srebrenica region between 19921995, when several
thousandwerekilled,includingwomen,childrenandtheelderly,so
meaftersavagetortureandbutchering.TheICTYindictedNaserOric,
commanderof theBosnianMuslim forces inSrebrenica,buthewas
acquittedfor“lackofevidence,”despitethefactthathetalkedfreely
aboutthekillingofSerbcivilianstosomeWesternmassmediaoutlets
before1995.Herearetwosuchreports:

1.“SREBRENICA,Bosnia:NasirOric’swartrophiesdon’tline
thewallofhiscomfortableapartmentoneofthefewwithelectricity
inthisbesiegedMuslimenclavestuckintheforbiddingmountainsof
easternBosnia.They’reonavideocassettetape:burnedSerbhouses
andheadlessSerbmen,theirbodiescrumpledinapatheticheap.

‘Wehadtousecoldweaponsthatnight,’Oricexplainsassce
nesofdeadmenslicedbyknivesrolloverhis21inchSony.‘Thisisthe
houseofaSerbnamedRatso,’heoffersasthecameracutstoabur
nedoutruin.‘Hekilledtwoofmymen,sowetorchedit.Toughluck.’

Recliningonanoverstuffedcouch,clothedheadtotoeinca
mouflagefatigues,aU.S.Armypatchproudlydisplayedoverhishe
art,Oricgivestheimpressionofalioninhisden.Forsure,theMuslim
commanderisthetoughestguyinthistown,whichtheU.N.Security
Councilhasdeclaredaprotected‘safearea.’”

(“Weapons,CashandChaosLendClouttoSrebrenica’sTough
Guy,”JohnPomfret,WashingtonPostForeignService,TheWashing
tonPost,February16,1994.)

2.“Oric,asbloodthirstyawarriorasevercrossedabattle
field,escapedSrebrenicabefore it fell.Somebelievehemaybe lea
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dingtheBosnianMuslimforcesinthenearbyenclavesofZepaand
Gorazde.Lastnight these forces seizedarmoredpersonnel carriers
andotherweaponsfromU.N.peacekeepersinordertobetterprotect
themselves.

Oricisafearsomeman,andproudofit.�
ImethiminJanuary,1994,inhisownhomeinSerbsurroun

dedSrebrenica.
Onacoldandsnowynight,Isatinhislivingroomwatching

ashockingvideoversionofwhatmighthavebeencalledNasirOric’s
GreatestHits.

Therewereburninghouses,deadbodies,severedheads,and
peoplefleeing.

Oricgrinnedthroughout,admiringhishandiwork.
‘Weambushed them,’he saidwhenanumberofdeadSerbs

appearedonthescreen.
Thenextsequenceofdeadbodieshadbeendoneinbyexplosi

ves:‘Welaunchedthoseguystothemoon,’heboasted.
Whenfootageofabulletmarkedghosttownappearedwitho

utanyvisiblebodies,Orichastenedtoannounce:‘Wekilled114Serbs
there.’

Latertherewerecelebrations,withsingerswithwobblyvoices
chantinghispraises.”

(“FearsomeMuslimwarlord eludes Bosnian Serb forces,” by
BillSchiller,TheTorontoStar,July16,1995.)

Neitherthesenorother,muchmoregraphicanddirectwitness
testimonies,weredeemedsufficientbytheICTYtoconvictOric.

11. Was Sre bre ni ca truly de mi li ta ri zed, in li ne with its 
UN Pro tec ted Area sta tus?

In spiteof theagreement reached inMay 1993, according to
whichtheSrebrenicaenclavewasdeclaredaUN“safearea,”itwasne
verdemilitarized,asreflectedinthefollowingstatements:

1.ReportoftheUNGeneralSecretaryofMay30,1995:
“Inrecentmonths,government forceshaveconsiderably in

creased theirmilitaryactivity inandaroundmost safe areas, and
manyof them, includingSarajevo,Tuzla,andBihac,havebeen in
corporatedintothebroadermilitarycampaignofthegovernment’s
side…Thegovernmentalsomaintainsasubstantialnumberof tro
opsinSrebrenica(inthiscaseaviolationofademilitarizationagree
ment)GorazdeandZepa,whileSarajevoisthelocationoftheGeneral
Commandofthegovernmentarmyandothermilitaryinstallations.”

(U.N.documentS/1995/444.)
2.YasushiAkashi,formerUNChiefofMissioninBosniaHer

zegovina,inanarticlefortheWashingtonTimesofNovember1,1995,
wrote:

“ItisafactthattheBosniangovernmentforceshaveusedthe
‘safeareas’[thatweresupposedtobedemilitarized]ofnotonlySre
brenica,butSarajevo,Tuzla,Bihac,Gorazdefortraining,recupera
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tionandrefurbishingtheirtroops.”
3.ReportoftheNetherlandsInstituteforWarDocumentation

(NIOD),Srebrenica,a“safe”area,April2002:
“Thesupposeddemilitarisationintheenclavewasvirtuallya

deadletter.TheBosnianarmy(ABiH)followedadeliberatestrategy
ofusinglimitedmilitaryactionstotieuparelativelylargepartofthe
manpoweroftheBosnianSerbianarmy(VRS)topreventitfromhe
adinginfullforceforthemainareaaroundSarajevo.Thiswasalso
donefromtheSrebrenicaenclave.ABiHtroopshadnoqualmsabout
breakingalltherulesinskirmisheswiththeVRS.Theyprovokedfi
rebytheBosnianSerbsandthensoughtcoverwithaDutchbatunit
whichthenrantheriskofbeingcaughtbetweentwofires.”

12. What was the com pa ra ti ve strength of the Bo snian 
Serb for ces aro und Sre bre ni ca and the Bo snian Mu slim for-
ces in si de the “de mi li ta ri zed zo ne” in the Sre bre ni ca en cla ve 
at the be gin ning of July 1995?

The Norwegian documentary film, “Srebrenica: a Town Be
trayed,” directed byOlaFlyumandDavidHebditch (2011) provides
thefigureof400BosnianSerbarmyregulars,plusabout1,600armed
locals.

PhilipHammond,“TheUKPressonSrebrenica,”Findingsof
theSrebrenicaResearchGroup:

“Perhaps themost interesting explanation was that offered
byTheTimes’DefenceCorrespondent,MichaelEvans, ina July 14
frontpagereporttitled‘Muslimsoldiers‘failedtodefendtownfrom
Serbs’,whichreliedonmilitaryandintelligenceservicesources.The
articlenotedthatBosnianMuslimforcesinSrebrenica‘putuponlya
brieffight…andtheircommandersleftthenightbeforetheSerbtanks
enteredthetown’.Accordingtoone‘intelligencesource’:‘TheBiHjust
meltedawayfromSrebrenicaandtheseniorofficersleftthenightbe
fore’.Srebrenicahadbeeneffectivelyabandoned‘toarelativelysmall
Serb advancing force’. Challenging other reports that ‘up to 1,500
Serbswereinvolvedintheassault’,Evanscitedintelligenceestimates
that ‘themainattackwascarriedoutbyaforceofabout200,with
fivetanks’.Accordingtooneofhisunnamedintelligencesources:‘It
wasaprettylowleveloperation,butforsomereasonwhichwecan’t
understand theBiH (government) soldiersdidn’t putupmuchofa
fight’.Thisdescriptionofa‘prettylowleveloperation’standsinmar
kedcontrasttothecoordinatedcampaignofgenocidesuggestedby
latercoverage.”

As for thestrengthofBosnianMuslimforces, theNorwegian
documentaryspeaksoftheirnumbering“about5,500soldiers.”

MuslimGeneralSeferHalilovichas testifiedat the ICTYthat
therewereatleast5,500BosnianMuslimArmysoldiersinSrebrenica
afterithadobtainedthe“safearea”status,andthathehadpersonally
arrangednumerousdeliveriesofsophisticatedweaponsbyhelicopter.

