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ЕДИТОРИАЛ

На 30 август, 2019, денот на исчезнатите не помина 
незабележано во земјите од поранешна Југославија. 
Се организираа маршови, се со цел да се привлече 
вниманието кон оние 10,000 луѓе, кои се уште се 
водат како исчезнати од неодамнешните војни. За 
нивните семејства, „исчезнати“ не е абстрактен термин, 
напротив, тоа е лично, сирово и нерешено. Во повеќето 
случаи, исчезнатите се изедначени со поимот воени 
злосторства, и за многу семејства кои се без одговори, 
потрагата за правда е отуѓувачка.

***
Истрагите за исчезнатите личности беа обележани од 
сомнителни политички агенди, непрецизни методи на 
идентификување, правни препреки, тајни и митологии. 
Затегнатите односи помеѓу владите наштетија на 
обидите кон решевање на овој проблем во изминатите 
години. Босна и Херцеговина (БиХ), Србија и Хрватска 
потпишаа договори за соработка кои треба да ги 
продлабочат истрагите, но резултатите се бавни.

***
Во ова издание на Балкански.Перспективи, авторите 
критички се осврнуваат на политиките во регионот 
и на недостатокот на политичката волја, да се стават 
во преден план исчезнатите личности на агендата на 
регионалните и  билатералните разговори.

***
Јелена Грујиќ Зиндовиќ ја изразува својата загриженост за 
предавањето на одговорноста на истратиге на државните 
институции. Политичките тензии ја ограничија 
размената на информации помеѓу лидерите, пристапот 
до државните архиви и заедничките интереси.

***
Владите на Косово, сторија малку за да ги меморализираат 
своите сограѓани, објаснува Деа Деди во нејзиното 
интервју. Изложбата посветена на исчезнатите деца од 
војната во Косово, ги зближи семејствата од различните 
заедници во нивната заедничка тага. Цивилното 
општество бара од државата отворање на постојан музеј.

***
Зоран Андонов пишува како семејствата на исчезнатите 
лчности од конфликтот во 2001 година во Северна 
Македонија, ја бараат правдаа. Надежите на семејствата 

дека судбината на нивните блиски ќе биде расчистена, 
беше речиси уништена кога собранието изгласа нов 
закон за амneстија.

***
Елда Јахиќ го осврнува својот коментар на 
контрадикторностите во кривичниот закон на БиХ, кои 
ги попречуваат ефективните истраги за исчезнатите. 
Рацете на полицијата и јавните обвинители се заврзани 
кога се работи за стимулирање или заштита на сведоците 
кои можат да ги лоцираат масовните гробишта. Овие 
сведоци често се сторители или соучесници на воените 
злосторства. Ако овие личности произлезат со некаква 
информација, тоа би било себе – инкриминирачко.

***
Един Рамулиќ смета дека институциите на БиХ, кои 
имаат за задача да ја дознаат судбината на исчезнатите, 
немаат експертиза и капацитет да ги спроведат истрагите. 
Воените злосторства изгледаат како колективен труд, 
од прикиравање на злосторствата и заштитата на 
криминалците, до погрешно информирање на јавноста. 
Медиумите дури и измислија и масовни гробишта 
во близината на Бања Лука, и се уште овие (лажни) 
информации се третираат како вести.

***
Арсим Герџхалиу зборува за неочекуваното започнување 
на неговата кариера во форензиката за време на војната 
во Косово. Во последните 20 години ги пренесува 
новостите до семејствата за пронаоѓањето на останките 
на нивните сакани. Тоа е најтешкиот дел од неговата 
работа. За повеќето, новостите се неподносливи, а некои 
одбиваат и да веруваат во нив.

***
Милица Костиќ ги рефлектира промените на 
политичките агенди кои влијаат на потрагите по 
исчезнатите. Во 2001, српските институции беа 
подготвени да ги испрашуваат вистинските луѓе 
(внатрешно), што доведе до откривање на неколку 
масовни гробишта. Но, за време на истрагите на МКСЈ, 
државата даде наредби да се релоцираат телата на нови 
локации во Србија, во обид да се прикријат доказите.

***
Придонесувачите на ова 12 издание на Балкански.
Перспективи бара од владите да соработуваат помеѓу 
себе , во обид да се изнајдат одговори  и правда 
за семејствата и да се воспостават јавни и трајни 
споменици.

Издание бр: 12

Балкански.Перспективи цели да го охрабри критичкото мислење и 
конструктивната дебата за соочувањето со минатото. Се надеваме дека ова 

списание ќе ви биде вреден ресурс. Вашиот фидбек е секогаш добредојден.

Со почит,
Ванеса Робинсон – Конлон/ Главен уредник

Почитувани,

Имајте во предвид дека дел од содржината на ова издание на Балкански.Перспективи може да биде вознемирувачка за некои читатели.
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СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Не можам да се сетам дали во последниве неколку години некоја 
Влада во некој контекст ги споменала исчезнатите личности или пак ја 
ставила транзиционата правда на врвот на нивната политичка агенда. 
Претпоставувам дека ова е често гледано како непотребно отворање 
на старите рани. И треба да запомниме дека политичарите често, ја 
гледаат транзиционата правда низ призмата на кревката мултиетничка 
владина коалиција. Б. В. (36)

За жал, досега ниту еден владин состав не се потрудил доволно да 
ја разоткрие вистината за исчезнатите личности. Иако конфликтот 
траеше кратко, тој остави длабоки последици врз нашето општество. 
Некогаш се прашувам дали поради мирот во куќата се заборави на 
исчезнатите личности. Веројатно тоа, но и немањето на политичка 
волја од нашите лидери и слабиот капацитет на институциите 
придонесуваат за овој проблем никогаш да не биде решен. Секогаш 
сум за мултиетничко општество, но сметам дека роднините 
заслужуваат да ја знаат вистината. Ф. Ф. (65)

Мојот став е дека нашата држава напредна многу по завршувањето 
на конфликтот. Гледајки ги случувањата во соседството, сметам 
дека Македонија успеа да изгради мулти етничко општество, иако 
се уште постојат проблеми. Еден од тие проблеми е проблемот со 
нерешавањето на статусот на исчезнатите личности. Мислам дека ниту 
една Влада до сега не го разгледала овој проблем сериозно, поради кои 
причини – може само да претпоставуваме. За жал, немаме доволно 
изградени демократски институции кои би истражувале што точно се 
случило – секогаш се зависи од политичката волја на партиите а тоа не 
е секогаш во најдобриот интерес на граѓаните. И. Ф. (26)

КОСОВО
Владите во Косово и Србија не се заинтересирани да ги пронајадт 
исчезнатите личности поради тоа што истите влади беа замешани во 
нивното исчезнување. Кога ќе се откријат телата, следното прашање 
е: кој е одговорен? Ова е суштината на проблемот, за која никој не 
зборува. Секоја влада се плаши од правдата, бидејки истите владите 
се инволвирани на еден или на друг начин. Д. Б (35)

Иако не знам многу за личностите што исчезнаа за време на војната, 
сметам дека не е сторено дволно за да се пронајдат и идентификуваат. 
По 20 години од завршувањето на војната, се уште постојат голем број 
на семејства кои не знаат каде се нивните роднини. Можеби владата на 
Косово можеше да направи многу повеќе по завршетокот на војната. 
Една работа која ми доаѓа на ум, е тоа што Косово можеше да ја услови 
Србија за време на дијалогот да ги открие локациите на исчезнатите 
личности, исто како што ЕУ го услови Косово со различни прашања. 
Ј. М. (27)

Мислам дека Србија знае каде се наоѓаат исчезнатите личности, но 
поради тоа што немаме добра комуникација со нив, тие ништо не 
кажуваат. Ако зборуваме за политика, не е во интересите на Србија 
да открие уште масовни гробници, бидејки тогаш, тие ќе треба да 
одговараат за тоа и ќе треба да ги доведат одговорните страни за тоа 
пред  правдата. А. Д. (26)

КОЛКУ Е ПОСВЕТЕНА ВАШАТА ВЛАДА ВО 
ИСТРАЖУВАЊЕТО НА СУДБИНАТА НА 
ИСЧЕЗНАТИТЕ ЛИЧНОСТИ 
(ЗА ВРЕМЕ НА ВОЈНАТА)?

