Окрени и трећи образ

НЕ ПОСТОЈИ „СЛУЧАЈ ОРИЋ” НЕГО „СЛУЧАЈ ХАГ”: ЈОШ ЈЕДНО ПОНИЖАВАЊЕ
ПРАВА И ШАМАР ПРАВДИ

Окрени и трећи образ

„Хашки трибунал је упорно одбијао доказе оптужбе и изјавио да су хапшење Насера
Орића и суђење само ,уступак српској заједници’. Муслимански командант, за Србе
несумњиво злочинац који је српска села претварао у згаришта и гробља, пуштен је на
слободу као да је опљачкао самопослугу, што је довело до дубоког узнемирења људи и
стварања даљих изговора да се цинично оцрњује један народ и да се подсмехне
његовом болу, док се судије смеше са оним ,sorry’ на уснама”

Пише: Микеле Алтамура

Одлуком суда у Хагу пуштен је на слободу муслимански војни командант из
Босне, Насер Орић, после суђења за ратне злочине које је трајало једва 18
месеци.

Судија Агијус га је прогласио кривим зато што није спречио убиства и
малтретирања Срба у затворима у Сребреници, али га није сматрао
одговорним за остале делове оптужнице, много теже. Орић одмах пуштен из
затвора, пошто је део казне издржао у притвору.
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Одбачени су сви докази и аргументи оптужнице за пљачку и самовољно
пустошење 50 суседних српских села, јер „млади” командант није био у стању да
контролише своје најамнике, пошто није прошао кроз праву војничку обуку која
би му омогућила да се супротстави српској војсци.

Хашки трибунал је упорно одбијао оптужбе и изјавио да су хапшење Орића и
суђење само уступак српској заједници, за коју је Орић био несумњиви
злочинац, који је српска села претварао у згаришта и гробља.

Дуго су адвокати који су заступали грађанску парницу Републике Српске
покушавали да укажу судијама на насиље и истребљење које је претрпео
српски народ, али све што су постигли је пресуда која вређа хиљаде жртва и
подсмева се поднетим оптужбама. Муслимански командант је пуштен на
слободу као да је опљачкао самопослугу, а све то је довело до узнемирења
људи и стварања даљих изговора да се оцрни један народ и да се подсмехне
његовом болу, док се судије смеше са оним „sorry” на уснама.

МОНТАЖЕ И КАТАСТРОФЕ

Сада је Орић „херој отпора”, „храбри војник који је бранио свој народ од српског
геноцида”, „икона победе демократије и цивилизације на подручју
варварства и вечних мржњи”. Међутим, свакоме нормалном данас је довољно
само да погледа колико Срба живи у Хрватској, на Косову, у Словенији или у
муслиманској Босни, да би се схватило ко је стварно извео етничко чишћење.

Онај што губи и што мора да трпи увек је српски народ, који ће још задуго да плаћа
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„покољ у Срeбреници” (упркос томе што таквог покоља заправо никада није ни
било), на основу чега је Карла дел Понте створила „casus belli”.

Исто тако је Наташа Кандић показала један лажирани и монтирани видео
запис, баш као да је филм, са глумцима и луткама уместо војника и лешева. Уз
мало промућурности и удубљивања, није тешко закључити да је све то лажно,
наручено и монтирано, као што је била лажна и фотографија НАТО пакта која
је требало да сведочи о постојању масовних гробница. Сателитски снимак
документује да је за дан ископана заједничка гробница, размера које су
прекомерне у ратним условима, ако се њихова величина упореди са
величином аутомобила, који се налази заокружен у дну слике. Осим тога, ако
се осмог у месецу види кућа без крова, а дан касније та иста кућа има кров, онда
би можда требало закључити да га је вредни сељак изградио током ноћи? Те
некохеренције нас озбиљно приморавају да не верујемо у аутентичност
„кључних доказа” такве валидности. А то су слике које су изазвале рат,
изазвале међуетничку мржњу и уништиле све. Може ли бити случајно то што је
НАТО у Србији бомбардовао само друштвена предузећа, а никада приватна?
Не значи ли то да су авиобомбардовања била усмерена само на то да искључе
из игре државну привреду?

