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 АлексАндер дорин, швајцарски новинар, аутор књиге о сребрници говори за геополитику

  Сребреница врхунац
антисрпске пропаганде

типично је за трибунал  у Хагу, да за злочине над србима у подрињу 
нико од муслиманских политичара или ратних команданата није 
приведен правди. Хакија Михолић, тадашњи муслимански шеф полиције 
у сребреници, у једном интервју изјавио, да му је алија изетбеговић 
рекао, како је њему бил клинтон предложио „сребренички масакр“. 
Другим речима: америчко – муслиманске интересне групе имале су две 
године времена да припреме манипулацију

разговор водио: Милан Старчевић

П
озната дешавања у Сре
бре ници из јула 1995. 
године и данас су у центру 
пажње светске јавности. 
Међународна заједница је 

одмах након окончања ратних операција 
босанске Србе и њихове вође оптужила 
за злочине над недужним цивилима, 
приписивши им геноцид над 8000 
муслимана, и то, како они кажу, највећи 
после завршетка Другог светског рата. 
Но на овоме се није стало, па је Европски 
парламент 11. јул прогласио за дан 
сећања на сребреничке жртве, а исти се 
закон покушава изгласати и у Србији, 
јер тако желе поједине НВО и политичке 
партије. Међутим, има и оних независних 
новинара широм планете који нису 
подлегли медијској пропаганди, те 
својим храбрим и критичким текстовима 
сведоче о другој страни историје о 
Сребреници. Један од таквих, засигурно 
најбољи инострани познавалац збивања 
у Сребреници је швајцарски новинар и 
публициста, Александер Дорин.

Овај храбри војник истине, рођен је 
1967. године у Швајцарској, где и данас 

живи. Од 1991. године се интезивно бави 
ратним догађајима на Балкану. Године 
2001. издаје код немачког издавача „Ари
ман“ књигу „Нашим небом крстари стра
ни Бог“, која разобличава антисрпску 
западну пропаганду. Анализирао је 
бал  канске ратове у месечном магазину 
„Ке цербриефе“, успешно сарађује са 
берлинским часописом „Јунге Велт“, у 
којем је до сада објавио више чланака и 

интервјуа. Почетком септембра 2009. 
године, у продукцији издавачке куће „Каи 
Хомилиус“, у јавност ће изаћи Доринова 
књига са насловом „Сребреница – прича 
једног прихватљивог расизма“, док је за 
зиму планирано штампање докумената са 
сликама настрадалих босанских Срба из 
региона Подриња у ратним годинама 1992 
95.  Господин Дорин је са задовољством 
при стао на интервју, радујући се што ће 

читаоцима Геополитике пренети св о 
ја искуства у трагању за истином у Сре
бреници.
Ви се од 1995. године бавите темом 
Сребреница. Шта сте после 14 година 
истраживања сазнали?

Има неколико јако важних тачака. 
То би, на пример, била чињеница да је 
муслиманска армија у региону Подриња, 
којој и Сребреница припада, између 1992. 
и 1993. године убила више од 3000 Срба, 
највише цивила. Списак жртава су у 
мом поседу, и ја ћу их на мојој интер нет 
презентацији објавити. У целој источној 
Босни муслимански војници су уни
штили преко 190 српских села. Може се 
у овом историјском податку апсолутно 
причати о геноциду, јер су муслимани 
притом на најужаснији могући начин 
масакрирали старе особе, жене, децу, 
па чак и инвалидна лица. На јесен или 
у зиму текуће године ћу, у издању „Ари
ман“ издавача у Фрајбургу, издати један 
документ са сликама овог масовног зло
чина. До дана данашњег западни јавни 
медији су прећутали о овом злочину. 
Типично је и за тзв. трибунал  у Хагу, да 
за злочине над Србима у Подрињу нико 
од муслиманских политичара или ратних 

Трагичан 
случај Видоја 
БлагојеВића
посебно је трагичан случај видоја 
благојевића. он је током рата био 
командант братуначке бригаде и није 
са дешавањима у сребреници имао 
баш ништа заједничког. наметнули су 
му једног обавезујућег браниоца који 
уопште није штитио његове интересе. 
и напослетку, када је било очигледно 
да он нема никавих додирних тачака 
са сребреницом, пустили су опет 
Момира николића на сцену, да би 
зарад „блаже казне“ лажно теретио 
благојевића. то је то... једна једина 
погрешна изјава и човек би осуђен 
на дугогодишњу робију, коју издржава 
у скандинавији. ове невероватно 
неправедне..., можемо само донекле 
звати извршиоцима пресуда, јер иза 
тзв. трибунала у Хагу не стоји нико 
други него сам нато.