ВОКС ПОПУЛИ
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Нашите влади се обврзуваат да ги најдат последните вечни 
почивалишта на исчезнатите личности. Во многу случаи, телата се 
преместувани на други локации. Тоа значи дека тие не се на едно 
место, туку на повеќе. Откривајки што всушност се случило со нив 
и како исчезнаа е сосема друга приказна. Сите страни имаат своја 
уникатна интерпретација на настаните од 92’ до 95’. Оттука, процесот 
на барање на вистината за тоа што навистина се случило e оцрнет 
од политичките интереси. Ова е делумно така, бидејки јавните 
службеници кои треба да бидат непристрасни и непартиски, често се 
клиенти на политичките елити. С. Х. (45)

Според мене, тие (политичарите) воопшто не се посветени да ги 
најдат исчезнатите личности. Сметам дека тоа е главната причина за 
одржување на статус кво, што им дозволува на нив да ја одржат својата 
моќ и да ги задоволат своите интереси, а не интересите на граѓаните 
на државата која тие ја претставуваат. Се додека ова прашање останува 
отворено, или пак, додека исчезнатите личности не се пронајдат, 
Босна и Херцеговина нема да може да се помести напред. Ние сме 
всушност затвореници на нивните политички интереси. Н. М. (46) 

Поминаа 24 години од крајот на војната во Босна и Херцеговина 
(БиХ). Решавањето на проблемот на исчезнатите личности е витално 
во потрагата на вистината и правдата и за семејствата на исчезнатите. 
На долг рок, тоа е неопходен предуслов за одржлив мир. Со речиси 
7000 луѓе кои се сметаат за исчезнати во БиХ , нашата влада повеќе 
зборува отколку што дејствува. Оние кои се обидуваат да дојдат до 
вистината се индивидуите и семејствата на исчезнатите, кои често 
плаќаат огромни суми на пари за информации за почивалиштата. 
Во меѓувреме, владините инстититуции се вплеткани во мрежа 
на политика, броејки ги само „сопствените“ исчезнати личности, 
запоставувајки ги „останатите“. Постои итна потреба за започнување 
на нова ера на одговорност и да се започне со изградба на темелите на 
доверба помеѓу граѓаните и помеѓу граѓаните и државата, бидејки ова 
прашање нема едноставно да исчезне кога и членовите на семејствата 
на исчезнатите нема да бидат тука.  Г. Б. (47)

СРБИЈА
За жал, не е познато многу за исчезнатите личности од војните во 
поранешна Југославија. Да не беа неколкуте невладини организации 
кои упорно ги објавуваат податоците, употребувајки ги посточеките 
датабази и архивите од Хаг, немаше да знаеме колку е голем бројот 
на исчезнатите личности и немаше да знаеме дека погребалните 
места за мнозинството од жртвите се непознати. Ова е секогаш тема 
на дискусија помеѓу важни годишнини, но во други периоди не е. 
Државната комисија и телата не се занимаваат со оваа тема како што 
треба. Тие имаат популистички пристап и нивната приказна никогаш 
не се менува: „сите исчезнати личности ќе бидат пронајдени и точниот 
број ќе биде утврден“. Ништо не се случи од тоа во овие изминати 
години и тоа зборува многу за ставот на државата кон исчезнатите 
личности и нивната одговорност кон важните прашања за минатото.  

Р. И. (57)

Незаинтресираноста на државните институции кога се работи за 
исчезнатите личности се влошува секоја година. Србија нема интерес 
да одговори на прашањата или да го објави бројот на луѓето кои го 
изгубија животот за време на војните од 90 – те. Локациите на телата, 
бројот на жртвите – никогаш нема да биде објавен. Но верувам дека 
знаат за се. Србија има се помалку судења за воените злосторства што 
е индикатор на пристапот кон исчезнатите личности. Наместо да 
се справуваат со ова сериозно прашање на професионален начин, 
Трибуналот за воени злосторства се обидува да ги анулира судењата и 
да докаже дека всушност исчезнатите личности не постојат. С. П (40)

Јас припаѓам на помладата генерација и не се сеќавам на војните. 
Открив многу за нив благодарение на моите родители, и како што 
созревав мојот личен интерес за оваа тема се разви. Истражував 
многу и гледав клипови на YouTube и не можам да поверувам низ 
колку работи имаат поминато овие луѓе. Страдање, страдање и уште 
страдање на секоја територија. Неодамна, слушанав на една ТВ 
програма за некои извештаи за исчезнатите личности. Како што 
повеќе обраќав внимание, толку повеќе разбрав дека „официјалните“ 
податоци кои ги дискутираа на ТВ програмата не се воопшто точни. 
Институциите кои работат на оваа тема, немаат увид во бројот на 
луѓе кои загинале за време на војните. Бев шокиран од масовните 
гробници и од самата идеја дека постојат. Застрашувачки е. Но никој 
од владата нема проговорено за нив.  И. С. (29)

Списание за cоочување со минатото
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Во 1994 година, решив да студирам судска медицина во 
Приштина, без да знам дека ќе преживеам војна. Од 1989 
година, Косово страдаше од насилните мерки на Србија, 
а сите Албанци беа исклучени од јавните институции, 
вклучувајќи ги и училиштата и високото образование. 
На студентите им предававме во паралелен систем, во 
домашни услови преку користење на слајдови. Тоа 
траеше до 1999 година.
Бомбардирањето на НАТО започна на 24 март 1999 
година. 79 дена бевме затворени во нашите станови.
Во јуни 1999 година, погледнав низ прозорeцот и видов 
војници кои се приближува пеш. Тоа беа војниците 
на КФОР, „Гурки“ од британската армија. Излеговме 
надвор да ги пречекаме. Им дадов вода – пешачеле до 
тука од Македонија. Таа ноќ спиеја надвор од нашите 
станови, на земја, во вреќи за спиење.
Следниот ден, ја напуштија Приштина. Ги следев 
додека се приближуваа кон селото Лукаре и линијата на 
фронтот.
Додека одевме, видовме тела на десната страна од патот. 
Тела во распаѓање. Видовме плитки гробови, ископани 
толку бргу што од некои дури излегуваа делови од телото.
На левата страна на патот, наидовме на гаража. 
Очигледно ја користела српската полиција. Внатре 
имаше моторна пила и крв насекаде. Можевме само 
да замислиме што се случило таму. Се сеќавам дека 
една чешка ТВ екипа беше на местото на настанот и се 
обидуваше да нè интервјуира. Јас ги избегнував.

Назад во Приштина, конечно можевме да продолжиме 
со работата на Институтот за судска медицина (ИСМ). 
Луѓето почнаа да пристигнуваат во голем број. Секој ден 
доаѓаа семејства – од пет до десет членови на семејствата 
одеднаш – постојано во потрага по вести за нивните 
роднини. Тоа беше почеток на една емотивна врска со 
семејствата, особено со оние кои не сакаа да веруваат 
дека нивните роднини беа мртви, дури иако тие веќе беа 

идентификувани.
Во ИСМ имаше тела во подрумот. Медиумите ќе 
споменеа новооткриена гробница, и стотици луѓе ќе се 
појавеа на вратата наредниот ден.
Едно семејство побара од мене да одам во Србија, по 
откривањето на гробовите во Батајница, Петрово Село, 
и езерото Перучац. Беше тешко да се каже не, но беше 
уште потешко да се тргне на пат кон Србија, свесен дека 
40 членови на моето семејство беа убиени во масакрот во 
селото Студиме. На 2 мај 1999 година, само во рок од еден 
час, насилно беа убиени 117 цивили – деца, жени, мажи и 
постари лица – во Студиме.
Во изминатите 20 години, сум бил во Србија 255 пати 
за процена на локации за кои постоеше сомневање дека 
има гробници, сум откопал гробници, и сум се сретнал со 
Работната група за исчезнатите. Извршив пренесување 
на тела од Батајница и Петрово Село 22 пати, и донесов 
повеќе од 1.000 вреќи со посмртни останки на Косово.
Во 2006 година, Србија официјално потврди дека во 
Србија нема живи исчезнати лица од Косово.
Некои семејства одбија да веруваат. Не сакаа да 
дадат примерок од крв за споредување на ДНК. 
Комуницирањето со нив беше тешко. Верува дека 
нивните роднини се живи во тајни затвори во Србија. 
Ова верување сè уште ја потхрануваат посредници 
– агенти на страдање – кои им даваат лажна надеж 
на семејствата преку пренесување на „пораките“ од 
исчезнатите роднини.
Сега, повеќето членови на семејствата почнуваат да 
веруваат дека нивните роднини веќе не се живи. Тие се 
„радуваат“ на враќањето на нивните останки. Чекале 20 

ЦЕЛ ЖИВОТЕН 
ВЕК ВО 

ПОТРАГА ПО 
ИСЧЕЗНАТИТЕ

АРСИМ ГЕРЏАЛИУ
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години. Уморни се. Се „радуваат“ бидејќи многу други сè 
уште чекаат и стравуваат дека ќе умрат без да ги закопаат 
своите синови, браќа, татковци, мајки, сестри, ќерки, 
братучеди, баби и дедовци ...
Овие 20 години, посетив 22 здруженија на семејства и 
нивните членови. 
Сум работел со 8.000 семејства.
Сум им кажувал на семејствата дека сме ги пронашле 
нивните роднини, и дека тие веќе не се живи, а тоа е 
најтешкиот дел. По чекањето, исчекувањето, надежта 
– сите емоции кои се наталожиле низ тие изминати 20 
години – едноставно експлодираат. Како луѓе кои им ја 
пренесуваат пораката, ние сме оние кои се соочуваат со 
првичната реакција. Ги слушаме. По дваесетина минути 
нè бакнуваат.

Потрагата по исчезнатите е сложена. Покрај ИСМ, во 
пронаоѓањето и идентификувањето на исчезнатите 
лица биле вклучени многу меѓународни организации, 
вклучувајќи ги  Канцеларијата за исчезнати лица и 
судска медицина (ОМПФ), Мисијата на ОН на Косово 
(УНМИК), Меѓународната комисија за исчезнати лица 
(ИЦМП), и ЕУЛЕКС, меѓу другите.
Непосредно по војната, немаше централизиран систем.
Она што дополнително го попречуваше процесот беше 
тоа што наводни невладини организации одеа од село во 
село и собираа информации, фотографии и предмети 
од семејствата на исчезнатите. Подоцна се појавивме 
ние со истото барање и ни беше кажано „па, веќе сме го 
предале тоа“. На кого? До ден денес, сè уште не знаеме 
кои се тие „невладини организации“ или каде се наоѓаат 
собраните предмети.