Генерал Младић је ушао у Сребреницу, али је Алија Изетбеговић организовао
праву правцату клопку: војска од 5.000 Орићевих војника је замењена са 3.000
муџахедина, најамника и злочинаца који су деловали зверски и безобзирно.
Пошто је српска војска то видела и гледала како се дешава права правцата
кланица невиних, она није оклевала да одговори на ватру, а није успео ни њен
захтев да се плаћеници повуку. Босански муслимани су имали велику
предност, јер је Сребреница окружена брежуљцима, а они су имали тешко
наоружање, које су користили у тој прилици, јер нису били регуларна војска.
Један документ Уједињених нација сведочи да су већ од 1993. године
постојале заједничке гробнице у Сребреници, уз списак свих мртвих, међу
којима су једнако били и Срби и муслимани. У тренутку сукоба било је много
мртвих, између 600 и 800, али сви су били најамници.

Исто тако, постоје извештаји УН који сведоче о насиљу спровођеном током
дугог низа година над српским селима, о паљењу кућа, зверском убијању
жена, деце, стоке, свега живог. Из свих арапских земаља су долазили
муџахедини да се боре за муслиманску браћу, а позивали су их и управо
пратили агенти под „плавим шлемовима” који су руководили гомилама
плаћеника и режирали герилски рат.
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ОПЕРЕТСКИ ТРИБУНАЛ УЖАСА

Међународни кривични суд за ратне злочине је правна срамота коју је
установио Савет безбедности УН (резолуције 808 од 22. фебруара и 827 од 25.
маја 1993. године), под великим притиском САД, без икакве правне основе.
Савет безбедности нема овлашћења да проглашава законе и формира
судове. Међународни суд може да се оформи само на основу међународног
споразума који, на обавезујући начин, ратификују заинтересоване
државе. САД су, пак, наметнуле суд као ванредну меру Савета безбедности да
би се „поново установили међународни мир и безбедност” на основу поглавља
VII Повеље Уједињених нација. Специјални статус трибунала и одсуство
валидне правне основе омогућавају трибуналу да сам утврђује законе,
правила и процедуре.

Трибунал ствара законе о себи самоме, као и на основу сопствених правила. То
је први пут урадио фебруара 1994, па је потом те законе више пута мењао у току
самих процеса, уз врло неозбиљну унутрашњу процедуру (одобрења факсом,
без расправе и гаранцијске процедуре – чл. 6), мењајући их од случаја до
случаја. Закони које суд сам себи одређује могу да буду ретроактивни,
односно закони се могу усвојити „post eventum”, сходно потребама оптужбе.
Наравно, процедура може бити промењена током одвијања оптужнице, али
никако и никад на захтев одбране, која нема никаква овлашћења у том погледу.
Тужилаштво може да води истрагу по свом нахођењу, без подвргавања било
каквој контроли, може да хапси по својој вољи, на основу тајних оптужница
тајних доушника, и да шаље приведене особе директно у Хаг, где ће оптужени
сигурно бити осуђени на тешке казне.

Имајући у виду те основе није ни чудо да Хаг нарушава све критеријуме за
праведно суђење. Нема одвојености тужилаштва од суда, нема привремене
слободе нити суђења по скраћеном поступку. Нема јасан став о ваљаности
доказа за пресуду, нема независно тело коме се осуђени може жалити.
Нарушава принцип по коме оптужени не може да буде два пута осуђиван за
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исто дело. Осумњичени може да буде, и без оптужнице, држан у затвору 3
месеца, што је време више него довољно да се од њега насилно изнуде
признања, која потом, сходно члану 92, важе као ваљана, осим ако онај што их је
дао није у стању да докаже супротно. Трибунал може да одбије адвоката
одбране или да одлучи да га не саслуша, јер га сматра „агресивним” (чл. 46).
Оптужба, уз сагласност судија, може да спречи одбрани приступ књигама,
документима, фотографијама и осталим елементима који се узимају као
докази (чл. 66).

Извори информација могу да остану тајни. У пракси то значи да тајне службе
које су мешетариле у Југославији могу да испуне своју оптужницу било чиме,
па и потпуно измишљеним стварима, без икакве обавезе да оне буду
проверене. Оптужбе и имена оптужених могу да буду тајни, „у интересу
правде” (чл. 53), онемогућавајући тако оптуженом да се брани. Члан 32 Статута
Трибунала предвиђа да трошкови треба да су планирани у буџету УН, али се та
клаузула редовно крши. Истина је да финансирање Хашког трибунала тече
директно из буџета САД, или познатих „фондација” и „финансијских
институција” које у својим именима садрже већ и врапцима позната
озлоглашена презимена, као и из богатих муслиманских извора.
<

(Изворник: I CRIMINI DELL’AIA CONТRO I SERBI, Rinascita, Рим, 6. јул 2006)
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