Dușan Baiski

„Casa galbenă” și mafia internațională de organe umane1
Britanicul Geoffrey Nice, fost procuror-adjunct în cadrul Tribunalului2 Penal Internațional pentru
fosta Iugoslavie (T.P.I.I.) la procesul lui Slobodan Milošević la Haga, bănuit că ar fi ascuns dovezi cu
privire la traficul de organe umane provenite de la etnici sârbi, a devenit avocat al albanezilor kosovari
acuzați de crime de către Tribunalul3 Special pentru crimele Armatei de Eliberare din Kosovo (U.Ç.K.). Iar
procurorul american Jack Smith a fost numit4 procuror specializat în cadrul aceluiași tribunal. În contextul
în care cel puțin Marea Britanie și-a dovedit constant și pe
deplin rasismul antisârbesc cel puțin în ultimele două
secole, actuala poziție a lui Nice nu mai trebuie să
surprindă pe nimeni. Cum la fel nu trebuie să surprindă nici
suspiciunea că ar fi ascuns dovezi privind traficul de
organe. Iar dacă un american a ajuns procuror specializat
în cadrul aceluiași tribunal, în contextul în care S.U.A. are
în Kosovo cea de-a doua bază militară din lume ca mărime
– Bondsteel, e deosebit de limpede că rezultatele
cercetărilor vor fi pe măsură. Totodată, înființarea unui
asemenea tribunal, după trecerea a 20 de ani de la agresiunea a N.A.T.O. asupra Iugoslaviei și ca atare act
neautorizat de O.N.U., dovedește pe deplin că sponsorii de atunci ai agresiunii nu au niciun interes ca opinia
publică mondială să afle adevărul.
Potrivit avocatului sârb Branislav Tapušković5, care a luat parte la procesele T.P.I.I. de la Haga,
Geoffrey Nice, în noul său rol, se va folosi fără scrupule de informațiile la care a avut acces în calitate de
procuror adjunct al T.P.I.I. După eliberarea sa din funcție, acesta a scris o carte despre Hashim Thaçi, fost
lider politic al U.Ç.K., fost prim-ministru și acum (2019) președinte al așa-numitei Republici Kosova. Iar
după publicarea Raportului Consiliului Europei, elaborat de elvețianul Dick Marty6, care a adus dovezi
despre execuțiile comise de membri ai gherilei separatiste, U.Ç.K., a lucrat la un material de apărare în
eventuala inculpare a lui Thaçi. Potrivit portalului sârb de știri www.novosti.rs, care face referire la
informații din mass-media kosovară, același fost judecător-adjunct al T.P.I.I. ar primi în prezent, în calitate
Fragment din cartea în lucru: Dușan Baiski, Serbocid – Un secol de rasism antisârbesc.
Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie a fost înființat pe 25 mai 1993, ca urmare a Rezoluției
nr. 827 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, având ca jurisdicție patru tipuri de infracțiuni
comise pe teritoriul fostei Iugoslavii după 1991, respectiv: încălcări grave ale Convențiilor de la Geneva, a legilor sau
aprincipiilor de război, genocid și crime împotriva umanității. În mod oficial, instituția instituția și-a încetat existența
în mod oficial la 31 decembrie 2017. În baza Rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. nr. 1966/22 decembrie
2010 (vezi www.icty.org), funcțiile reziduale ale T.P.I.I., inclusiv supravegherea sentințelor și examinarea oricăror
proceduri de apel inițiate începând cu 1 iulie 2013, se află sub jurisdicția unui organism succesor, Mecanismul pentru
Tribunalele Penale Internaționale.
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de avocat al albanezilor kosovari acuzați de crime de război, 2.200 de euro pe zi
plus cheltuielile7 de călătorie. Primul suspect de crime apărat de britanic este Sami
Lushtaku8, fost comandant al U.Ç.K.
De remarcat că „opinia publică” a inițiat9 la sfârșitul anului 2018, la
începerea activității Tribunalului Special pentru crimele Armatei de Eliberare a
Kosovo, o petiție pentru desființarea acestuia. La data de 12 decembrie 2018, petiția
ar fi fost semnată de 20.000 de persoane.
Ce anume s-a întâmplat după 1999, sub stricta supraveghere a forțelor
internaționale de menținere a păcii în Kosovo, la așa-numita „Casă galbenă” a
familiei Katuci din nordul Albaniei, din satul Rribe de lângă orașul minier Burrel10?