интернационални медији су тада били сведоци 
када је српска армија евакуисала око 25 000 
муслиманских цивила. војници ун су више пута 
посведочили да су срби добро поступали са 
цивилима. кад и где су у босни муслимански 
војници евакуисали 10 000 српских цивила? у 
подрињу су на хиљаде срба протерани, повређени 
и масакрирани, док су истовремено њихова имања 
и куће уништаване. Да ли је геноцид, ако прво све 
цивиле непријатељске војске на сигурно сместите, и 
тада кренете у обрачун са противничком армијом?  
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у мојој књизи објављујем и листу са скоро 
1000 имена муслиманских војника, погинулих 
у периоду 1992 – 1994, који су после пада 
сребренице били убрајани у жртве. Ту је и 
чињеница да је на муслиманској страни 2000 
војника погинуло, продирући у правцу Тузле 
после пада сребренице, где су успут водили 
неколико оружаних сукоба са српском војском. 
Тих 2000 убијених се данас представљају као 
жртве масакра у сребреници

команданата није приведен правди. 
Следећа важна тачка је, да је Хакија 
Михолић, тадашњи муслимански шеф 
полиције у Сребреници, у једном интервју 
изјавио, да му је Алија Изетбеговић рекао, 
како је њему Бил Клинтон предложио 
„сребренички масакр“. Другим речима: 
Америчко – муслиманске интересне 
гру пе имале су две године времена 
да припреме манипулацију. У мојој 
књизи ја објашњавам како је и са чиме 
је све манипулисано. Требало би још 
напоменути, да се у Босни 1996. године на 
гласачким листама појављују имена са око 
3000 муслиманских имена, која су, такође, 
била на списку мртвих у Сребреници. 
Поседујем и листу са скоро 1000 имена 
муслиманских војника, погинулих у 
периоду 1992 – 1994, који су после пада 
Сребренице били убрајани у жртве. Ту је 
и чињеница да је на муслиманској страни 
2000 војника погинуло, продирући у 
правцу Тузле после пада Сребренице, 
где су успут водили неколико оружаних 
сукоба са српском војском. Тих 2000 
убијених се данас представљају као жртве 
масакра у Сребреници. Интересантно 
звучи да Хашки истраживачи до да нас 
нису могли више од 2000 убијених људи 
пронаћи. Али ако размотримо да је већина 
од 2000 убијених пало током размењивања 
ватре, онда Хашком трибуналу недостаје 
још толико пропагираних 7000 до 8000 
стрељаних муслиманских жртава. 
Можемо ли због дешавања у Сре

бреници, заиста, причати о геноциду 
над једним народом?

Интернационални медији су тада били 
сведоци када је српска армија евакуисала 
око 25 000 муслиманских цивила. Њима 
су чак и прехрамбене намирнице и тра
н спортна возила била стављена на 
располагање. Војници УНОа су више 
пу та посведочили да су Срби добро по
ступали са цивилима. Кад и где су у Бо
сни муслимански војници евакуисали 
10 000 српских цивила? У Подрињу су 
на хиљаде Срба протерани, повређени и 
масакрирани, док су истовремено њихова 
имања и куће уништаване. Да ли онда 
може бити речи о геноциду, ако је српска 
војска муслиманске цивиле склонила 
на сигурно? Одговор се сам намеће. 
Једна друга чињеница је да је пре пада 
Сребренице једна колона од хиљаду људи 
муслиманских војника побегла са места 
догађаја. Овим војницима придружила 
се и једна велика група мушких цивила, 
од којих су већина били наоружани. 
Ове трупе су у бројним местима водиле 
ратна дејства са српском војском, што 
је проузроковало 2000 убијених на му
сли манској страни и неколико стотина 
мртвих на српској страни. Да ли је геноцид, 
ако прво све цивиле непријатељске војске 
на сигурно сместите, и тада кренете у 
обрачун са противничком армијом?  
Који све рукописи и документа сачи
њавају темељ Ваше књиге? На које се 
изворе позивате?