Сега се соочуваме со „крајот“ на процесот.
Повеќе од 4.000 случаи се затворени од страна на 
Меѓународниот суд преку користење на „класичниот 
модел“ кој не се потпира на ДНК анализа. Членовите 
на семејствата ги идентификуваа телата само преку 
препознавање. Околу 300 се сега веќе закопани. Некои 
од нив можеби се погрешно идентификувани.
Сè уште во мртовечница имаме повеќе од 300 посмртни 
останки чија ДНК не се поклопува со онаа земена од 
примероците на крв на членовите на семејствата на 
исчезнатите лица.
За да го направиме тоа правилно, треба да почнеме 
одново.
Нè чека многу работа.

Д-р Арсим Герџалиу е директор на Институтот 
за судска медицина во Косово. Неговата кариера трае 
повеќе од 20 години, почнувајќи пред последната војна 
во Косово.

"Беше тешко 
да се каже не, 
но беше уште 
потешко да се 
тргне на пат 
кон Србија, 
свесен дека 
40 членови на 
моето семејство 
беа убиени во 
масакрот во 
селото Студиме." 

Фото: Арсим Герџалиу

Списание за cоочување со минатото
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Си беше еднаш и никогаш повеќе, моментално се изложува 
во Ценатарот за документација на Косово (ЦДК) во 
Приштина, Косово. ЦДК е проект на Хуманитарниот 
правен центар (ХПЦ) Косово, локална организација која 
собира податоци за прекршување на човековите права 
од 1997 година. Основан во 2017, ЦДК е изложбен и 
образовен простор, креиран за да ја вклучи јавноста во 
истражувачката дејност на ХПС и да и служи како 
достапен ресурс за транзициска правда.

Како се коципираше проектот „Си беше еднаш и 
никогаш повеќе?“
Државата досега направи многу малку да се меморализира 
минатото во Косово. Државата не даде приоритет на 
одбележувањето на цивилните жртви на војната во 
целина. Она што особено нѐ загрижуваше беше тоа 
што најчувствителната тема, смртта на децата, беше 
најзапоставена. До денес, не постои симболичен ден за 
комеморација на оваа категорија на жртви.
Низ текот на годините, ЦДК ги собираше информациите 
за жртвите од воените злосторства, паднатите борци и 
оние кои беа киднапирани или исчезнаа во Косово за 
време на и пред војната. Осврнувајки се на ова обемно 
истражување, кое се спроведуваше долги години, ЦДК ја 
издаде книгата „The Kosovo Memory Book“, која служи 
како комеморација за оние кои беа жртви за време на 
војната во Косово, во текот на 1998 година. Книгата 
вклучува кратки, лични наративи за овие индивидуи, за 
да им се даде живот на сеќавањата на луѓето кои досега се 
споменувани само како број.
Високиот број на детски жртви од косовската војна, 
исто така релативно во однос на целосниот број на 
жртви и недостатокот на внимание кон нив и нивните 
приказни, не натера да ја иницираме „Си беше еднаш и 
никогаш повеќе“. 1,024 деца беа убиени и 109 се сметаат 
за исчезнати. Видовме потреба да се комеморираат 
овие млади жртви. Сите се согласуваат дека овие деца 
беа жртви. Нема простор за расправија на оваа тема 
– киднапирањето и убивањето на деца е криминал. 
Сакавме да ги раскажеме нивните приказни.

Каков беше процесот на собирање на предметите и 
приказните на децата?
Преку користење на податоците кои ги собравме во 
текот на изминатите неколку години, започнавме да 
контактираме со семејствата со цел од нив да побараме 
нешто што им припаѓало на децата, приказни врзани за 
нив и фотографии. По контактирањето со семејствата, 
сфативме дека поголемиот дел од нив не поседуваа 
никакви предмети, бидејќи  повеќето од нивните куќи 
биле изгорени. Некои семејства дури немаа ни слика од 
нивните деца.
Увидовме дека постои голем интерес и подготвеност од 
страна на семејства да соработуваат - дури и од семејства 
кои немаа ништо што порано им припаѓало на нивните 
деца. Тие ја поддржуваа идејата и сакаа нивните приказни 
да бидат слушнати.

Што вклучивте во изложбата?
Од вкупно 1,133 убиени или исчезнати деца, 100 беа од 
не – албанско потекло, вклучувајки 50 деца од српската 
заедница. Го употребивме слободниот простор во ЦДК 
и работевме со тоа што имавме,  со околу 20 различни 
предмети од убиените или исчезнатите деца од 
различни делови на Косово, плус некои фотографии. Ги 
изложивме овие предмети, заедно со нивните приказни. 
Повеќето деца на изложбата беа од албанската заедница. 
Два предмета припаѓаа на брат и сестра од српската 
заедница. Пронаоѓањето на семејства од српската и од 
не – албанската заедница беше особено тешко, бидејки 
многумина го напуштија Косово. Ние продолжуваме во 
потрагата по овие семејства, бидејки сакаме да вклучиме 
што повеќе приказни. Овие приказни мора да се 
раскажат.

Како реагираа семејствата на изложбата?
Овој проект се потпираше на соработката со семејствата, 
да работат со нас и да ги споделуваат нивните приказни.
Подготвеноста на семејствата да соработуваат со нас и 
помеѓу нив, ни покажа како заедниците можат да бидат 
обединети во тагата. Изложбата беше на многу начини, 
симбол на помирувањето. Семејствата беа среќни да 

СИ БЕШЕ ЕДНАШ И НИКОГАШ ПОВЕЌЕ:

Интервју со Деа Деди

Комеморација на исчезнатите и убиените 
деца за време на војната во Косово
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ги видат нивните дека како се комеморираат со деца од 
различни заедници. Родителите имаа шанса да се сретнат 
и да се поврзат. Големата излезност на отворањето, што 
ја вклучуваше пошироката јавност, организациите од 
цивилното општество и меѓународната заедница, покажа 
дека има голем интерес за оваа тема.
За време на отворањето на изложбата, секое семејство 
дојде на ред да ги запознае другите семејства со предмети 
и фотографии од нивните деца и да ја прераскажат 
нивната приказна. Беше многу емотивно. Луѓето се 
гушкаа, дури и оние кои не беа вклучени. Атмосферата 
беше полна со тага и благодарност. Беше навистина 
потресно.

Какво беше влијанието на изложбата врз 
посетителите?
Фокусот беше ставен на животот на децата – така беа 
прераскажани приказните. Посетителите добија чуство 
за секојдневниот живот на децата. Општо, приказните 
даваат приказ на едноставно детство, нешто што ги 
потсетува посетителите на сопственото детство.
Потоа, ги прикажавме начините како овие деца ги 
изгубија своите животи.
Овој начин на поврзување на посетителите имаше 
импресивно влијание. Видовме дека повикува на чувство 
на емпатија со жртвите и поголема свест за тоа што се 
случуваше за време на војната во Косово.
Бидејки нема графичка содржина, изложбата е 
соодветна за посета и за младите. Особено родителите 
видоа добра прилика преку изложбата да ја отворат оваа 
тема од минатото, и да дискутираат со своите деца што се 
случуваше за време на војната во Косово.

Што друго планирате за Си беше еднаш и никогаш 
повеќе?
Целиме да ја прошириме изложбата и да вклучиме 
повеќе приказни. Сега има повеќе семејства кои приоѓаат 
до центарот и кои се желни да ги споделат своите 
приказни. Сакаме да направиме повеќе простор за сите.

Во иднината би сакале да создадеме и изложба која ќе 
патува, се со цел да се даде поголема видливост на оваа 
тема низ регионот и да охрабриме повеќе семејства да ја 
раскажат својата приказна.
Ние работиме кон креирање на постојан простор за 
изложбата. Има семејства кои не подржуваат во оваа 
намера. Но, за да се материјализира оваа цел, државните 
институции треба да не подржат.

      Деа Деди е директор на Центарот за документација 
на Косово (ЦДК), проект на Центарот за 
хуманитарно право на Косово (ЦХПК). ЦДК 
работи од 2017 година, служи како централизиран 
центар за податоци,каде пошироката јавност може 
да побара податоци во врска со транзициската 
правда и соочувањето со минатото во Косово. 
Исто така има централна улога во теренските 
и информативните активности на ЦХП и  е 
светилиште на колективната меморија која се 
заснова на факти.

Фото: Мајлинда Хоџа
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ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ПОТРАГАТА 
ПО ИСЧЕЗНАТИ ЛИЦА ВО 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Околу 35.000 лица исчезнале за време на војната во 
Босна и Херцеговина. Повеќето од нив биле цивили 
или војници кои биле заробени и убиени како 
жртви на воени злосторства. Од крајот на војната, 
институциите во Босна и Херцеговина (БиХ) пронајдоа 
и идентификуваа околу 28.000 од исчезнатите. Со тоа, 
на семејствата им се разјаснија околностите околу 
исчезнувањето, смртта и закопувањеот на членовите на 
нивните семејства. Ова му овозможи на правниот систем 
да ги гони оние кои се одговорни за овие злосторства. 
Според податоците од Институтот за исчезнати лица на 
Босна и Херцеговина (ИИЛ), 80% од исчезнатите биле 
пронајдени и идентификувани, но 7.000 луѓе сѐ уште 
се водат за исчезнати. Нивните семејства не можат да 
најдат мир додека не ги погребаат останките на нивните 
најблиски, кои сѐ уште се расфрлани во масовни 
гробници низ целата земја. Како што семејствата губат 
надеж, заробени меѓу очекувањата и реалноста, на 
институциите надлежни за потрага по исчезнатите лица 
им е сѐ потешко да добијат информации кои ќе доведат 
до откривање на локации на кои се наоѓаат масовни 
гробници.