ThisiscorroboratedbyJohnSchindler,formerchiefanalystfor
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BosniaHerzegovinaattheU.S.NationalSecurityAgency(NSA),who
statedintheNorwegiandocumentarythatthe“demilitarizedzone”in
Srebrenicawasbeingarmedbywayof“blackflights,”whichUNforces
werepowerlesstostop,astheairspaceoverBosniaHerzegovinawas
underNATO,i.e.U.S.control.

Therefore, the BosnianMuslim forces inside the “demilitari
zedzone”inSrebrenicawerebothnumericallysuperiortotheBosnian
Serbforces,andverywellarmed,courtesyofNATOconvenientlyshut
ting its eyes.Clearly, theBosnianSerb forces,bothnumerically and
technicallyinferior,couldnotrealisticallyconceiveofcarryingoutany
sortof“masskilling”or“genocidal”plan.Thisisalsotheconclusionof
theNetherlandsInstituteforWarDocumentation(NIOD),“Srebreni
ca,a‘safe’area”:

“Withhindsighttherearenoindicationsthattheincreasedac
tivityof theVRS inEastBosniaat thebeginningof July 1995was
aimedatanythingmorethanareductionofthesafeareaSrebrenica
andaninterceptionofthemainroadtoZepa.Theplanofcampaign
wasdrawnupon2July.Theattackcommencedon6July.Itwasso
successfulandsolittleresistancewasofferedthatitwasdecidedlate
intheeveningof9Julytopressonandtoseewhetheritwaspossible
totakeovertheentireenclave.”

13. What is the main ar gu men ta tion be hind the We-
stern-in spi red as ser tion that “ge no ci de” to ok pla ce in Sre-
bre ni ca?

ThefirstmajorjudgmentoftheICTY,whichmadethegreatest
contributiontotheconstructionofthe“officialversion,”accordingto
which“genocide”wascommittedinSrebrenicainJuly1995,wasinthe
caseofBosnianSerbarmygeneralRadislavKrstic,broughtinAugust
2001.

As British professor Tara McCormack summed up the jud
gmentagainstKrstic:

“Joint criminal enterprise is a new category that does not
entailprovingthat theaccusedhadanydirect intent tocommit,or
knowledgeof,thecrime.AtKrstic’strialitwasestablishedthatKrstic
didnotknowofanymurdersthatwerebeingcommitted,andinno
wayparticipated.Moreover,theICTYalsoacceptedthatKrstichad
personallygivenordersthatBosnianMuslimcivilianswerenottobe
harmed.Hisconvictionwasbasedonthegroundsthathehadpartici
patedina‘criminalenterprise’,thecaptureofSrebrenica.”

(“HowDidSrebrenicaBecomeaMoralityTale,”Spikedonline,
August3,2005.)

InthewordsofMichaelMandel,ProfessorofInternationalLaw
atYorkUniversityinToronto:

“ButiftheKrsticcasestandsforanything,itstandsforthefact
thatgenocidedidnotoccuratSrebrenica.AndtheCourt’sconclusion
that itdid canonlybeconsidereda legal formofpropagandaand
anothercontributiontothespreadingimpressionoftheTribunalas
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morea ‘politicaltool’thana ‘juridicalinstitution’,toparaphraseits
mostfamousdefendant.

The Tribunal’s claim that genocide occurred at Srebrenica
wasnotsupportedbythefactsitfoundorbythelawitcited.Eventhe
TrialChamber’sconclusionthat‘BosnianSerbforcesexecutedseveral
thousandBosnianMuslimmen[withthe]totalnumberofvictims…
likelytobewithintherangeof7,0008,000men’wasnotsupported
byitsexplicitfindings.Thenumberofbodiesexhumedamountedto
only2,028,andtheChamberconcededthatevenanumberofthese
haddiedincombat, infactgoingsofarastosaythattheevidence
only ‘suggested’ that ‘themajority’ of those killedhadnot beenkil
ledincombat:‘Theresultsoftheforensicinvestigationssuggestthat
themajorityofbodiesexhumedwerenotkilledincombat;theywere
killedinmassexecutions.’”

(“The ICTYCalls it ‘Genocide,’”SrebrenicaResearchGroup,
2005.)

EfraimZuroff,Director of the SimonWiesenthal Center and
certainlyaleadingauthorityonwhatconstitutesgenocide,hadthisto
say about theSrebrenica “genocide”qualification inJune2015, in a
statementgiventotheBelgradedailyPolitika:

“As faras I know,whathappened theredoesnotfit thede
scriptionordefinitionofgenocideandIthinkthatthedecisiontocall
thisgenocidewasadoptedforpoliticalreasons.”

14. Did a Re pu bli ka Srp ska Go vern ment Com mis sion 
truly “ad mit ge no ci de” in its 2004 Re port?

No. In its report, the Commission used the term “genocide”
onlyinquotingtheICTYjudgmentagainstBosnianSerbarmygeneral
RadislavKrstic.TheCommissiondidnotacceptthefigureof“8,000
executedprisoners,”insteadconcludingthattherewasalistof7,108
namesofpersonsreportedasmissingbetweenJuly1019,1995.The
Commissionalsodidnotstatethatallthepersonsonthelistwerekil
ledormissing.Instead,itstatedthatthelistcontainspersonskilledin
waroperationspriorto1995,aswellasthosethatdiedofnaturalcau
ses,whileotherswerefoundtohavechangedtheiridentityandplaceof
residence,ortobeservingprisonsentencesforcriminalactivity.

Thereportitselfwasproducedunderhighlyirregularcircum
stances,underdirectpressureoftheHighRepresentativeforBosnia
Herzegovina,PaddyAshdown,asdescribedbyUniversityofPennsylva
niaprofessoremeritusEdwardHerman:

“TheBosnianSerbsactuallydidputoutareportonSrebrenica
inSeptember2002,butthisreportwasrejectedbyPaddyAshdown
forfailingtocomeupwiththeproperconclusions.Hethereforefor
ced a further report byfiring a streamofRepublica Srpskapoliti
ciansandanalysts,threateningtheRSgovernment,andeventually
extractingareportpreparedbypeoplewhowouldcometotheoffici
allyapprovedconclusions.Thisreport,issuedonJune11,2004,was
thengreetedintheWesternmediaasameaningfulvalidationofthe



Преиспитивање Сребренице

178

officiallinetherefrainwas,theBosnianSerbs“admit”themassacre,
whichshouldfinallysettleanyquestions.”

(“ThePoliticsoftheSrebrenicaMassacre,”July7,2005,Global
Research.org)

Asareminder,accordingtogeneralandinternationallaw,acts
committedundercoercioncannotbeconsideredtobelegitimate.

Con clu si ons
After 20 years, for all themedia attention and limelight, the

onlyconclusion thatcanbemadewithcertainty is thatnothingcer
tainhasbeendeterminedwhenitcomestoSrebrenica.Thenumberof
victimsofwarcrimesisyettobedetermined,asisthenumberoftotal
victims,onboththeBosnianMuslimandtheBosnianSerbside.The
mainreasonforthisfailureliesinthefactthat,inthecaseofSrebreni
ca,politicsandpragmaticinterestshavetrumpedjusticeandthepur
suitoftruth.Onlyanindependent,representative,internationaltruth
commissiononSrebrenicacouldestablishthefulltruth.Itishightime
thatsuchacommissionwasestablished.