Recent, Dick Marty11 a publicat o carte12 pe cât de incitantă pentru marele
public, pe atât de deranjantă pentru anumite cercuri de putere: „Une certaine idée
de la justice”, o carte despre închisorile secrete ale C.I.A. și traficul de organe din Kosovo. În recenzia
cărții, de pe portalul „Amazon”, se spune: „În ceea ce privește Kosovo, Orientul Mijlociu sau Siria, fostul
magistrat exprimă puncte de vedere care se îndepărtează de gândirea mainstream.”
În interviul dat publicației13 „Novosti”, Dick Marty va afirma: „Când, la vremea respectivă, am scris
Tribunalului de la Haga pentru a primi informații despre dovezile adunate pe teren în legătură cu «Casa
galbenă», mi-au spus că nu mai există și că le-au înlăturat opentru a curăța spațiul, fiindcă oricum nu au
servit la nimic?! Am fost total surprins. Așa ceva este cu adevărat îngrijorător.”
Și tot el va declara: „Dacă eu am putut să finalizez raportul în ceva mai mult
de un an, ar fi putut și ei face asta, în același timp. Judecătorul american John Clint
Williamson14 a declarat oficial în iulie 2014 că rezultatele la care a ajuns echipa sa
de cercetare, în cadrul căreia s-au aflat patruzeci de specialiști înalt calificați,
acoperă esența raportului meu. Imediat după conferință, și-a dat demisia! Am
așteptat mai mult de un an să fie schimbat. De atunci a plecat și adjunctul său. A
fost numit un nou judecător, dar rezultate încă nu există.”
Marty aprecia că în cadrul cercetărilor s-au remarcat două curente. Unul al
celor care voiau să afle adevărul, iar celălalt politic, care ar fi dorit oprirea oricărei
cercetări. Întrebat dacă se mai poate crede într-o judecare imparțială, Marty a spus: „Este de neconceput ca
adjunctul judecătorului de la Haga să devină avocatul acuzaților. Este ceva cel puțin bizar. Poate din punct
de vedere al justiției e posibil, dar, din punct de vedere etic, acest lucru mi se pare suspect.”
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Chestionat despre ce anume s-a întâmplat cu dovezile de care vorbește Carla
del Ponte15, dar pe care Nice le neagă, Marty a răspuns: „Știu că dovezile au existat.
Jurnalistul Anthony Montgomery16 a fost de față atunci când anchetatorii17
Tribunalului de la Haga au fost la «Casa galbenă» pentru a strânge dovezi. Au
acționat la nivel de amatori. De exemplu, nu au căutat urme de sânge. Dar au găsit
medicamente, seringi și multe altele și totul a fost depus și sigilat la Tribunal.” După
apariția cărții sale, Marty a fost amenințat de Hashim Thaçi, președintele așa-zisei
Republici Kosova, că va fi dat în judecată, ceea ce însă nu s-a întâmplat. Referinduse la posibilitatea ca martorii albanezi amintiți în raportul său să fie reaudiați, Marty
a afirmat că se îndoiește, fiindcă, la fel ca în cazul lui Ramush Haradinaj, primul-ministru al așa-zisei
Republici Kosova, acuzat de crime de război, martorii fie că vor dispărea, fie nu vor vorbi. În cartea sa,
Marty va aminti și de o întâmplare la Berna, când de el s-a apropiat amenințător un individ, a ridicat un
deget și l-a acuzat în public că pentru poziția din raport a primit de la sârbi un milion
de euro. În context, trebuie amintit că Elveția găzduiește o importantă minoritate
etnică albaneză (aproximativ 250.000, majoritatea din Kosovo).
În 2016, în calitate de raportor special al Consiliului Europei, Marty a afirmat
că martori18 importanți ai acuzării în cazul crimelor de război comise de membri ai
U.Ç.K. au fost uciși, el acuzând EULEX și U.N.M.I.K. de incapacitatea de a apăra
martorii și de a împiedica scurgerea de informații, lucru de care, la rândul lor, s-au
plâns și Carla del Ponte și Serge Brammertz, procurorul-șef în cadrul Mecanismului
Rezidual Internațional pentru Tribunalele Penale19. De situație, respectiv din lipsă
de probe, au profitat Ramush Haradinaj și Fatmir Ljimaj, zis Çeliku, amândoi foști
comandanți ai U.Ç.K., puși în libertate de T.P.I.I.
În cartea sa, bazându-se pe diverse surse, Carla del Ponte pomenește de un
număr de 100 până la 300 de prizonieri duși în Albania pentru a li se preleva organe.