Бројот на сведоци секој ден се намалува, а многу од 
нив им се недостапни на институциите во БиХ. Често, 
информациите обезбедени од страна на сведоците се 
намерно или ненамерно неточни, а документацијата 
е недостапна. Институциите трошат стотици илјади 
босански марки да ја истражат секоја трага.
Законот за исчезнати лица, еден од првите вакви 
закони во светот, има многу предности. Сепак, тој 
содржи одредени ограничувања кои ја спречуваат 
поефикасната потрага по исчезнатите лица. Едно од 
нив е што на истражителите од ИИЛ одговорни за 
потрагата по исчезнатите лица им се дадени „скромни“ 
овластувања. Нема орган за спроведување на законот, 
истражителите, кога разговараат со потенцијалните 
сведоци, се потпираат исклучиво на нивната добра 

волја и подготвеност да соработуваат. Сведоците 
немаат законска обврска да ги споделат информации 
со истражителите, без оглед на тоа колку таквите 
информации се клучни за истрага. Сведоците се често 
луѓе кои биле вклучени во копањето на гробниците, 
ги возеле камионите, или биле директни извршители 
на злосторствата и затоа избегнуваат да зборуваат за 
злосторствата со кои тие се поврзани. Ретко се случило 
откривање на масовна гробница благодарение на 
сведок, кој, на своја сопствена волја, контактирал со 
институциите за да им обезбеди информации или да им 
помогне.

Друго ограничување кое го сметам за пречка во потрагата 
по исчезнати лица е членот 231a од Кривичниот закон 
на БиХ. Членот 231a вели дека секој што знае и не 
пријавува локација на масовна гробница ќе се казни со 
казна затвор до три години. Целта на овој член е да се 
охрабрат оние кои имаат информации за масовните 
гробници да го пријават тоа на властите. Во практиката, 
членот е неефективен, па дури и проблематичен. Никој 
не бил обвинет или осуден за ова кривично дело досега, 
затоа што е многу тешко да се докаже дека некој знае за 
некакво воено злосторство без да се докаже дека и самите 
тие биле сторители или соучесници во злосторствата. 
Исто така, постои можност член 231a, всушност да ја 
поткопа целта да се поттикнат сведоците да откријат 
информации за масовните гробници. Поединците 
кои, за определен финансиски надоместок, би можеле 
да обезбедат информации кои би можеле да помогнат 
во откривањето на масовна гробница може да не се 
спремни да го сторат тоа ако се контактирани од страна 
на инспекторите или органите на Државната агенција за 
истраги и заштита (ДАИЗ) или Обвинителство, бидејќи 
на тој начин ќе се инкриминира поединецот и ќе се 
докаже дека претходно бил вклучен во прекршување на 
законот. Поради овој закон, овие институции не можат 
да понудат пари во замена за информации. Другите 
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нејавни институции или поединци/семејства кои се 
во состојба да понудат парична награда во замена за 
информации формално потпишуваат правен договор 
со „извршителот“ на кривичното дело.

Ако се тргнат на страна овие ограничувања, сѐ уште 
постои простор за подобрување на процесот на потрага 
по исчезнатите лица. Мора да ги насочиме ресурсите 
кон ПРИБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ и АНАЛИЗИ во 
обид да ја откриеме вистината и да ги најдеме останатите 
7.000 исчезнати лица. За секое исчезнато лице, треба 
да ги утврдиме околностите на нивното исчезнување, 
вклучувајќи го и прецизното или приближното време 
на исчезнувањето и местото каде за последен пат 
биле видени. Во овој поглед, помошта на нивните 
семејства е бесценета. Семејствата често имаат корисни 
информации, бидејќи семејствата на исчезнатите лица 
обично биле последните кои ги виделе своите најблиски. 
Во тој случај исчезнатите може да се групираат на 
основа на областа, датумот и околностите на нивното 
исчезнување, како и врз основа на демографски 
критериуми, вклучувајќи пол, возраст, изглед, итн. 
Отворањето на воените архиви и анализирањето на 
судските пресуди може да помогне во утврдувањето на 
околностите кои му претходеле на исчезнувањето. Исто 
така, потребно е да утврдат околностите и датумите 
на исчезнување на луѓето од иста област кои веќе се 
пронајдени и идентификувани. Овие информации 
ќе ви помогнат во идентификување на моделите на 
исчезнување на одредени области. Масовните гробници 
често се наоѓаат во близина на претходно ископани 
гробови, кои биле ископани во истата област во истиот 
период. Откако ќе се соберат, групираат и анализираат 

овие податоци, ќе може подобро да се идентификуваат 
луѓето, соучесниците или сведоците, кои може да ги знаат 
локациите или да поседуваат информации кои ќе нѐ 
доведат до откривање на масовни гробници. Потребно 
е да се планираат и испрашувања на сведоците, како 
и материјална документација за критичниот период 
(распоред на работа за време на војната, записници за 
возилата/машините, потрошувачка на бензин, итн.).

Елдар Јахиќ е истражувач во Јавното обвинителство 
на Сараево. Дипломирал криминологија, а 
магистрирал право. Работел во Центарот за 
истражување и документација во Сараево на проекти 
од областа на транзициската правда и справувањето 
со минатото. Од 2010 година, работи во Јавното 
обвинителство на БиХ, најпрво како аналитичар, 
а подоцна и како истражувач во Одделот за воени 
злосторства. Има долгогодишно искуство во 
истражување на воени злосторства и за пронаоѓање на 
гробници во околината на Приедор, а во изминатите 
пет години истражувал настани и ги гонел одговорните 
за геноцидот во Сребреница. Како овластен 
претставник на Обвинителството на БиХ помогнал 
во пронаоѓањето на бројни гробници и во ексхумацијата 
и идентификацијата на стотици лица. Работел на 
гробниците во Томашица и Јакарина Коса во Приедор, 
како и во Брањево и Козлук во околината на Зворник, 
каде беа најдени жртвите убиени во Сребреница во јули 
1995 година.

Фото: Елдар Јахиќ
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Ништо не ни дава појасна претстава за војната од сликите 
на свежо отворен гроб со човечки остатоци кои ѕиркаат 
од слоевите на земја и чакал. Масовните гробници 
се места каде што сме лице в лице со смртта, и тие се 
пострашни од кое било  сведоштво или документарен 
филм. Тие се пострашни и од гробиштата бидејќи  ни 
нудат интимен поглед на распаѓањето на човечкото 
тело и скелет. Во овие краишта, масовните гробници 
се во срцето на секој националистички наратив и 
секоја политичка кампања која има  цел да го обвини 
непријателот.

Парадокс е дека постоењето на масовни гробници 
има корисна димензија во потрагата по исчезнатите 
лица. Доколку сторителите на масовни егзекуции на 
освоените територии на Босна и Херцеговина (БиХ) 
избраа друг метод за отстранување на телата, ќе беше 
речиси невозможно да се дознае што се случило со 
повеќето жртви кои досега се идентификувани. Тие 
можеа да ги запалат телата, како што тоа се правеше за 
време на Холокаустот, бидејќи нацистите имаа фабрики, 
киселини, мелници и топилници на располагање. 
Наместо тоа, овие се одлучија за најевтиниот метод - 
масовни гробници.

Мислејќи дека никој никогаш нема да го бара тоа што 
го скриле, беа невнимателни. Гробовите ги ископуваа 
во близина на главните патишта, оставајќи траги со 
докази исведоци. Извршителите на масовните убиства 
и егзекуции, генерално, немале обврска да ги закопаат 
телата. Процесот на ослободување од тела во масовни 
гробници честопати бил извршуван од страна на луѓе 
од цивилната заштита, работните единици, локалните 
градежници, комуналните услуги или транспортните 
компании, понекогаш дури и од пожарникарите; 
полицајците, а понекогаш и војниците, обезбедувале 
заштита. Сите овие години, никој не ги прашал овие 
луѓе за процесот или локацијата на која ги скриле телата. 
Немаше кој да ги праша.