Tosummarize,thisiswhatisknownaboutSrebrenica,after20
years:

Thereisnoestablishedconnectionbetweenprisonerexecuti
onsandofficialstructuresofeithertheRepublicofSerbiaorRepublika
Srpska;

Prisonerexecutionsthatdidtakeplacewerecarriedoutbya
smallnumberofpeople,ofvariousnationalities,whichlayswasteto
claimsofanysortofcollective“Serbianguilt”regardingSrebrenica;

Thenumberofprisonersforwhichitcanbesaidwithagre
atdegreeofcertaintythattheywerevictimsofexecution–isfrom10
to20timeslowerthanthenumberof“7,0008,000”constantlybeing
uncriticallypromotedinthemassmedia.Theonlyplausiblereasonfor
thisunfoundedexaggerationistheintenttoartificiallybuildanimage
ofcollective“Serbguilt”asjustificationforpermanentmeddlinginthe
Balkans,aswellasjustificationforWesterninterventionworldwide,on
“humanitariangrounds,’to“preventnewSrebrenicas”;

Thethusfarprovennumberofexecutedprisoners,whowere
killedbypersonswhohaveeitherbeensentencedtoprisonterms,or
weresubsequentlyengagedasWesternmercenariesinAfrica,islower
thatthenumberofmurderedandbutcheredSerbciviliansinSrebre
nicaanditsvicinity–acrimeforwhichnoonehasanswered,noris
anyoneseekingtoattachthe“genocidal”labeltoBosnianMuslimsfor
it.

Therefore, Serbia, Republika Srpska and the Serbian people
asawholearenotobligedtoapologizecollectivelyforeverythingthat
happenedinSrebrenica,notjustinJuly1995,butduringtheentireti
meofthecivilwarinBosniaHerzegovina,between19921995.

Ifanyapologiesandadmissionsofguiltaredue,theyaredue
froma)U.S.officialswhocontinuallysabotagedeffortstoreachape
acefulsolutioninBosniaHerzegovina,fromthefailedLisbonPlanin
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March1992,bywhichtheBosnianSerbswereevenwillingtoacceptan
independentBosniaHerzegovinaandseparationfromexYugoslavia,
totheOwenStoltenbergPlanof1993,

b)theBosnianMuslimleadershipheadedbyformerpresident
Alija Izetbegovic, which refused the above peace initiatives, actively
importedthousandsofmujahedeenfightersintoBosniaHerzegovina
during thewar,and tookdeliberateactions thatsabotagedpeaceef
fortsinordertoprovokeU.S.ledinterventioninBosniaHerzegovina
andtheBalkans,and

c)allthosewhoareobstructingeffortstoarriveatthereal,una
dulteratedtruthregardingSrebrenica,astheonlywayforwardtoachi
evinggenuinejustice,punishingthetrulyguiltyandopeningtheway
tosincereandlastingreconciliationintheBalkans.

July2017
Belgrade,DenHaag,Washington
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На по ме на: Ма да овај при каз ме мо а ра ви со ког функ ци о не ра 
УН ПРО ФОРа у вре ме до га ђа ја у Сре бре ни ци у ју лу 1995. ни је био 
део ску по ва о Сре бре ни ци са др жа них у овом Збор ни ку, уред ни ци су 
сма тра ли да је ко ри сно увр сти ти га као но во, ак ту ел но, ва жно и 
пр во ра зред но све до че ње од стра не јед ног не у трал ног и из у зет но 
ком пе тент ног ме ђу на род ног по сма тра ча, ко ји не ма ни ка кав лич ни 
ин те рес осим да по мог не да се до ђе до исти не, ка ква год она би ла.

Сте фан Кар га но вић
Рат на Бал ка ну – ме мо а ри јед ног пор ту гал ског офи ци ра (1)
26. април 2017.

Ге не рал Кар лос Мар тинс Бран ко (Car los Mar tins Bran co) је 
јед на од нај ин те ре сант ни јих (а до не дав но ујед но и нај не до ступ-
ни јих) лич но сти у сре бре нич кој кон тро вер зи. Са сво је за гре бач ке 
осма трач ни це, као ви со ки функ ци о нер Ун про фо ра, на по ло жа ју за-
ме ни ка ше фа ми си је вој них по сма тра ча УН за Хр ват ску и Бо сну 
и Хер це го ви ну (1994-1996), пор ту гал ски ге не рал штаб ни офи цир 
(та да пу ков ник, ка сни је пен зи о ни сан као ге не рал) Мар тинс Бран-
ко имао је не по сре дан увид у сва ва жна де ша ва ња на те ри то ри ји 
бив ше Ју го сла ви је где су се, де ве де се тих го ди на про шло га ве ка, 
од ви ја ли су ко би. Пре ко ње го вог сто ла про ла зи ли су из ве шта ји са 
те ре на нај по вер љи ви је при ро де. Упу ћен у до ку мен та из пр ве ру ке 
и на осно ву дис крет них раз го во ра са ко ле га ма из дру гих оба ве-
штај них струк ту ра, Мар тинс Бран ко је био иде ал но по зи ци о ни ран 
да са зна чи ње ни це ко је су зва нич ни ци че сто при кри ва ли, а ме ди ји 
уоп ште ни су пре но си ли.

Ла тин ски емо тив но, од би ја ју ћи да ћу ти ка да је у дру гој по-
ло ви ни де ве де се тих по чео да би ва об ли ко ван да нас до бро по зна ти 
„ге но цид ни на ра тив“, Мар тинс Бран ко је већ 1998. го ди не об ја вио 
текст под про во ка тив ним на сло вом „Да ли је Сре бре ни ца пре ва
ра? Ис каз оче ви ца – бив шег по сма тра ча Ује ди ње них на ци ја у Бо
сни.“ (1) Већ у том ра ном тек сту, Мар тинс Бран ко по ста вља низ 
кри тич ких пи та ња у ве зи са до га ђа ји ма на под руч ју Сре бре ни це у 
ју лу 1995. го ди не:

„Мо ја по ли тич ка ана ли за мо же би ти при хва ће на или од-
ба че на,“ на пи сао је том при ли ком, „али тре ба обра ти ти па жњу на 
окол но сти под ко ји ма је до шло до па да Сре бре ни це, на то ко су 
жр тве чи ји су по смрт ни оста ци до са да про на ђе ни, и за што сам 
убе ђен да је циљ Ср ба био да за у зму Сре бре ни цу и да бо сан ске 
му сли ма не на ве ду на бег ство, али без ика кве на ме ре да их по ко-
љу. По ре ђе ње Сре бре ни це са Кра ји ном, као и ре ак ци ја за пад не 
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‘сло бод не штам пе’ на те до га ђа је, та ко ђе нам мно го то га го во ри.“
Не по сред но по сле овог скеп тич ког на пи са о ка рак те ру спор-

них де ша ва ња у Сре бре ни ци, Мар тинс Бран ко је бу квал но не стао 
са хо ри зон та. Не фи зич ки, на рав но. Не ко ли ко го ди на је бо ра вио у 
Фи рен ци, на Европ ском уни вер зи тет ском ин сти ту ту, при пре ма ју-
ћи док тор ску ди сер та ци ју. За тим је 2007. до 2008. го ди не од сво-
је др жа ве био до де љен НА ТО сна га ма у Аф га ни ста ну, у свој ству 
порт-па ро ла глав но ко ман ду ју ћег. Од 2008. до не дав но, ка да је пен-
зи о ни сан, ге не рал Мар тинс Бран ко је слу жио као за ме ник ди рек то-
ра Ин сти ту та за на ци о нал ну од бра ну пор ту гал ске ар ми је.

Ове им пре сив не ре фе рен це, че му мо же мо до да ти још и по-
ло жај ше фа Оде ље ња за оба ве штај не по сло ве Еу ро фо ра за Бо сну, 
Ал ба ни ју и Ко со во из ме ђу 1996. и 1999, го во ре о то ме да се ра ди 
о елит ном и ви со ко шко ло ва ном офи ци ру са из ван ред ним оба ве-
штај ним спо соб но сти ма и мо ћи ма за па жа ња.