Ја сам у последњих 14 година прикупио 
бројна документа. Ту су и разне изјаве из 
муслиманских кругова. Као, на пример, 
изјава Ибрана Мустафића, тадашњег 
градоначелника Сребренице, који је све 
страшне злочине нас Србима у региону 
Сребренице описао у својој књизи 
„Планирани хаос“. Исти тај Мустафић, 
рекао је, да су га Срби, после пада Сре
бренице, одмах отпустили кући. Остали 
муслимански команданти и политичари 
тврде да је Алија Изетбеговић свесно 
исценирао „сребренички случај“. Има 
и муслиманских команданата, нпр. Не
сиб Бурић, који одговорно тврди да је 
током оружаног сукоба са Србима, 2 
000 муслиманских његових војника па
ло у борби. Прикупио сам и велики 
број изјава особља из УНО, и сви су 
ми посведочили да нигде нису видели 
злочине Срба над муслиманима. Многи 
од њих не верују ни у тзв. „сребренички 
масакр“. У мојој књизи цитирам и изјаве 
разних истраживача широм глобуса, који 
су, такође, закључили да је официјелна 
верзија случаја Сребреница,  у ствари 
верзија Владе Алије Изетбеговића и 
њихових савезника у Вашингтону, те да 
не одговара истини. Нека се зна да сам 
водио истрагу у Босни на лицу места 
где су се десили злочини над српским 
становништвом. Фотографисао сам 
многобројне гробове у Подрињу, па и све 
оно што се збило у Братунцу. Причао сам 
са преживелима и са родбином жртава. 

Још сам прикупио имена жртава као и 
списак уништених српских села.

У Власеници сам упознао и ондашњег 
медијског портпарола Дринске дивизије.
Он ми је предао велики број дискета са 
фотографијама и видео снимцима, на 
којима су биле документоване српске 
жртве. Успело ми је да погледам разна 
писмена наређења Радована Караџића, 
и они додатно потврђују, да је он својим 
војницима наређивао да се према 
противничким војницима руководе у 
складу са интернационалним ратним 
зако нима и да сачувају цивиле.  
Шта је по Вашем мишљењу нај запа њу
јуће сазнање када се говори о Сре
бреници? 

Сећате ли се оног „сребреничког 
видео снимка“ што је обишао свет? 
Тврдило се да на њему видимо стрељање 
шест муслиманских затвореника 
после пада Сребренице. У стварности 
тај запис потиче из 1993. године у 
околини Трнова, и осветничко је дело 
је српске паравојне формације „Шкор
пион“, за злочине над великим бројем 
српског живља надомак Трнове. Са 
ма  нипулативним исеченим видео сни
мцима, хтело се постићи да се код људи 
створи слика да се догађај, заиста, десио 
1995. године. Звучи интересантно да 
се у јулу месецу 1995. године нико од 
западних медија није згрожавао што 
је у новинама „Торонто Штар“ освануо 
интервју са Насером Орићем, у коме је 

он, са поносом причао, да су он и његова 
јединица направили видео снимке, 
на којима се у региону Сребреница – 
Братунац  види масакрирање Срба. Када 
је он  видео запис пустио репортеру 
„Торонто Штара“, ликовао је, рекавши 
да је његова војска у једном једином 
селу убила 114 Срба. 

Следећи аспект је листа имена од  
3000 мушкараца, који су се  нашли на 
списку несталих особа, иако су се сви 
они 1996. године појавили на босанској 
гласачкој листи. Исти случај се одиграо 
и са 1000 мушкараца, који су дуго пре 
пада Сребренице умрли, али су се и 
они, такође, нашли на списку несталих 
особа из 1995.године. Уз то сам из 
муслиманских извора  добио једну серију 
слика, на којој се види муслиманска 
армија, која продире ка Тузли. На тим 
се сликама, између осталог види, велики 
број повређених муслиманских војника, 
преживели у ратном сукобу. Чињеница, 
коју је Хаг у међувремену објавио, да је 
у случају Сребреница уништено хиљаду 
страница доказног материјала. Као 
разлог наведен је „недовољно места за 
архивирање докумената“. Који нормалан 
човек може поверовати у овакву глупост? 
У којој правној држави света се доказни 
материјали уништавају пре завршетка 
процеса? Процес Радовану Караџићу 
још није ни почео, па зашто су наводно 
постојећи докази пре времена завршили 
у канти за смеће?  За једног доброг 
посматрача све ове манипулације су више 
него очигледне.
Зашто до сада нико са Запада није 
на  писао књигу о дешавањима у Сре
бреници?