Винстон Черчил еднаш рекол дека ако не сакате 
проблемот да се реши, треба да формирате комисија. 
Властите во БиХ го направија токму тоа. Со цел да се 
открие судбината на повеќе од 35.000 исчезнати лица, 
тие формираа не една, туку три национални комисии. 
Трите комисии беа составени од околу 40 луѓе, а во 
нив немаше ниту еден форензички антрополог или 
криминолог. Овие комисии потоа беа ребрендирани во 
Институтот за исчезнати лица на БиХ, каде во моментов 

ЕДИН РАМУЛИЌ

ГРОБНИЦИТЕ ДАЛЕКУ 
ОД СУДНИЦИТЕ

Фото: Самир Синановиќ, масовна гробница Томашица
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има околу 19 вработени истражувачи. Овие истражувачи 
се задолжени за расветлување на судбината на повеќе 
од седум илјади луѓе кои сѐ уште се водат за исчезнати 
од БиХ, но тие немаат официјално овластување за 
спроведување на интервјуа или теренски истражувања.
Припадниците на полицијата се единствените кои 
имаат овластување, капацитет, како и законска обврска, 
за извршување на теренски истражувања за исчезнатите 
лица. Сепак, тие ниту ги спроведуваат ваквите истраги, 
ниту пак тоа од нив се очекува. Според некоја апсурдна 
логика, полициските службеници се присутни за време 
на ексхумациите, изведуваат форензички истраги, 
и учествуваат во идентификување на телата, но се 
исклучени од собирањето на информации за нови 
локации на масовни гробници, дел во којшто се најмногу 
потребни.
Може да се забележи и еден парадокс во пристапот 
на судскиот систем. Стотици масовни гробници и 
илјадници колективни и индивидуални гробници 
биле откриени досега, а ниту еден човек досега не е 
осуден за ослободување од телата.Никогаш не бил 
направен точен попис на исчезнати лица. Секој кој 
има обична логика најпрво би направил некаква листа 
на исчезнати лица, за да се знае кого да бара. Но, не, 
тука тие прво бараа масовни гробници и тела, а потоа 
ги регистрираа лицата само откако гробниците беа 
ексхумирани и телата беа идентификувани. Резултатот е 
стотици неидентификувани тела кои сѐ уште се чуваат во 
костурници.

Поради постоењето на масовни гробници, Владата на 
БиХ не може да се гордее дека помогнала во постигнување 
на релативно позитивни резултати во решавањето на 
случаите со исчезнати лица. Сепак, без Меѓународната 
комисија за исчезнати лица, која беше отворена за 
соработка и во рамките на која работеа лаборатории за 
ДНК анализа, масовните гробници ќе станеа масовни 
костурници или гробишта на неидентификувани лица, 
наместо ресурс за ексхумација и идентификација на 
исчезнатите лица.

Ништо не може да придонесе кон колективизацијата 
на жртвата како масовните гробници. Тоа што станува 
најважно е етничката или верската припадност на 
жртвата, а не индивидуалниот идентитет на жртвата, како 
нечиј татко, брат или ќерка, добар фудбалер или адвокат. 
Луѓето стануваат броеви во некаков бизарен натпревар за 
тоа која заедница претрпела најголеми загуби. Масовната 
гробница „Томашиц“ во близина на Приедор, каде 
се пронајдени 435 тела, е прогласена за „најголемата 
масовна гробница во Европа по Втората светска војна“, 
иако 628 тела биле ексхумирани од масовната гробница 
„Црни Вр“ во близина на Зворник во 2003 година. Но, 
тоа не беше најголемата масовна гробница најдена на 
територијата на поранешна Југославија. Најголемата, 
која содржи 705 тела, беше откриена во Батајница, во 
близина на Белград. Јавноста обично не се сеќава на 

1 извор: https://www.aa.com.tr/ba/arhiva/obilje%C5%BEeno-20-godina-od-zatvaranja-logora-manja%C4%8Da/355520?fbclid=IwAR3LjW_v1wt-
N1vNOirMXKQIKF63dMl-mj-QW5ijozcfJtT9XM0biJlMlqfA

имињата на оние кои биле пронајдени.

Степенот на незаинтересираност на јавноста кон 
постоењето на масовните гробници се илустрира со еден 
речиси неверојатен факт. Во 2012 година, агенцијата 
„Анадолија“1 ги објави следните информации: 
„Меѓународниот суд на правдата изјавува дека е 
откриена масовна гробница со 540 тела во близина на 
логорот „Мањача“. Телата биле веројатно од „Мањача“. 
Босанските медиуми и јавните власти, како и некои 
истакнати регионални ТВ станици, ја повторува оваа 
изјава на секој ден за комеморација на жртвите од 
„Мањача“. Вистината е дека никогаш не била откриена 
масовна гробница во близина на логорот „Мањача“, во 
близина на градот Бања Лука. Меѓународниот суд на 
правдата немаше никаква врска со изјавата. Агенцијата 
„Анадолија“ измисли масовна гробница поголема 
од „Томашица“ на територијата на Бања Лука и оваа 
измислица продолжува да се третира како вест. Дали 
никој не се прашува кои се тие луѓе, каде се нивните 
семејства, или каде се тие закопани?  Здруженијата 
на преживеани од концентрациониот логор кои 
организираат комеморации за „Мањача“ не споменуваат 
масовна гробница, и државните службеници кои не 
ексхумирале таква гробница, бидејќи никогаш не била 
откриена, исто така молчат, но можеби најрелевантниот 
молк доаѓа од самиот град Бања Лука, каде што 
измислената масовна гробница наводно се наоѓа.

Масовните гробници се производ на колективните 
кривични дела, кои вклучуваат повеќе луѓе отколку само 
оние кои се одговорни за планирање и извршување 
на убиствата. Нивното откривање (и прикривање) во 
нашата татковина е алармантен феномен кој длабоко 
вознемирува, особено кога е познат фактот дека оние 
кои биле вклучени во создавањето и прикривањето 
на масовните гробници сѐ уште се слободни. 
Хуманитарниот пристап кој досега се користи – наоѓање 
на телата, идентификување и повторно закопување - не 
е доволен. Приказната за масовните гробници треба да 
заврши на суд, не под земја.

Един Рамулиќ е активист за човекови права од 
Приедор, поранешен новинар и уредник на три изданија 
на книгата за исчезнати лица со наслов „Ни криви, 
ни должни“. Неговата постојана преокупација 
е нудење поддршка за сведоците и жртвите на 
воените злосторства и собирање на информации за 
исчезнатите лица. Преку својата работа има цел 
да придонесе кон процесот на градење на култура на 
сеќавање и справување со минатото. Тој е претседател 
на Фондацијата за градење на култура на сеќавање во 
Приедор и во моментов е вклучен во формирањето на 
Центар за документација и информации во Приедор.
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„Поминаа 18 години од тој трагичен настан а мене уште душата 
ме боли секогаш кога ќе се присетам на тие моменти, на тој 
трагичен 24 јули 2001 година кога беше киднапиран а потоа и 
убиен мојот татко Крсто. Времето ги лечи раните, велат, 
можеби, но кај мене и моето семејство болката уште е присутна 
затоа што се уште не се откриени и казнети злосторниците кои го 
направија ова злодело“ ја започнува својата тажна приказна 
Војо Гоговски од тетовското село Непроштено чиј татко 
беше киднапиран а подоцна и убиен во конфликтот во 
2001 година.

Конфликтот во Македонија помеѓу припадниците на 
ОНА (Ослободителна народна армија), милитантна 
организација составена од албанските бунтовници и 
полицијата и армијата на Македонија (АРМ) започна на 
14 март 2001 година  во Тетово.

Во јули 2001 година на тетовското подрачје воените 
дејствија беа насочени  кон селата кои се наоѓаа на левата 
страна од патот од Тетово кон Јажинце  и границата 
со Косово. „Вечерта на 23 јули, се заостри ситуацијата на 
делот кај Непроштено, па македонското население од селото 
беше упатено кон соседното село Ратае. Меѓу нив беше и целото  
мое семејство... Утредента мојот татко, крајно загрижен за 
нашата куќа и имот во Непроштено рече: „Јас одам дома. 
Сѐшто сум стекнал во животот таму ми е.  Никому ништо 
лошо не сум му направил и нема причина да се плашам од некого.“ 
Околу 17,30 часот ни се јави по телефон и ни рече дека е добро 
и да не се грижиме. Тоа беше неговото последно јавување. Според 
сознанијата до кои дојдовме покасно, татко ми Крсто Гоговски 
е киднапиран од неговата куќа од униформирани припадници на 
ОНА попладнето на 24 јули 2001г. Од тогаш му се губи секој 
траг“ зборува Војо Гоговски.

Многу слична е судбината и на останатите киднапирани 
Македонци во периодот од јули до крајот на август 2001 
г. Некои биле киднапирани додека работеле на нивите, 
некои од своите домови во Тетово или во околните села, 

18 ГОДИНИ ПОДОЦНА
Сe уште е 
непозната 
судбината на 
киднапираните 
Македонци и 
Албанци од 
конфликтот 
во 2001 во 
Македонија
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а за неколку не се знае каде и како се случило тоа, туку 
само им се губи трагата.

Според официјалните податоци во периодот јули и август 
2001 година, во тетовскиот регион беа киднапирани 12 
мажи од македонска припадност. Тоа се: Крсто Гогоски 
(1934), Васко Михајловски (1963), Димитрија Димовски 
(1941),  Симеон Јакимовски (1941), чии остатоци од 
телата се пронајдени во масовната гробница кај селото 
Требош, додека за телата на Андре Ристовски (роден 
1967),  Цветко Михајловски (1949), Бобан Јефтимовски 
(1972), Васко Трајчевски (1953), Илко Трајчевски (1953), 
Ѓоко Синадиновски (1954), Бошко Димитриевски (1945) 
и Славко Димитриевски (1952) се уште не им се знае 
судбината но се претпоставува дека и тие се киднапирани 
и убиени на сличен начин.