За ин три ги ра ни Мар тинс Бран ко вом не стан дард ном ана ли-
зом сре бре нич ких до га ђа ја, не по сред но по сле фор ми ра ња „Исто-
риј ског про јек та Сре бре ни ца“ по ку ша ли смо да сту пи мо у до дир 
са њи ме не би ли са на ма по де лио сво ја из у зет на са зна ња и уви де. 
На ши на по ри су би ли уза луд ни и ви ше го ди шња пре пи ска са ге не-
ра лом сво ди ла се углав ном на раз ме ну нео ба ве зу ју ћих уч ти во сти. 
Исте сре ће су би ли и не ки ха шки ти мо ви од бра не ко ји су по ку ша ли 
да га ан га жу ју као све до ка. Ме ђу тим, пре крат ког вре ме на ге не рал 
Мар тинс Бран ко нам се сам обра тио са не ко ли ко пи та ња у ве зи 
са Сре бре ни цом и том при ли ком нам је спо ме нуо да је не дав но, у 
но вем бру 2016. го ди не, у Пор ту га ли ји об ја вио сво је ме мо ар ске бе-
ле шке из пе ри о да слу жбо ва ња на Бал ка ну под на зи вом „A Gu er ra 
nos Balcãs, ji ha di smo, geopolítica e desinformação“ /Рат на Бал ка ну, 
џи ха ди зам, ге о по ли ти ка и дез ин фор ма ци ја/ у из да њу Edições Co li-
bri из Ли са бо на.

Као што се и до са да че сто де ша ва ло са ра зним чи нов ни-
ци ма ви со ког ран га, отво ре ност у из но ше њу чи ње ни ца и ин тим-
них убе ђе ња и овом при ли ком мо ра ла је да са че ка – пен зи о ни са ње. 
У слу ча ју ге не ра ла Кар ло са Бран ка, вре де ло је че ка ти. У ње го вим 
фа сци нант ним ме мо а ри ма са бал кан ског ра ти шта, из ме ђу оста лог, 
из ла жу се ком пе тент на са зна ња пор ту гал ског офи ци ра у са ста ву 
сна га УН и у ве зи са не ми ло срд ним про го ном, про пра ће ним ма-
сов ним уби ја њем, срп ског ста нов ни штва из Кра ји не од стра не Хр-
ват ске, уз по моћ НА ТО пак та за ко ји је пи сац та да ра дио. До га ђа ји 
у ју лу 1995. на под руч ју Сре бре ни це од но се се на са мо је дан део 
ње го вих се ћа ња. На ау то ро ве оп сер ва ци је ве за но за пр ву те му вра-
ти ће мо се на кнад но. За са да, скон цен три са ће мо се на ње го ве уви де 
ве за но за Сре бре ни цу и ви ђе ње по за ди не и по сле ди ца тих до га ђа ја.
Већ у са мом уво ду де ла ме мо а ра по све ће ног Сре бре ни ци, Мар тинс 
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Бран ко до во ди у пи та ње су ви слост те зе о ге но ци ду:
„Ге не рал Рат ко Мла дић је ста вио до зна ња да је оста вио 

отво рен ко ри дор за по вла че ње пре ма Ту зли. По до го во ру са Мла-
ди ћем, око 6.000 осо ба је ис ко ри сти ло ту мо гућ ност. У уз ве шта ју 
хо ланд ског ми ни стар ства ино стра них по сло ва на по ми ње се да је 
пре ма из во ри ма Ује ди ње них на ци ја у Ту злу до 4. ав гу ста при сти-
гло 35.632 прог на ни ка, од ко јих су из ме ђу 800 и 1.000 би ли при-
пад ни ци ору жа них сна га БиХ. Од тог укуп ног бро ја, 17.500 би ло је 
пре ба че но ау то бу си ма.“ (Стр. 195)

По р ту гал ски ге не рал за тим на ста вља:
„Сре бре ни ца је би ла при ка за на – а и да ље је сте – као ма са-

кр, са пред у ми шља јем, не ви них ци ви ла Му сли ма на. Као ге но цид! 
Али да ли је ствар но би ло та ко?! Па жљи ви је и упу ће ни је раз ми-
шља ње о тим до га ђа ји ма под сти че ме на сум њу у од но су на та кву 
те зу.“ (Стр. 196)

Мар тинс Бран ко, пре све га, по ста вља не ка нео п ход на и су-
ви сла пи та ња, и то чи сто у свој ству про фе си о нал ног вој ни ка:

„По сто је раз не про це не о од но су сна га то ком бит ке за Сре-
бре ни цу. Са срп ске стра не, мо гло је уче ство ва ти нај ви ше до 3.000 
бо ра ца. Број бор бе них во зи ла је те же утвр ди ти, али се про це њу је 
да их ни је мо гло би ти пре ко 20, као што је на ве де но на по чет ку 
овог по гла вља. Из ве шта ји са те ре на по ка зу ју да ви ше од шест та-
квих во зи ла ни ка да ни је би ло у по кре ту исто вре ме но. Ма да не рас-
по ла же мо по у зда ним по да ци ма о ста њу на му сли ман ској стра ни, 
са свим је ве ро ват но да се ра ди о сна га ма ко је су бро ја ле нај ма ње 
4.000 на о ру жа них љу ди, ка да се са бе ру вој ни ци АР БиХ и при пад-
ни ци па ра вој них ми ли ци ја. По не ким из во ри ма, би ло их је и до 
6.000. Али за свр ху ове ана ли зе узе ће мо ци фру од 4.000 као ве ро-
до стој ну.“ (Стр. 196)

Би ло би ин те ре сант но ви де ти ко мен тар ге не ра ла Вин ка 
Пан ду ре ви ћа на ове про це не од но са сна га и даљ ња раз ма тра ња ко-
ле ге Мар тинс Бран ка. Ге не рал за тим на ста вља:

„То по гра фи ја сре бре нич ког кра ја, као уо ста лом и Ис точ не 
Бо сне у це ли ни, вр ло је бр до ви та. Вр ле ти, гу сто по шу мље ни пре-
де ли и ду бо ке ја ру ге оте жа ва ју кре та ње бор бе них во зи ла и олак ша-
ва ју пе ша диј ска деј ства. Број ча ни од нос сна га на јед ној и на дру гој 
стра ни, ка да се раз ма тра у од но су на свој ства те ре на, ко ји без сва ке 
сум ње иде на ру ку бра ни о ци ма, су ге ри ше да су сна ге АР БиХ има ле 
на рас по ла га њу ви ше не го до вољ но људ ства да се бра не. Ме ђу тим, 
ни су та ко по сту пи ле. Узи ма ју ћи у об зир од нос на па да ча пре ма бра-
ни о ци ма, о че му смо учи ли на вој ној ака де ми ји, да би на пад имао 
из гле да на успех број на па да ча би мо рао да бу де нај ма ње три пу та 
ве ћи од бро ја бра ни о ца. У овом слу ча ју, тај од нос је био ви ше не го 
по во љан за бра ни о це (4.000 бра ни о ца пре ма 3.000 на па да ча). По-
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ред то га, бра ни о ци су има ли и пред ност по зна ва ња те ре на.“ (Стр. 
196)

Ге не рал за тим по ста вља јед но од кључ них сре бре нич ких 
пи та ња:

„По што је вој нич ка пред ност би ла на стра ни од бра не, за што 
АР БиХ ни је пру жи ла ни ка кав ор га ни зо ва ни от пор срп ским сна га-
ма? За што ко ман да 28. ди ви зи је АР БиХ, на из глед по сту па ју ћи су-
прот но сво јим ин те ре си ма, ни је ус по ста ви ла си стем од бра не, као 
што је зна ла да чи ни под дру гим окол но стим, кон крет но за вре ме 
кри зе у апри лу 1993? За што му сли ман ске сна ге у ен кла ви ни су пр-
стом мрд ну ле да по вра те у сво је ру ке сво је те шко на о ру жа ње, под 
кон тро лом Ује ди ње них на ци ја, ко је се на ла зи ло у јед ном ло кал ном 
де поу? Да ли је то би ло са мо пре вид?“ (Стр. 197)

Као до да так овим од лич ним пи та њи ма, по зна то је да је ко-
ман да хо ланд ског ба та љо на већ 6. ју ла оба ве сти ла ко ман ду 28. ди-
ви зи је да мо же по ку пи ти сво је ускла ди ште но те шко на о ру жа ње, 
уко ли ко же ли. То сто ји у „Де бри фин гу“ хо ланд ског ба та љо на, об-
ја вље ном у ок то бру 1995. Ме ђу тим, му сли ман ске сна ге у Сре бре-
ни ци су јед но став но про иг но ри са ле ову до зво лу, што про из во ди 
ути сак да, из по ли тич ких или не ких дру гих раз ло га, ни су има ле 
на ме ру да се вој нич ки су прот ста ве срп ском на па ду.

Мар тинс Бран ко на ста вља:
„По сле 20 го ди на, још не ма за до во ља ва ју ћих од го во ра на 

пи та ња ко ја нам се чи не кључ ним уко ли ко же ли мо да раз у ме мо 
шта се тач но до го ди ло. Па сив ност и од су ство вој нич ке ре ак ци је 
му сли ман ских сна га у ен кла ви су шта је су прот ност од офан зив ног 
по на ша ња то ком прет ход не две го ди не, што се ма ни фе сто ва ло у 
си сте мат ским по ко љи ма срп ских ци ви ла по се ли ма ко ја окру жу ју 
Сре бре ни цу.“ (Стр. 197)

Ге не рал за тим из но си је дан ин три ган тан по да так ко ји је и 
на ма до са да био не по знат:

„Ра миз Бе ћи ро вић (ко ман дант 28.ди ви зи је у од су ству На-
се ра Ори ћа – на ша при мед ба) ис пр ва је из дао на ре ђе ње да се по-
ку пи те шко на о ру жа ње, али га је за тим по ву као са об ја шње њем да 
је до био на ре ђе ње да то не чи ни. Ко му је из дао та кво на ре ђе ње и 
за што? Не ка бу де за бе ле же но да је 6. ју ла из ју тра, ка да је от по чео 
срп ски на пад, ко ман дант хо ланд ског ба та љо на, на сво ју од го вор-
ност, оба ве стио ру ко вод ство АР БиХ да су Ср би пре ко ра чи ли ‘гра-
ни це’ ен кла ве и да УН не ће ста вља ти ни ка кве пре пре ке уко ли ко 
же ли да по вра ти те шко на о ру жа ње ко је се на ла зи ло у ло кал ном 
скла ди шту.“ (Стр. 197)

Мар тинс Бран ко за тим, у ве зи са ениг ма тич ним не стан ком 
во ље да се пру жи от пор, ис ти че и то да је На сер Орић, „ха ри зма-
тич ни во ђа ко ји би по свој при ли ци дру га чи је по сту пио,“ био по-
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ву чен из ен кла ве у апри лу 1995. и ни ка да се ви ше ни је вра тио у 
Сре бре ни цу, па пи та:

„Да ли је ње гов по вра так спре чио Дру ги кор пус Ар ми је 
БиХ, у чи јем са ста ву се на ла зи ла 28.ди ви зи ја? Из ка квих се раз-
ло га та ко не што мо гло до го ди ти? До да нас ни смо до би ли ни ка кав 
убе дљив од го вор на ова пи та ња.“ (Стр. 198)

„С дру ге стра не,“ пор ту гал ски офи цир на ста вља сво ју по-
тан ку ана ли зу сум њи вог сле да до га ђа ја, „зва нич ни ци ло кал не 
СДА, Стран ке де мо крат ске ак ци је ко ја је би ла на вла сти у Са ра је-
ву, не са мо да су из чуд них раз ло га од би ли да по мог ну сна га ма УН 
у ева ку а ци ји Сре бре ни це, што ће ре ћи соп стве ног ста нов ни штва 
и из бе гли ца из су сед них се ла ко је су се скло ни ле у гра ду, већ су 
их спре ча ва ли и да бе же у прав цу По то ча ра. (Ово је пот пу но но ви 
по да так – на ша при мед ба.) Уме сто то га, ко ман ди ру че те Б (хо ланд-
ског ба та љо на – на ша при мед ба) под не ли су ду га чак спи сак зах те-
ва, чи је ис пу ња ва ње је би ло на ве де но као услов за са рад њу. При-
ро да тих зах те ва је ука зи ва ла на по сто ја ње бри жљи во и уна пред 
раз ра ђе ног пла на, ко ји се, ме ђу тим, ни је укла пао у ста ње ко је смо у 
том тре нут ку пре жи вља ва ли. На чел ни ку оп шти не та да су са мо две 
ства ри би ле бит не: пр во, зах тев Вој ним по сма тра чи ма 10. ју ла да 
из да ју са оп ште ње спо ља шњем све ту да су срп ске сна ге ко ри сти ле 
хе миј ско оруж је, иа ко то ни је би ло исти на; и, за тим, да сред ства 
ма сов ног оба ве шта ва ња јав но оп ту же за ши ре ње ла жних ве сти 
да му сли ман ске сна ге пру жа ју ору жа ни от пор, зах те ва ју ћи од УН 
да то зва нич но де ман ту је. По ње му, вој ни ци АР БиХ ни ти су ко-
ри сти ли ни ти ће ко ри сти ти ва тре на сред ства те шког на о ру жа ња. 
Исто вре ме но, жа лио се на не до ста так на мир ни ца и на ху ма ни тар-
ну си ту а ци ју. По че ли су се на зи ра ти обри си јед ног зва нич ног на ра-
ти ва са упо ри штем у две ма по ру ка ма: од су ство вој нич ког от по ра и 
не до ста так жи вот них на мир ни ца.“ (Стр. 198)

Ка ко би се на ен гле ском ре кло, овај елит ни НА ТО офи цир 
са из ван ред ним та лен ти ма за па жа ња и кри тич ког ана ли зи ра ња, 
свој стве ним про фе си о нал ном оба ве штај цу – smel led a rat, и то већ 
на са мом по чет ку игре. Он то баш та ко не ка же, али сти че се ути сак 
да су се ова пи та ња и не до у ми це у ве зи са ау тен тич но шћу зва нич не 
вер зи је сре бре нич ке при че већ та да, in real ti me, ро ји ли у ње го вој 
гла ви, док су се из ве шта ји са те ре на го ми ла ли на ње го вом пи са ћем 
сто лу у За гре бу.