Potrivit BBC News20, după apariția cărții acesteia, Human Rights Watch (H.R.W.) a cerut investigarea cu
privire la dispariția a peste 400 de sârbi. Fred Abrahams, cercetător principal pentru situații de urgență în
cadrul H.R.W., a solicitat oficialilor din Albania și Kosovo să dispună investigații adecvate, însă Sali
Berisha, premierul Albaniei, a refuzat, susținând că în urma anchetelor efectuate de procurori, inclusiv
străini, nu s-au găsit dovezi cu privire cele suspicionate.
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înțeleagă și să accepte pe deplin este că situația este acum inversată, opresorii devenind oprimați și viceversa. Aș
susține că unii (probabil cei mai mulți) membri ai personalului internațional civil din Kosovo chiar și astăzi au încă
probleme majore cu acest concept. Ceea ce a condus, chiar și astăzi, la lipsa de simpatie față de situația foarte reală a
minorității sârbe și la lipsă coerentă a unui răspuns la provocările majorității albaneze.” Vezi
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„Potrivit informațiilor jurnaliștilor, indivizii răpiți au fost ținuți în depozite și alte clădiri, inclusiv
facilități din Kukës și Tropoje. În comparație cu alți prizonieri, câteva din surse au afirmat că unii dintre
cei mai tineri, mai sănătoși, au fost hrăniți, examinați de medici și nu au fost niciodată bătuți. Acești indivizi
răpiți – în număr necunoscut – au fost transferați într-o casă galbenă în sau aproape de orașul Burrel, unde
doctorii au extras organele interne ale captivilor. Aceste organe au fost apoi transportate din Albania prin
aeroportul din apropierea capitalei Tirana. Majoritatea presupuselor victime au fost sârbi care au dispărut
după sosirea forțelor O.N.U. și NATO în Kosovo. Dar printre prizonieri s-au aflat și femei din Kosovo,
Albania, Rusia și alte țări slave”, a afirmat Fred Abrahams.
Urmare a dezvăluirilor făcute în carte de Carla del Ponte, Comisia pentru afaceri juridice și drepturile
omului din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a publicat pe 12 decembrie 2010 un raport21
provizoriu cu titlul „Tratamentul inuman al persoanelor și traficul ilicit de organe umane din Kosovo”, care
confirmă cele scrise de fosta procuroare. Vladan Batić, fostul ministru al justiției din Serbia, a declarat22:
„Dacă afirmațiile ei sunt adevărate, atunci aceasta este cea mai monstruoasă crimă din vremea lui Mengele23
și trebuie să devină o prioritate nu doar a sistemului judiciar intern, ci și a Tribunalului de la Haga”.
Pentru a scrie articolul24 său „Family Denies Organ Harvesting Allegations”, publicat „Der Spiegel”,
autoarea, Renate Flottau, a plecat pe urmele celor susținute de Carla del Ponte, la fața locului, în Albania,
la „Casa galbenă”. Intervievând membri ai familiei lui Abdulla Katuci, proprietarul imobilului, va constata
aceștia ascund adevărul, susținând cu tărie că acolo nu s-a întâmplat nimic din spusele fostei procuroare.
Casa nu ar fi fost niciodată vopsită în galben, deși o imagine luată la fața locului în 1999 dovedește
contrariul. Sângele descoperit pe podeaua de ciment ar fi provenit de la nașterea unui copil și de la animale
sacrificate pentru mâncare. Abdulla Katuci nu a fost de acord să se sape sub podea decât dacă va fi
despăgubit, iar întrebat fiind cine a folosit seringile, bandajele, sticlele goale de perfuzie și de soluții de
relaxare musculară pe care investigatorii le-au găsit în albia râului, nu a știut ce să răspundă. În 2004, când
anchetatorii O.N.U. au vrut să cerceteze câteva morminte situate pe ambele părți ale drumului spre Rribe,
sătenii s-au opus. Martorii au susținut că mai
multe victime ale prelevării de organe au fost
îngropate acolo sub nume albaneze. De
atunci, scrie jurnalista, T.P.I.I. a suspendat
ancheta. Pe de-o parte, îi lipsea mandatul de a
investiga crimele comise după încheierea
războiului din Kosovo, iar pe de altă parte,
dovezile adunate până atunci nu au fost
suficiente pentru a susține un rechizitoriu.