На 13 август 2001г. беше потпишан Охридскиот договор 
со кој се стави крај на конфликтот а веќе во октомври, 
македонските безбедносни сили  вршат есхумација 
на масовната гробница во близина на селото Требош 
за која се претпоставувало дека има тела на некои од 
киднапираните лица. Кога  стручните екипи од судска 
медицина дошле на местото можело да се види дека во 

меѓувреме некој со багери тука прекопувал за да ги однесе 
телата и да ги скрие трагите од злосторството. Но и 
покрај таму се пронајдени делови од тела односно коски 
од тројца мажи и едно речиси целосно тело.

Во лабораторијата на Македонската академија на науки 
и уметности (МАНУ) беше извршена ДНК анализа на 
пронајдените остатоци за да се утврди идентитетот на 
лицата. Иако институциите уверуваа дека наодите се 99 
проценти точни, семејствата на киднапираните долго 
време не ги признаваа ДНК наодите па тие беа пратени 
во БиХ во Институтот во Тузла каде истите беа целосно 
потврдени. Но, и покрај овие резултати, семејствата 
одбиваа да ги подигнат посмртните останки и да ги 
погребаат.   „Јас ги видов посмртните останки на мојот маж 
Димитрие но пронајдени се само 30% од неговите коски. Другите 
делови од телото ги нема. И сега што јас да правам? Да направиме 
погреб само на неколку коски од мажот ми? Ако ги погребаме, 
па после ако се пронајдат и други делови од телото, ќе правиме 
повторно погреби, еден, два, пет погреби? Тоа ќе бидат огромни 
трауми за мене и моето семејство по се она што го преживеавме“ 
со горчина во гласот зборува Вена Димовска, сопруга на 
киднапираниот и убиен Димитрија Димовски.

И семејството на Војо Гоговски долго време не ги 
подигаше посмртните останки на Крсто Гогоски. 
„Телото на татко ми Крсто беше пронајдено нај одоздола 
во масовната гробница во Требош па кога злосторниците ја 
прекопувале гробницата не стасале до неговото тело. И покрај 
тоа долго време не сакавме да ги подигнеме посмртните остатоци 
пред се поради мајка ми. Таа не веруваше во наодите и до последен 
момент од нејзиниот живот веруваше дека нејзиниот маж е жив 
и дека еден ден ќе ѝ се врати. Погребот на татко ми Крсто го 
направивме дури минатата година, откако умре мајка ми“ вели 
Војо Гогоски.

Во 2014 г. во Непроштено беше изграден спомен парк 
посветен на жртвите од ова село во конфликтот од 2001 
година. Посмртните останки на Крсто Гогоски и Васко 
Михајловски после 17 години се погребани на селските 
гробишта во Непроштено.  Неколкуте пронајдени 
коски од Симеон Јакимоски и Димитрија Димоски и 
после 18 години се уште се наоѓаат во фрижидерите на 
Институтот за судска медицина во Скопје.
Неколку години подоцна, се вршени ископувања на 
место во близина на Непроштено  но пребарувањата 
не дадоа никакви резултати. Од тогаш па до денес нема 
извршено никакви потраги по телата на преостанатите 8 
киднапирани Македонци.
Роднините на киднапираните Македонци веднаш 
по киднапирањата почнуваат долготрајна битка со 
институциите на државата за да ја дознаат судбината на 
своите исчезнати. Бараат одговори од полицијата, од 
војската, од политичарите, од странските претставници 
кои во тој период престојуваат во Македонија, но никој 
ништо не им кажува. 

„Нема со кого не сме збореле во државава и сме се карале 

И сега што јас 
да правам? 
Да направиме 
погреб само на 
неколку коски од 
мажот ми? Ако 
ги погребаме, 
па после ако 
се пронајдат и 
други делови од 
телото, ќе правиме 
повторно погреби, 
еден, два, пет 
погреби? 
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и сме плачеле и сме молеле. Разговаравме и со тогашниот 
претседател на Република Македонија Борис Трајковски 
и со неговиот помошник, а сега претседател Стево 
Пендаровски и со лидерите од ВМРО-ДПМНЕ и од 
СДСМ, со албанските лидери, но одговори не добивме. “ 
растревожено се присетува Вена Димовска на тие тешки 
моменти. 

Семејствата на киднапираните Македонци се обиделе 
правдата да ја добијат и по судски пат. Но ни ова не било 
ниту малку лесно и едноставно. Првиот удар им беше 
нанесен во 2002 година кога Собранието на Република 
Македонија го донесе Законот за амнестија. Вториот и 
најтежок удар  им беше нанесен во јули 2011 година, по 
точно 10 години од извршените киднапирања и убиства, 
кога Собранието на Македонија го усвои автентичното 

Фото: Зоран Андонов, Спомен обележје во Непроштено



Сите киднапирани Македонци формално судот во Тетово ги прогласи за мртви во 2005 година. Во 
конфликтот од 2001 не настрадаа само цивили Македонци, имаше жртви и меѓу Албанците. Како исчезнати 
Албанци се водеа:  Хајредин Халими од Скопје, Султан Мехмети од Струга и Џелил Османи од Гостивар. 
Во 2004 година на неколку места беа пронајдени телата на: Ибрахим и Зеќирија Велиу од Скопје, на Ислам 
Велиу од Струга, на Ружди Велиу и на бугарскиот државјанин, Радослав Балев. 

Во почетокот, семејствата на киднапираните Албанци заедно со семејствата на киднапираните Македонци 
со здружени сили ја бараа вистината за судбината на своите најблиски од властите во Македонија. Но набрзо, 
од засега нејасни причини, тие целосно се повлекоа и ја прекратија дотогашната соработка, престанаа да се 
обраќаат до институциите и останаа недостапни за разговор.

Иако поминаа 18 години, раните од воениот конфликт од 2001 година се уште не се залечени. Телата на 
осуммината киднапирани Македонци уште не се пронајдени. Не е утврдена ниту причината зошто биле 
убиени и седумте Албанци.  По своите исчезнати и загинати жалат и Македонците и Албанците.

Зоран Андонов е новинар и работи како дописник од Тетово за порталот “Сака м да кажам”. Покрај 30 годишната кариера 
како новинар и дописник за весниците Вечер и Дневник, телевизијата Канал 5 и МТВ, тој е и фотограф и во неговата долга 
кариера има одржано неколку самостојни и групни изложби.

               Во случајот со киднапираните Македонци во конфликтот од 2001 година имаше две постапки. Едната 
постапка беше граѓанска во која беше тужена државата за надомест на штета заради загрозување од 
тероризам. Државата во 2005 г. си го исплати долгот кон роднините на киднапираните и тие беа 
обесштетени со соодветни суми според одлука на судот. Беше поднесена и кривична постапка за воени 
злосторства против цивилно население и тоа за два предмети „Непроштено“ и „Раководството на 
ОНА“ кои се директно поврзани со 12 киднапирани Македонци. Кога во 2011 година Собранието на 
Македонија го усвои автентичното толкување на член 1 од Законот за амнестија сите припадници на 
ОНА беа амнестирани а со тоа беа затворени и овие предмети. Сепак треба да се знае дека делото Воени 
злосторства врз цивилно население не застарува па некогаш во некој период овој случај може повторно да 
се отвори”, 

   вели адвокатот Ванчо Шехтански кој ги застапуваше семејствата на киднапираните пред судот.

„
толкување на член 1 од Законот за амнестија, со што се и амнестираа одговорните за случаите „Непроштено“ и 
„Раководство на ОНА“  кои се однесуваа за 12-те киднапираните и убиени Македонци од страна на ОНА. 
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Во изминатите неколку години се проценува дека бројот 
на преостанати исчезнати лица од војните што доведоа 
до распад на СФРЈ изнесува помеѓу 10 000 и 12 000 луѓе1 - 
пред десет или повеќе години тој број беше околу 14 000 - 
и досега не е променет. Во меѓувреме, сè поголем е бројот 
на меѓународни (регионални) тела кои се занимаваат 
со овој проблем, а во последниве години превладува 
Меѓународната комисија за исчезнати лица – која го 
сработи поголемиот дел од работата тука по војната и 
придонесе за решавање на најголемиот број случаи на 
исчезнати лица регистрирани во модерната историја 
досега2 – кои главно беа фокусирани на работа надвор 
од регионот. Со други зборови, иако според бројките, за 
кои повеќе или помалку е постигнато усогласување од 
страна на сите поранешни републики на СФРЈ, малку 
повеќе од 70% од сите случаи со исчезнати се решени3, 
овој проблем им е предаден на решавање на владите во 

1 Bomberger, K (2018). “ It’s Not Too Late to Find Wartime Missing Persons.” Balkan Insight. https://balkaninsight.com/
2  ICMP. “Berlin Process Poznan Meeting: Missing Persons Group Maintains Effort To Account for Those Still Missing from 1990s Conflicts in 

Former Yugoslavia” ICMP Press Release, 4 Jul. 2019. https://www.icmp.int/
3 Bomberger, K (2018). “ It’s Not Too Late to Find Wartime Missing Persons.” Balkan Insight.

регионот. (Лично, ова звучи како стравично сценарио од 
хорор филм.)

Сите земји од регионот (кои се занимаваат со исчезнати 
лица), помалку или повеќе ги истакнуваат истите пречки 
кои стојат на патот на финиширање на овој процес. За 
волја на вистината, јас не сум запознаена со ниту еден 
вооружен конфликт кој завршил со пронаоѓање на сите 
жртви. Но, во 2019 година би сакала да верувам дека е 
возможен понатамошен напредок.