Мар тинс Бран ко за тим по кре ће још јед но ло гич но пи та ње 
– или тач ни је, ука зу је на не су ви слост – зва нич не вер зи је до га ђа ја:

„Знак пи та ња би се мо рао по ста ви ти та ко ђе и на пот пу ни 
из о ста нак сва ке вој не ре ак ци је са стра не Дру гог кор пу са АР БиХ, 
у чи ју зо ну од го вор но сти спа да под руч је се ве ро и сточ не Бо сне ко је 
је об у хва та ло ло ка ли те те Ту зла (где му се на ла зио и штаб), До бој, 



Преиспитивање Сребренице

186

Би је љи на, Сре бре ни ца, Же па и Звор ник. Оба ве штај ни ор га ни АР-
БиХ, ко ји су не пре ста но пра ти ли ко му ни ка ци је на срп ској стра-
ни, би ли су са вр ше но упу ће ни у то да се при пре ма ло офан зив но 
деј ство. Упр кос то ме што му је на ме ра Ср ба да на пад ну Сре бре-
ни цу би ла по зна та, Дру ги кор пус Ар ми је БиХ ни је уло жио ни нај-
ма њи на пор да осла би при ти сак ВРС на ен кла ву. Би ло је по зна то 
да је Дрин ски кор пус, је ди ни ца бо сан ских Ср ба у чи јој се зо ни 
од го вор но сти на ла зи ла Сре бре ни ца, био ис цр пљен и да је на пад на 
Сре бре ни цу био мо гућ је ди но уз ко ри шће ње сна га по ву че них са 
дру гих под руч ја, где би се услед то га, са свим при род но, по ја ви ле 
ра њи ве тач ке. За што Дру ги кор пус ни је пред у зео на пад ду жи ном 
ли ни је до ди ра са Дрин ским кор пу сом, не са мо да би се на тај на-
чин рас те ре тио при ти сак на Сре бре ни цу, не го и да се ис ко ри сти 
при вре ме на ра њи вост ВРС да би се осво ји ла те ри то ри ја у зо на ма 
ко је су услед ових пре ме шта ња оста ле не за шти ће не? На кон што је 
про те кло два де сет го ди на, још увек не ма од го во ра ни на ово ви ше 
не го су ви сло и оправ да но пи та ње.“ (Стр. 198-199)

Ово су нај ва жни ји раз ло зи, у од но су на оквир не окол но сти 
зва нич но усво је ног сре бре нич ког на ра ти ва, ко ји јед ног про фе си-
о нал ног вој ни ка на во де на озбиљ ну сум њу. Ме мо ар ска раз ма тра-
ња Мар тинс Бран ка у свој ству про фе си о нал ног оба ве штај ца, ко ја 
ће мо из ло жи ти у на ред ном де лу овог при ка за, то ће учи ни ти још 
те мељ ни је – и убе дљи ви је.

 (endnotes)
[1] www.glo bal re se arch.ca/was -sre bre ni ca-a-ho ax-eye-wit ness-ac co unt-of -a-for mer-
uni ted-na ti ons-mi li tary-ob ser ver-in -bo snia/731

Из вор: http://www.fsksrb.ru/fond-stra te ske-kul tu re/po li ti ka/ra t-na -bal ka nu-me mo a-
ri-jed nog-por tu gal skog-ofi ci ra-pr vi-de o/

Сте фан Кар га но вић
Рат на Бал ка ну – ме мо а ри јед ног пор ту гал ског офи ци ра (2)
27. мај 2017

У на став ку сво јих ме мо а ра „Рат на Бал ка ну,“[1] пор ту гал-
ски ге не рал Кар лос Мар тинс Бран ко, ко ји се де ве де се тих го ди на, 
у вре ме рат них деј ста ва на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је, на ла-
зио на стра те шки ва жном по ло жа ју за ме ни ка ше фа ми си је вој них 
по сма тра ча УН за Хр ват ску и Бо сну и Хер це го ви ну (1994-1996), 
са оп шта ва сво ја до дат на са зна ња о де ша ва њи ма на под руч ју Сре-
бре ни це у ју лу 1995.

За раз ли ку од из ми шљо ти на пла ће них „струч ња ка,“ ла жних 
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све до ка и про па ган ди ста „не вла ди них ор га ни за ци ја,“ ге не рал Мар-
тинс Бран ко из но си чи ње ни це ко је су на те ре ну при ку пља ли ком-
пе тент ни оба ве штај ни ор га ни. Те чи ње ни це су се слу жбе но сли ва-
ле на ње гов пи са ћи сто у За гре бу, где се на ла зио штаб По сма трач ке 
ми си је УН. Фак ти ма ко је из но си и за кључ ци ма ко је из во ди те шко 
је при го во ри ти по би ло ко јем убе дљи вом осно ву. У про ду жет ку, 
на во ди ће мо ста во ве ко ји се на ла зе на стра ни ца ма 201 – 206 ње го-
вих ме мо а ра.

Да кле, да не би би ло не до у ми це, на осно ву све га ви ђе ног 
и пре гле да ног, пор ту гал ски ге не рал из офи цир ског са ста ва НА ТО 
пак та, Кар лос Мар тинс Бран ко, из ја шња ва се не дво сми сле но да се 
у Сре бре ни ци ни је до го дио ге но цид:

„Да је по сто јао пред у ми шљај да се из вр ши ге но цид, Ср би 
би за тво ри ли ен кла ву та ко да ни ко не би мо гао да по бег не. Уме
сто то га, на па ли су из два прав ца, са ју го и сто ка и ис то ка, ода кле 
су скон цен три са ли сво ја на па дач ка деј ства, оста вља ју ћи ко ри до
ре за по вла че ње пре ма се ве ру и за па ду (…) ни ти би ис пла ни ра ли 
пре воз се дам на ест хи ља да же на, де це и оста ре лих, као што се 
до го ди ло 12. и 13. ју ла, за хва љу ју ћи че му се ско ро по ло ви на из ме
ште них до мо гла те ри то ри је Фе де ра ци је. Ве ли ки број ста нов ни ка 
Сре бре ни це, ко ји су ус пе ли да по бег ну, на шли су уто чи ште у Ср
би ји, где су за тим про ве ли не ко ли ко го ди на без да их је ико ди рао. 
Да би се тврд ња о ге но ци ду оправ да ла, би ло је нео п ход но са кри ти 
не ке не згод не чи ње ни це ко је би ту те зу мо гле да ком про ми ту ју.“

Мар тинс Бран ко не по ри че да је „као по сле ди ца на па да на 
Сре бре ни цу би ло мно го мр твих.“ Он до да је да „ни по сле два де сет 
го ди на ни ко ни је ус пео да им утвр ди та чан број.“ (До ду ше, Ха шки 
три бу нал је сте утвр ђи вао тај број, али као по сле ди ца ње го ве нео-
збиљ не де лат но сти на том по љу са да има мо не ма ње не го пет пра-
во сна жно „утвр ђе них“ ци фа ра из ра зних пред ме та, ко је ва ри ра ју 
ме ђу со бом за око че ти ри хи ља де жр та ва, а ко је на вод но од ра жа ва-
ју број стре ља них. То са мо по ја ча ва ефе кат ау то ро ве опа ске.)

Као што „Исто риј ски про је кат Сре бре ни ца“ већ го ди на ма 
на гла ша ва, и Мар тинс Бран ко ис ти че јед ну бит ну чи ње ни цу, а то је 
хе те ро ге ност узро ка смр ти, па их так са тив но ова ко на бра ја: „Узро
ци смр ти на ста лих то ком и на ком вој них опе ра ци ја су ра зно ли ки: 
бор бе на деј ства из ме ђу две вој ске ко је су се су че ли ле; бор бе из ме
ђу вој ни ка ВРС и ми ли та на та у бег ству ко ји ма су се при дру жи ли 
ци ви ли; ме ђу соб не бор бе из ме ђу при пад ни ка АБиХ; и по гу бље ња 
рат них за ро бље ни ка.“