Echipa care a utilizat luminol25 pentru
detectarea de sânge nu a avut la dispoziție
imediată echipament tehnic necesar pentru a dovedi că urmele de sânge găsite în bucătăria familiei Katuci
ar fi de om sau de animal. Înlăturarea de către T.P.I.I. a probelor găsite (seringi, perfuzii etc.) ca nefiind de
vreun folos, dar și lipsa de protecție a mormintelor de lângă drumul spre satul Rribe vor face, pe câte se
pare, inutile orice încercări de a dovedi existența sau inexistența privind prelevarea de organe la „Casa
galbenă”.
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În decembrie 2018, Milovan Drecun, jurnalist și om politic sârb, președintele Comisiei parlamentare
sârbe pentru Kosovo și Metohia, organism format pentru a aduna dovezi despre crimele U.Ç.K., a declarat26
că mass-media a primit în noiembrie același an dosarul „Casa galbenă”, în care, printre altele, se amintește
despre faptul că în bucătăria „Casei galbene” luminolul a dus la descoperirea de sânge uman, așa cum
rezultă din raportul27 scris de Hroar Fryenlund și Tom Grange, după cercetări la „Casa galbenă” și
împrejurimi, în 4 și 5 februarie 2004. Un alt raport de care a amintit Drecun și care aduce în discuție traficul
cu organe prelevate de la sârbi kosovari după 1999, se referă la conținutul28 discuțiilor purtate de Patrick
Lopez Perez, șeful Departamentului de investigații de pe lângă T.P.I.I., cu șeful Departamentului de justiție
al U.N.M.I.K.29, Eamon Smith. În acesta se face referire la interviurile a opt martori albanezi kosovari, foști
membri ai U.Ç.K., dintre care patru au participat direct la transportul a cel puțin 90 de sârbi la închisori din
nordul și centrul Albaniei. Trei au luat parte la transportul deținuților la clinică, iar alții doi au dus organele
prelevate la aeroportul „Rinas” din Tirana. Toate aceste transporturi și proceduri chirurgicale s-au făcut cu
știința și participarea directă a unor ofițeri și subofițeri din cadrul U.Ç.K. și a unor medici din Kosovo și
din străinătate.
Investigarea faptelor sus-amintite trenează și în ziua de astăzi (2019), iar explicații logice găsim tot
în raportul preliminar din 12 decembrie 2010 (publicat pe 14 decembrie 2010) al lui Dick Marty. Potrivit
Carlei del Ponte, citată de D. Marty, au fost săvârșite30 infracțiuni grave în timpul conflictului din Kosovo,
inclusiv traficul de organe umane. Crimele au rămas nepedepsite până acum și nu au făcut obiectul unei
investigații serioase. Cu toate că existau dovezi concrete de trafic de organe umane încă de la începutul
deceniului (2010, n.n.), autoritățile internaționale responsabile de regiune nu au considerat necesar să
efectueze o examinare detaliată a acestor circumstanțe ori au făcut-o în mod incomplet și superficial31.
Activitatea criminală, dezvoltată la inițiativa unor lideri militari ai așa-numitei Armate32 de Eliberare a
Kosovo (Kosovo Liberation Army, K.L.A.) implicați în crima organizată, a continuat sub alte forme la
clinica „Medicus33” din Priștina (capitala așa-numitei Republici Kosova, în albaneză: Republika e
Kosovës), proprietate a profesorului universitar Lutfi Dervishi.
Faptul că nici până acum (martie 2019), problemele privind traficul de organe în Kosovo nu au fost
clarificate își găsește câteva răspunsuri, chiar dacă ele nu a fost formulate ca răspunsuri, în Inhuman
treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo, proiect de rezoluție preliminar adoptat
26
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U.N.M.I.K. – Misiunea de Administrație Interimară a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo (United
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Securitate.
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Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo, proiect de rezoluție preliminar
adoptat în unanimitate de Comisia pentru afaceri juridice și drepturile omului din cadrul Adunării Generale a
Parlamentului European, Paris, 16 decembrie 2010, p. 1. În continuare: Inhuman treatment...
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Ibidem.
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1999.
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Potrivit www.eulex-kosovo.eu/en/pressreleases/0436.php, din 29 aprilie 2013, un grup mixt de doi judecători
EULEX și un judecător local de la Tribunalul de Primă Instanță din Pristina, prezidat de un judecător EULEX, a găsit
cinci persoane vinovate în cauza „Medicus” (clinică de urologie, unde s-a practicat traficul de rinichi, n.n.). Cinci
inculpați au fost condamnați la un total de 25 de ani de privare de libertate. Doctorul turc Yusuf Sonmez și israelianul
Moshe Harel au fost judecați în absență. Acesta din urmă a fost arestat în 2018, în Cipru (vezi
https://romanialibera.ro/international/un-israelian-acuzat-ca-a-organizat-o-retea-de-trafic-de-organe-a-fost-arestatin-cipru-704335).