Наоѓањето на гробовите се истакнува како клучен 
проблем, како и идентификувањето на жртвите и - од 
моментот кога „задачата“ беше преземена од страна на 
државните комисии – „размената на информации за 
локациите од заеднички интерес, но и пребарувањето 
низ локалните и меѓународните архиви со цел 

ЈЕЛЕНА ГРУЈИЌ ЗИНДОВИЌ
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пронаоѓање нови информации“ (на пример погледнете 
ја изјавата на Комисијата за исчезнати лица на Владата 
на Србија, од 7 јуни 2019 година). Сигурна сум дека 
се споменати мртовечниците во Загреб, Сараево, 
Тузла, Приштина и Белград каде телата кои се чуваат 
со години, од различни причини, не може да бидат 
идентификувани. Тоа значи дека постојат неколку 
стотици тела, ужасно голем број на тела, кои само лежат 
некаде, и чекаат на ред. Објаснувањата за нерешавањето 
на овие случаи и нивната идентификација се различни – 
на пример, непостоење на ДНК за споредба (има и други, 
но доколку почнеме да ги набројуваме ќе навлеземе во 
делот на форензиката за кој нема место во овој текст). 
Кога пред неколку години, врз основа на Законот за 
достапност на информации од јавен карактер, побарав 
објаснување од сите надлежни институции во регионот, 
за разлика од „вообичаените“ проблеми, како еден 
од главните фактори во сите земји е идентификуван 
„недостатокот на капацитети“ и недостатокот на 
„средства“, како што властите сакаат да се изразат.

Искрено, она што ме изненади најмногу е фактот 
што тогаш имаше преку стотици масовни гробници 
обележани во Босна и Херцеговина, но дека „немаше 
пари“ да се ископаат. Исто како и во Хрватска, каде што 
сите гробови (или гробници) беа уредно и прецизно 
означени во согласност со меѓународното хуманитарно 
право, а жртвите беа фотографирани пред погребот. 
Може да се обложиме дека останатите гробници кои 
сè уште не се откриени се оние на српските жртви. 
Хрватска никогаш не криеше дека по војната нејзин 
приоритет беше да се откријат гробовите на убиените 
граѓани од хрватска националност. Сепак, тука доаѓаме 
до клучниот проблем од гледна точка на Србија, 
односно одговорноста на српските институции. Дали 
некој од Србија, всушност, се бори да се откријат и да се 
идентификуваат овие луѓе? Но, за да се објасни односот 
на Србија кон нејзините жртви, потребен е одделен есеј.
Мала дигресија: „главното лице“ во Србија задолжено за 
решавање на прашањето на исчезнатите лица е Вељко 
Одаловиќ. Од 1987 година бил на служба во Косово, а 
од 1997 до 2001 година бил шеф на Покраината Косово 
(како што порано се нарекуваше). Во август 2011 година 
направив интервју со него за неделникот НИН, во кое 
тој наведе дека „септември ќе биде многу важен месец 
за исчезнатите лица“, бидејќи се подготвува истрага на 
целните локации. Неколку месеци подоцна – не се случи 
ништо ново за нас кои ги следиме случувањата од регион 
- беше објавено дека ја прекопале секоја педа од таа земја 
и не нашле ништо. Во наведеното интервју тој рече дека, 
што се однесува до Србија, сè било решено во врска со 
барањата испратени до Хрватска. На сите состаноци 
со властите Хрватска сè уште го става прашањето за 
исчезнатите лице како втор или трет услов за решавање 
на отворените прашања на регионалните односи меѓу 
овие две земји.

Што се случи неколку години подоцна? По изјавата 

на Одаловиќ дека сè што можело да се ископа се 
ископало, и ако се сеќавам точно зборуваше за тоа 
како за лажна вест во неколку наврати, беше откриена 
гробница во 2012 година во темелите на една бизарна 
куќа, изградена директно над масовната гробница  во 
која имаше повеќе од 250 тела. Куќата, која не беше 
типична за округот Рашка, беше половина завршена 
и беше сосема очигледно дека тоа е направено за да се 
прикријат доказите. Барањата на Владата на Приштина 
да се преиспита Рудница во Рашка стоеја на масата на 
Одаловиќ  од 2004 година.

А Хрватска? Масовните гробници за кои се инсистира, 
главно оние околу Осиек и Вуковар, лесно може да се 
откријат, ако некој сака. Офицери, генерали и оние кои 
знаат каде се тие масовни гробници, слободно живеат во 
Србија. Некои зборуваа и пред Хашкиот трибунал како 
заштитени сведоци, но само за системот на апсења и 
убиства, не и за местата на кои биле закопани жртвите. 
Властите, особено српската „власт во власт“, многу 
добро знаат каде се и што прават оние кои може да ги 
лоцираат тие места на картата.

Нема простор за отворање на исклучително важното 
прашање во врска со матичната евиденција, што 
српската војска ја презела од сите „изгубени“ територии. 
По години и години негирање од страна на Одаловиќ 
- човекот е професионалец кој си ја работел својата 
работа - за време на неговата посета на Хрватска во 2018 
година, претседателот на Србија, Александар Вучиќ, ја 
врати матичната евиденција земена од градот Двор.
Многу хрватски граѓани од српска националност ги 
загубија своите животи во Двор.

     Јелена Грујиќ Зиндовиќ е основач на организацијата „Кардан“ 
која се занимава со негување на културата на сеќавање преку 
уметноста, медиумите и науката. 

Списание за cоочување со минатото
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Дваесет години по војната во Косово, над 1600 луѓе 
сè уште се водат за исчезнати. Меѓу нив се и над 1100 
Албанци и околу 450 Срби, како и повеќе од 100 жртви 
од бошњачката и ромската националност. Денес, 
недостатокот на политичка волја да се изнесе вистината 
на виделина во однос на политичките и државните 
дејствија кои доведоа до присилното исчезнување на 
илјадници цивили е клучна пречка во решавањето на 
мистеријата на нивните судбини.

Во обид да се попречи истрагата на Хашкиот трибунал 
во март 1999 година, раководството на Република Србија 
издаде налог за отстранување на доказите за масовните 
убиства на албански цивили за време на војната во 
Косово. Резултатот на оваа операција беа четирите 
масовни гробници кои досега беа откриени во Србија, со 
речиси 1000 тела на косовски Албанци.

Полициската истрага од 2001 година претставува 
најочигледен пример за тоа како, при соодветни услови, 
всушност може да се спроведе успешна потрага по 
исчезнатите лица. За само еден месец се откриени три 
масовни гробници – во Батајница, во Петрово Село и 
во близина на езерото Перуќац – со тела на околу 900 
албански цивили од Косово. Од тогаш, откриена е само 
уште една масовна гробница  во Србија, со малку повеќе 
од 50 тела – Рудница во близина на Рашка во 2010 година.
Зошто истрагата во 2001 година беше толку ефикасна? 
Зошто постоеше политичка волја за буквално да се 
претура низ минатото? Работната група која беше 
организирана во рамките на Министерството за 
внатрешни работи во тоа време, ги испраша сите 
вистински луѓе за време на истрагата – меѓу своите 
редови. Од изјавите на полициските службеници кои 
биле вклучени во преместувањето на телата беше јасно 
дека за време на истрагата во пролетта 2001 година им 
биле поставувани вистинските прашања, на кои тие, 
свесни дека доаѓа ново време, одговориле искрено. Врз 
основа на резултатите од истрагата, ние сега знаеме кој ги 
подготвил телата за транспорт, кој ги транспортирал, кој 
ги пречекал, кој ги погребал, и што е најважно - кој бил 
задолжен за организацијата.

Тоа „ново време“, сега помина.
Протагонистите на политиката од 90-тите години кои 
подбуцнуваа војна се сега во државните институции, 
заедно со, од неодамна, воените злосторници одговорни 
за убиства на албански цивили и оние кои ги кријат 

„НОВО ВРЕМЕ“ 

ЗА 
ИСЧЕЗНАТИТЕ 

ЖРТВИ ОД 
КОСОВО

МИЛИЦА КОСТИЌ
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нивните тела во масовни гробници. Медиумите се под 
нивна контрола – „мејнстрим“ медиумите ги нарекуваат 
„таканаречени“ масовни гробници, како онаа во 
Батајница, на пример.

Ексхумацијата на масовната гробница во Рудница е 
пример на политиката на новото време. Кога беше 
откриена (врз основа на информациите од ЕУЛЕКС, а 
не врз основа на нивната сопствена истрага), властите ги 
ексхумираа телата, ги идентификуваа и им ги испратија 
на нивните семејства, без да отворат истрага за тоа кој 
е одговорен за нивната смрт и погребување во масовна 
гробница. Тогаш Хуманитарниот фонд за правда 
заклучи дека жртвите најдени во Рудница биле убиени 
за време на четири различни злосторства во регионот 
на Дреница, и дека регионот Дреница бил контролиран 
од страна на 37-та армиска бригада, која ги вршела 
операциите на локациите и во времето на извршените 
злосторства, под команда на Љубиша Диковиќ, 
началник на Генералштабот на српската армија. Целиот 
естаблишмент застана зад Диковиќ - политичарите 
на власт, вклучувајќи го и претседателот во тоа време, 
армијата, Обвинителство за воени злосторства и 
медиумите.