Што се ти че „на чи на ка ко је на ста ла ма гич на ци фра од 
8,000 не ста лих, по пр во бит ној про це ни Ме ђу на род ног Цр ве ног кр-
ста, што се у јед ном тре нут ку пре тво ри ло у не до дир љи ву исти ну,“ 
ау тор ка же да је то по ста ло „чи ње ни ца ко ју је за бра ње но по ри ца ти 
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још пре не го што је би ла утвр ђе на.“ Па на ста вља: „Те шко оно ме ко 
би се усу дио да до ве де у пи та ње ту не спор ну исти ну. Он ће од мах 
би ти из оп штен и оп ту жен за по ри ца ње ге но ци да. Чи ње ни ца да се 
3,000 ли ца ко ји су би ли про гла ше ни за не ста ле на шло на спи ску би
ра ча на из бо ри ма одр жа ним у сеп тем бру 1996. ни ма ло ни је ути
ца ла на стал но по на вља ње при че о 8,000 мр твих. Ме ди ји ни ка да 
ни су по ка за ли до вољ но ра до зна ло сти да ис тра же ову и дру ге очи
глед не не су ви сло сти. Би ло је лак ше бе со муч но по на вља ти те о ри ју 
о ге но ци ду, ко ју су за сту па ла глав на сред ства ма сов ног ин фор ми
са ња. Али без об зи ра на упор но по на вља ње те ‘исти не’, вре ди под
се ти ти се да се из ме ђу ме диј ске па ро ле (so und bi te)и исто риј ске 
чи ње ни це на ла зи ве ли ко ра сто ја ње.“

„Ко ли ко је за ро бље ни ка би ло стре ља но, а ко ли ко је по ги ну-
ло у бор бе ним деј стви ма?“, ге не рал Мар тинс Бран ко ов де ре то рич-
ки по ста вља јед но од нај ва жни јих пи та ња. „Да ле ко смо од то га да 
би има ли од го во ре, и ре као бих да ће мо до њих до ћи вр ло те шко. 
Мно го је лак ше – и јед но став ни је – при ча ти о ге но ци ду.“

Пор ту гал ски офи цир ипак на га ђа о то ме ко ли ко би мо гао да 
из но си број жр та ва рат ног зло чи на у Сре бре ни ци у ју лу 1995:

„По гу бље ње од стра не ВРС знат ног бро ја му шка ра ца му-
сли ма на – до бро оба ве ште ни из во ри се по зи ва ју на 2,000 – ме ђу 
ко ји ма су ве ћи на би ли вој ни ци, у Сре бре ни ци и око ли ни ен кла ве, 
не сум њи во пред ста вља рат ни зло чин.“

Ци фра ко ју по ми ње Мар тинс Бран ко вр ло је зна ко ви та из 
ви ше раз ло га. Пре све га, за то што исту ци фру по гу бље них – 2,000 
– на во ди и је дан дру ги не ма ње ком пе тен тан из вор, Џон Шин длер, 
аме рич ки оба ве шта јац у Са ра је ву упра во у пе ри о ду сре бре нич ких 
де ша ва ња. Шин дле ро ва про це на са са ра јев ске осма трач ни це, ко ја 
се тач но по кла па са Мар тинс Бран ко вом са за гре бач ке – а обе су 
пот пу но у скла ду са рас по ло жи вим фо рен зич ким на ла зи ма – из не-
та је у до ку мен тар ном фил му Оле Фли ју ма, „Сре бре ни ца: из да ни 
град.“[2] При том, тре ба има ти у ви ду да у за мр ше ним си ту а ци ја-
ма као што је ова син те зе оба ве штај них по да та ка ко ји по ти чу из 
ра зних из во ра нај че шће пру жа ју не у по ре ди во по у зда ни ју укуп ну 
сли ку од из ве шта ја изо ло ва них по је ди на ца, чи ји је увид обич но 
огра ни чен, и ко ји не рет ко ни су ни пот пу но објек тив ни.

Нај зад, ци фра ко ју со ли дар но су ге ри шу Мар тинс Бран ко и 
Шин длер, а ко ја на осно ву уви да у ма те ри јал не до ка зе уоп ште ни-
је спор на, ин те ре сант на је из још јед ног раз ло га. На и ме, на мар-
ги на ма оба ве штај них за јед ни ца већ по ду же вре ме упор но кру же 
гла си не о по сто ја њу јед ног до ку мен та – ми сте ри о зног пи сма ко је 
је Али ја Изет бе го вић у про ле ће 1995, не по сред но пре сре бре нич ке 
опе ра ци је, на вод но упу тио На се ру Ори ћу – где се по твр ђу је да је 
још увек на сна зи по ну да ино стра не ин тер вен ци је, под усло вом да 
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се упа дом ВРС у Сре бре ни цу ин сце ни ра ма сов ни по кољ. Кључ ни 
по да так у том пи сму је сте то да би, пре ма том на вод ном до ку мен-
ту, ци фра жр та ва, ко ја би би ла аде кват на као оки дач за укљу че ње 
за ин те ре со ва ног стра ног фак то ра, та ко ђе из но си ла већ ви ше пу та 
по ми ња них – 2,000. 

„Ме ђу тим,“ на ста вља ау тор, Мар тинс Бран ко, „то ни је био 
ге но цид ни чин, као што се твр ди на мно гим ме сти ма, пре све га у 
Три бу на лу у Ха гу, и као ар гу ме нат ко ри сти се у свр ху по ли тич-
ког пре пу ца ва ња.“ Па као ци ви ли зо ва на осо ба до да је: „Узи ма ње 
прав де у соп стве не ру ке, не што што је кул ту ро ло шки свој стве но не 
са мо Ср би ма већ и оста лим за јед ни ца ма у бив шој Ју го сла ви ји, не 
оправ да ва ни ти ума њу је те жи ну по чи ње ног де ла. То је без сум ње 
пре кр шај Же нев ских кон вен ци ја.“

Али на кон без бед ног по вла че ња у пен зи ју, пор ту гал ски ге-
не рал је од лу чан у то ме да се ства ри мо ра ју на зи ва ти њи хо вим пра-
вим име ном:

„Ужа сни рат ни зло чи ни мо ра ју би ти ка жње ни. Ме ђу тим, 
та кри вич на де ла ни ти се мо гу ни ти би их тре ба ло бр ка ти са – 
ге но ци дом. Ка да се бр ка ју рат ни зло чи ни – као што је уби ја ње 
сто ти на му шка ра ца вој нич ког уз ра ста – са ге но ци дом, где мо ра 
да бу де утвр ђе но по сто ја ње на ме ре да се си сте мат ски ис тре бе 
при пад ни ци не ке ет нич ке за јед ни це, то је знак вр ло нео збиљ ног 
по на ша ња. То по себ но до ла зи до из ра жа ја ако се има у ви ду да је 
из вр ши лац ста вио на рас по ла га ње сред ства за пре воз се дам на ест 
хи ља да из ме ште них ли ца, што пред ста вља око 50 од сто од укуп
ног из ме ште ног ста нов ни штва.“

За тим, Мар тинс Бран ко скре ће па жњу на још јед ну при мет-
ну и ни ма ло бе зна чај ну „не су ви слост“ сре бре нич ке при че, а то је 
да је „Три бу нал осу дио је два јед ног по чи ни о ца“ (у фу сно ти по ја-
шња ва да је реч о Дра же ну Ер де мо ви ћу, све до ку-са рад ни ку на гра-
ђе ном сме шно ни ском тро го ди шњом ка зном, а по сле то га број ним 
апа на жа ма и бе не фи ци ја ма за сво је ме ха нич ки по на вља но и ви ше 
не го спор но све до че ње).[3] Пор ту гал ски ау тор ис ти че да „ни ко од 
оста лих осу ђе ни ка ни је био из ве ден пред суд или ка жњен за по гу-
бље ње рат них за ро бље ни ка, не го по ‘ко манд ној од го вор но сти’ или 
за уче шће у Удру же ном зло чи нач ком по ду хва ту (Jo int Cri mi nal En-
ter pri se), што је док три на ко јом се Три бу нал слу жи а чи ја је при ме-
на у кон тек сту су ко ба вр ло кон тро верз на. Ка ко је мо гу ће утвр ди ти 
да се до го дио ге но цид ако већ два де сет го ди на Три бу нал ни је спо-
со бан да уста но ви ко ли ко је жр та ва уби је но, ко ји је узрок смр ти и 
ко их је убио?“