Зато што нико не жели да у јавности 
буде представљен као неко ко негира 
геноцид. Од западних јавних медија уси
јана сребреничка хистерија довела је до 
тога, да и поједини, иначе критични но
винари, радије дигну руке од теме звана 
Сребреница. Међу њима има и таквих, 
који су све медијске лажи током рата у 
Југославији разоткривали.
На којим изворима се заснива оптужба 
из Ден Хага према вођама тадашњих 
босанско – српских вођа у вези са 
догађајима у Сребреници?

Они се пре свега позивају на изјаве 
Хрвата Дражена Ердемовића који је током 
рата био члан једне јединице у српској 
војсци. Занимљиво је да су у тој јединици 
служили још један Хрват и Словенац. 
Ердемовић тврди како је његова јединица 
стрељала и до 1200 муслиманских ратних 
заробљеника. Једна анализа његове 
изјаве указује на то да је он целу причу 

измислио. Ердемовић говори очигледну 
неистину, изврће факте и измишља нове 
детаље. У Холандији новинар Жерминал 
Чивиков недавно је објавио бриљантну 
књигу око Ердемовићег случаја са 
насловом „Сребреница – главни сведок“. 
У књизи се сасвим јасно доказује да је 
Ердемовићева прича чиста фарса. Притом 
се оптуженица из Хага позива и на изјаве 
појединих Срба, а они су „признали“ 
масовне злочине у Сребреници. Истина 
је да су ти људи били уцењени да потврде 
непостојеће злочине. Речено им је да ће 
мање дана провести у притвору, уколико 
све признају. У речнику Трибунала ова 
изнуђивања се стручно зову “Plea Ag
re ement”. Један од уцењених, у овом 
случају Момир Николић, ипак је касније 
признао да је лагао, јер му је заузврат 
било понуђено скраћивање притвора. И 
Мирослав Дероњић је посведочио потом, 
да је под утицајем психичког терора 
и физичког насиља био приморан на 
“Plea Agreement”. Недавно се у интервју 
са једним шведским новинама огласила 
и Биљана Плавшић. И она, напослетку 
потрђује, да је тада пристала на споразум 
са Трибуналом, само да би себи скратила 
боравак иза решетака. После је била  
очајна из разлога што је изиграна.
Шта нам можете рећи за сребреничке 
процесе што су до сада у Ден Хагу 
вођени против многих Срба?

Сви процеси су до једнога чист 
скан дал, а поступци су притом увек 
исти. Оптуженима се прикаже само 
Трибуналу знана истина о 2000 
пронађено убијених тела, без обзира 
што се не може доказати да су то би
ле жртве стрељања. Чак је било и 
муслимана који су признали да је реч 
о мртвима убијених током оружаног 
сукоба. Покушава се број пронађених 
жртава додатно вештачки увећати, све 
то како би изгледало да је у Сребреници 
страдао велики број муслимана. То пре 
свега раде муслиманске институције, 
иако знају да су њихови војници, још 
пре пада  Сребренице, у Хан Пијеску, 
Коње вић Пољу и Црном Врху, поги  
нули на бољном пољу. Онда на ред 
у улози сведока долазе и поједини 
Срби, сломљени притисцима од 
стране Трибунала, који су претходно 
потписали преварантски “Plea Agree
ment”. 

За њиховим лажним изјавама они 
додатно терете оптужене. И најзад 
тужитељско веће као кеца у рукаву увек 
потеже са лажним причама Дражена 
Ердемовића. Тако је и процес против 
генерала Крстића испао велика фарса.                                                                                        
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