Постои голема веројатност дека барем дел од 
преостанатите 1000 албански жртви кои се исчезнати 
сè уште се наоѓаат во неоткриени масовни гробници 
во Србија. Покрај тоа, може да претпоставиме дека 
преостанатите тајни гробници сè уште се во рамките 
на или во близина на воени и полициски објекти, како 
што беше случај со повеќето од оние кои досега беа 
откриени. Државните органи, сепак, продолжуваат 
систематски да го блокираат секој обид да се најдат 
овие жртви, пред сè преку блокирање на пристапот 
до воените и полициските архиви од „асанацијата на 
теренот“,  и преку непокренување на никакви постапки 
против одговорните за воените злосторства.

Исчезнатите српски жртви од Косово претставуваат 
колатерална штета на државната политика чиј приоритет 
е да се заштитат поединците и државните структури 
одговорни за злосторствата извршени за сметка на 
правата на жртвите, дури и оние од српска националност.  
Прекуграничниот конфликт во поранешна Југославија 
укажа на  потребата за соработка меѓу земјите за да биде 
успешна  иницијативата за пребарување на исчезнати 
лица, со оглед на фактот што информациите, како 
и самите жртви, се наоѓаат на различни државни 
територии. Притоа, државата која, како Србија на 
пример, не е заинтересирана во потрагата по жртвите на 
„другите“ не може да очекува реципроцитет во потрагата 
по „сопствените“ жртви.

Очигледно е дека нема да видиме подобрување во 
потрагата по преостанатите исчезнати жртви од 
албанска, но и од српска националност, сè додека за тоа 
не постои политичка волја. Доколку тоа воопшто се 
случи, доколку видиме посветена истрага во потрагата 
по телата и резултатите, што подразбира откривање 
на нови масовни гробници, тоа ќе биде јасен знак 
дека Србија навистина ја реформира својата војска, 
полицијата, судството и политички структури, и како 
таква е многу блиску да биде примена во Европската 
унија. Дотогаш, ќе продолжиме да ги гледаме дочеците 
на воените злосторници кои се враќаат од Хаг, истите 
луѓе кои се одговорни за убиствата на албански цивили 
и преместувањето на нивните тела од Косово во Србија.

Милица Костиќ е поранешна  директорка на 
Правната програма на Хуманитарниот фонд за 
правда. Таа е актуелна директорка на Програмата 
за транзициската правда во Меѓународната 
коалиција на места на совеста.

Фото: Косев
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ВЕСТИ И НОВОСТИ

КОСОВО

Марш за исчезнатите личности „Колку години ќе 
чекаме“?, 30 август, 2019, Приштина

На денот на исчезнатите, Младинската иницијатива за 
човекови права (МИЧК КС) организираше јавен протест 
низ централна Приштина. Започнувајки од споменикот 
„Newborn“, кој учесниците го покрија во црно, маrшот 
тргна кон зградата на владата на Косово. Секој од 
учесниците држеше плакат со имињата на исчезнатите 
личности, барајки да знаат „уште колку години ќе 
чекаме“?. Учесниците на маршот бараа од косовската 
влада да ја покаже својата посветеност на исчезнатите 
личности и да го стави овој проблем  во првите редови 
на нивната агенда во билатералните разговори.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Интернационален фестивал на филмската камера 
„Браќа Манаки“ 14 – 21 септември, 2019, Битола

Во 2019 година, Интернационалниот фестивал на 
филмската камера „Браќа Манаки“, ја прослави својата 
40 годишнина.  Првиот и најстар кинематографски 
фестивал беше основан во 1979 година, во чест на браќата 
Јанаки и Милтон Манаки, првите кинематографери 
на Балканот. Секога година фимскиот фестивал се 
одржува во родното место на браќата во Битола, Северна 
Македонија.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (БИХ)

Изложба „Мир со женско лице“, 3 – 31 Јули, 2019, 
Бања Лука 

„Мир со женско лице“, се отвори во Јули, 2019 година во 
Младинскиот центар на Бања Лука. Потоа патуваше во 
Тузла и има планови да се прикаже во повеќе градови низ 
БиХ. Оваа соработка помеѓу мировното движење, Мир со 
женско лице и форумЗФД БиХ, има цел да ги интегрира 
женските перспективи во процесот на соочување со 
минатото и градњето на мирот во Бих. Дваесет жени од 
сите возрасти, од сите сфери на животот и од сите делови 
на БиХ беа избрани да ги споделат своите приказни од 
времето на војната: жени кои преживеале силување, 
домашно насилство, изгубиле семејни членови, спасиле 
соседи и непознати личности и женски активисти кои 
воделе кампањи за солидарност и еднаквост. Ова го 

додава и важниот женски глас во наративите на војната 
и мирот во БиХ, кои се доминирани од мажите и се 
етноцентрични. Симнете  го каталогот на изложбата на  
www.dwp-balkan.org, или со QR кодот.

Програмата „Соочување со минатото“ на 
Сараевскиот филмски фестивал (СоМ СФФ), 17 – 22 
август, 2019, Сараево

СоМ програмата на СФФ има за цел да отвори искрена 
дискусија за конфликтите во поранешна Југославија 
и болното минатото како предуслов за адресирање на 
прашањата кои денес произлегуваат од војните и кои и 
понатаму создаваат товар врз општествата. ФорумЗФД 
БиХ работеше неколку години со СоМ програмата 
на СФФ и во 2019 година ги покани партнерите од 
„Challenge History“, Музејот на военото детство и од 
Обединетиот светски колеџ од Мостар (UWC Mo-
star), да поддржат пет алумни од „Challenge History“ 
да учествуваат на СоМ СФФ програмата. Учесниците 
пишуваа за нивното искуство во програмата и ги 
споделија на веб сајтот на форумЗФД за соочување со 
минатото: www.dwp-balkan.org.

Фото: Сораја Загиќ, посетителите ја разгледуваат изложбата 
“Мир со женски лик“ во Бања Лука
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ИМПРЕСУМ
Balkan.Perspectives објавен од страна на форум  ЗФД

Балкански.Перспективи е регионално списание фокусирано на соочување со 
минатото (СоМ) во Западниот Балкан. Списанието се издава од Форум Цивилен 
Мировен Сервис/Forum Ziviler Friedensdienst (forumZFD) на четири (4) јазици 
и е соработка помеѓу Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија и 
Србија. Списанието овозможува простор за плуралност на перспективите 
на СоМ насекаде од регионот. Целиме кон предизвикување на стереотипите 
и етноцентричните наративи, охрабрување на критичко размислување и 
поширока дебата на темите, како и зацврстување на конструтивните пристапи 
на соочување со неодамнешното минато.

ФорумЗФД работи со локални актери да го поддржи конфликт сензитивниот 
дискурс на теми поврзани со неодамнешното минато. Балкански.Перспективи 
и регионалниот  вебсајт за соочување со минатото на форумЗФД (www.
dwp-balkan.org) се платформи за локалните актери да ги презентираат 
своите активности и да ги потенцираат алтернативните пристапи кон 
меморализацијата.

форумЗФД е признаена организација на германскиот цивилен мировен 
сервис, основан во 1996 година. Организацијата ги обучува меѓународните и 
локалните експерти за мир да работат во пост/конфликтни региони, заедно 
со локалните партнери, да промовираат мирно коегзистирање и ненасилна 
резолуција на конфликтите. Програмата во Западниот Балкан се фокусира на 
соочување со минатото, култура на сеќавање и воспоставување дијалог помеѓу 
спротиставените страни. Програмата опфаќа мировно образование, поддршка 
на цивилното општество, подобрување на капацитетите на медиумите помеѓу 
другите активности кои поддржуваат поширок дискурс на неодамнешните 
настани.

Стратешкиот партнер на форумЗФД на Западниот Балкан е Пакс Кристи од 
епархијата Ахен во Германија. Програмата е финансирана на од германското 
Федерално Министерство за економска соработка и развој (BMZ).

Одрекување од одговорност

Балкански.Перспективи е креиран како регионална платформа за 
конструктивни дебати на соочување со минатото. Изнесените ставови 
во ова списание се оние на соработниците и не ги одразуваат ставовите 
на форумЗФД, уредникот или партнерите. Додека издавачите 
внимателно ги проверуваат веб линковите издадени во списанието, 
тие не можат да бидат одговорни за содржината на екстерните веб 
страни.

Копирањето и редистрибуцијата на овој материјал во принтана или 
ектронска форма е дозволено, под услов да не се промени текстот и да 
бидат вклучени соодветните цитати. Списанието не се наплаќа.

Форум Цивилен Мировен Сервис |
Forum Ziviler Friedensdienst e. V. (forumZFD)

Канцеларијата во Босна и 
Херцеговина:
Бранилаца Сарајева 19 Б
71000 Сараево
 
Канцеларијата во Северна 
Македонија:
Наум Наумовски Борче 88а
1000 Скопје 

Канцеларијата во 
Косово:
Сејди Круезиу 16 - Пејтон
10000 Приштина

Канцеларијата 
во Србија:
Ресавска 16а 
11000 Белград

За повеќе статии и информации во врска 
со темата за справување со минатото 

посетете ја нашата веб-страница: 
www.dwp-balkan.org
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