Све су то ло гич на пи та ња, мно ги би се са ти ме сло жи ли. 
Да пен зи о ни са ње за и ста вр ши чу де сан ути цај на бу ђе ње кри тич ке 
са ве сти до каз је и Мар тинс Бран ко ва под јед на ко тач на кон ста та ци-
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ја да је „Три бу нал за бо ра вио да су ди за зло чи не на под руч ју Сре-
бре ни це по чи ње не из ме ђу 1992. и 1995. го ди не над Ср би ма, услед 
ко јих је би ло по би је но бли зу две хи ља де осо ба (му шка ра ца, же на, 
де це и ста ри јих ли ца), у не ким слу ча је ви ма по сле ра зних му че ња 
и ди вља шта ва. То је нај ве ћим де лом бри жљи во до ку мен то ва но, а 
џе ла ти су по зна ти (…) Као што је Ри чард Хол брук при знао у сво јој 
књи зи, ‘Три бу нал се по ка зао као дра го це но ору ђе на ше по ли ти ке, 
што нам је и ко ри сти ло…’“[4] Да, упра во та ко.

У на став ку, ка да је већ реч о ге но ци ду, Мар тинс Бран ко без 
устру ча ва ња ис ти че јар ки кон траст из ме ђу си ту а ци је у Сре бре ни-
ци у ју лу 1995. и већ сле де ћег ме се ца у Кра ји ни, под на па дом хр-
ват ских ору жа них сна га:

„До га ђа ји у Сре бре ни ци се не мо гу ни ти би се сме ли бр ка
ти са оним што се ме сец да на ка сни је до го ди ло у Кра ји ни, где је 
хр ват ска вој ска из ве ла опе ра ци ју си сте мат ског уби ја ња срп ског 
ста нов ни штва ко је ни је по бе гло или му ни је по шло за ру ком да се 
скло ни, и то не ште де ћи ни ко га. Му шкар ци, же не, де ца, оста ре
ли, сви без раз ли ке би ли су пред мет истих сви ре по сти, и још го рих 
ства ри. Та опе ра ци ја је би ла по дроб но ис пла ни ра на и оп се жно је 
до ку мен то ва на, а по зна та су та ко ђе и на ре ђе ња за ње но из во ђе
ње ко ја је Туђ ман из дао сво јим ге не ра ли ма, на са стан ку одр жа ном 
31. ју ла 1995. на Бри о ни ма, пред опе ра ци ју Олу ја. До га ђа је у Кра
ји ни Три бу нал ни ка да ни је раз ма трао као ге но цид. У од но су на те 
до га ђа је, за пад ни ме ди ји су се др жа ли на оба зри вом ра сто ја њу, а 
њи хо ва ћут ња је би ла са у че снич ка и за глу шу ју ћа.“

У за кључ ку, Мар тинс Бран ко не ма ди ле ме око то га да до га-
ђа ји у Сре бре ни ци пред ста вља ју пер фи дан плод ду го трај ног пла-
ни ра ња и са деј ства за ин те ре со ва них ак те ра. У при лог то ме на во-
ди по дат ке из књи ге Ибра на Му ста фи ћа „Пла ни ра ни ха ос,“ ис ка зе 
ло кал ног по ли ти ча ра Злат ка Ду ки ћа, и из ја ве на чел ни ка по ли ци је 
у ен кла ви Сре бре ни ца то ком су ко ба, Ха ки је Ме хо љи ћа. Ау тор се 
по себ но за у ста вља на зна ко ви том све до чан ству та да шњег на чел-
ни ка ге не рал шта ба АБиХ, Се фе ра Ха ли ло ви ћа, о то ме да је Изет-
бе го вић био до нео од лу ку да се „ота ра си“ Сре бре ни це вр ло ра но у 
игри, „али уз из вла че ње нај ве ће мо гу ће по ли тич ке ко ри сти.“

Уз гред, ка да је реч о ис ка зи ма Ме хо љи ћа и Ха ли ло ви ћа на 
ову те му, и до ка зи ма да је до га ђај био пла ни ран ду го уна пред, вре-
ди на по ме ну ти да је Ме хо љи ће во чу ве но све до чан ство о Изет бе-
го ви ће вој по ну ди да се до зво ли по кољ Сре бре ни ча на за уз врат за 
стра ну ин тер вен ци ју, а Сре бре ни ца за тим да се раз ме ни са Ср би-
ма за Во го шћу, сме ште но у вре мен ски пе ри од је се ни 1993. ка да се 
у Са ра је ву одр жа вао Бо шњач ки кон грес. Ме ђу тим, у сво јој књи-
зи „Лу ка ва стра те ги ја“[5] Се фер Ха ли ло вић из но си вр ло ин те ре-
сан тан и до са да углав ном не за па жен по да так да је кон цепт ин-
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сце ни ра ња ма са кра у Сре бре ни ци, за рад са ку пља ња по ли тич ких 
ди ви ден ди, у гла ви Али је Изет бе го ви ћа и бо шњач ког ру ко вод ства 
ве ро ват но по сто јао још од ра ни је. До ду ше, у вре ме ка да је Ха ли-
ло ви ће ва књи га би ла об ја вље на он се већ био по ли тич ки раз и шао 
са Изет бе го ви ћем и за то би ње го ве тврд ње тре ба ло узе ти са до зом 
ре зер ве, али Ха ли ло вић ипак из но си да му је још у про ле ће 1993. 
Изет бе го вић по ми њао по ну ду ко јом је не ко ли ко ме се ци ка сни је, 
кра јем те го ди не, шо ки рао Ме хо љи ћа и оста ле чла но ве сре бре нич-
ке де ле га ци је.

Ме мо ар ска са оп ште ња ге не ра ла Кар ло са Мар тинс Бран ка 
у ве зи са Сре бре ни цом пред ста вља ју још јед ну дра го це ну коц ки цу 
ко јом се упот пу њу је наш увид у тај до га ђај. То ни су са мо за бе ле-
шке о са зна њи ма јед ног стра те шки рас по ре ђе ног стра ног по сма-
тра ча, већ мно го ви ше од то га. Ујед но, пре ко ње га, то је и ис по вест 
струк ту ра ко је ау тор пер со ни фи ку је, чи ме се у ве ли кој ме ри од го-
ва ра на ва жна пи та ња о то ме „шта су зна ли и ка да су са зна ли“. Ја-
сан под текст Мар тинс Бран ко вих ме мо а ра је то да су и ау тор и ње-
му над ре ђе не и под ре ђе не струк ту ре до га ђа је пра ти ли у ре ал ном 
вре ме ну, да су исто вре ме но са де ша ва њи ма углав ном би ли тач но 
оба ве ште ни шта ко ра ди и ко ме, и да на ду бљим ана ли тич ким ни-
во и ма они не ма ју ни ка квих илу зи ја, а ди ле ме још ма ње, о пра вом 
ка рак те ру и по за ди ни сре бре нич ких до га ђа ја, ни ти о ци нич но по-
ли тич ким ци ље ви ма ко ји ма су по слу жи ли.

(endnotes)
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џи ха ди зам, ге о по ли ти ка и дез ин фор ма ци ја/ Edições Co li bri 2016.
[2] „Сре бре ни ца: из да ни град“, 50:50 до 51:10 ми ну та, www.you tu be.co m/
watch?v=MnA LE ecbZ-k
[3] Ер де мо ви ће ве ла жи је раз от крио бу гар ски пу бли ци ста Жер ми нал Чи ви ков у 
за па же ној сту ди ји Крун ски све док, Ал ба трос Плус, Бе о град 2009.
[4] Hol bro o ke, Ric hard. To End a War, стр. 190.
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