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în unanimitate de Comisia pentru afaceri juridice și drepturile omului din cadrul Adunării Generale a
Parlamentului European, Paris, 16 decembrie 2010. Pe de-o parte, organizațiile internaționale existente la
vremea respectivă în Kosovo au favorizat o abordare politică pragmatică, considerând că ar trebui să
promoveze cu orice preț stabilitatea pe termen scurt, sacrificând astfel unele principii importante ale justiției
(punctul 10 din proiectul de rezoluție). EULEX, care a preluat anumite funcții în domeniul justiției
îndeplinite anterior de structurile O.N.U. (U.N.M.I.K.) la sfârșitul anului 2008, a moștenit o situație dificilă
și sensibilă, în special în ceea ce privește combaterea infracțiunilor grave: dosare incomplete, documente
pierdute, nedeclarate etc. În consecință, un număr mare de infracțiuni ar putea continua să rămână
nepedepsite (punctul 11). Pe de altă parte, la punctul 168 din proiectul de rezoluție, se mai spune (în
traducere aproximativă): „În cursul anchetei noastre, am descoperit anumite informații care depășesc
constatările pe care le-am raportat în prezent. Aceste informații par să descrie o conspirație criminală
organizată și complexă pentru a asigura organele umane pentru transplant ilicit, implicând co-conspiratori
în cel puțin trei țări străine, în afară de Kosovo, care durează mai mult de un deceniu. În special, am constatat
o serie de indicii credibile și convergente conform cărora componenta de trafic de organe a detențiilor
postconflict descrise în raportul nostru este strâns legată de cazul contemporan al Clinicii Medicus, nu în
ultimul rând prin albanezi kosovari proeminenți și personalități internaționale care apar în calitate de coconspiratori în ambele. Cu toate acestea, din respectarea investigațiilor în curs și a procedurilor judiciare
conduse de EULEX / Oficiul Procurorului Special din Kosovo, ne simțim obligați în acest moment să nu
mai publicăm constatările noastre în această privință (s.n.).”
Prezent pe 24 ianuarie 2019, la Palatul Europei de la Strassbourg, cu prilejul lansării cărții sale „ Une
certaine idée de la justice”, amintită la începutul acestui text, la opt ani după prezentarea raportului său
despre traficul cu organe umane în Kosovo, și referindu-se la tendințele de înăbușire a afacerii din partea
unor țări, Dick Marty declara34: „Asta vine de la unele state europene. Aceleași care au pus piedici când
redactam raportul pentru Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei despre închisorile secrete, ele
susținând că aceasta este în interesul lor național, de securitate și nu mai știu ce și, ca atare, nu trebuia să se
dezvăluie ceea ce se știa.” De asemenea, Marty a reamintit faptul că în 2011, comunitatea internațională a
considerat raportul său drept serios și credibil și de aceea a pus bazele unei instituții de judecată și a unei
unități speciale de anchetă formată din patruzeci de experți, cu sediul la Haga.
Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo, proiectul de rezoluție
sus-amintit, trebuie tratat separat, fiindcă dezvăluie o serie de stări de fapt în 1999 și în anii următori, despre
care opinia publică din România nu a fost informată decât poate cu totul tangențial. Se spune și s-a confirmat
istoric faptul că războiul și furtul sunt cele mai sigure surse de venit. Acestora li s-a adăugat în ultimele
decenii și traficul de organe. Iar, după cum reiese în raportul lui Dick Marty, cel mai ieftin mod de a preleva
organe umane este să ucizi întâi sursa. Adică omul. Iar așa-numita Armată de Eliberare a Kosovo, „spălată”
de sponsorii S.U.A. și Uniunea Europeană și devenită astăzi Armata (Republicii) Kosova, a profitat35 din
plin de o asemenea afacere în 1999.
La vârsta de 101 ani, David Rockefeller, un cunoscut miliardar american, a primit al șaptelea (și
ultimul) transplant de inimă la 25 august 2016, fiind operat la… domiciliul său. În 2008, la Clinica de
urologie „Medicus” din Priștina au avut loc 30 de transplanturi ilegale de rinichi. Așadar, câtă vreme există
cerere de organe umane, va exista și ofertă. Cu donatori mai mult sau mai puțin… benevoli. Iar sârbii o știu
cel mai bine.

Bibliografie:
www.hotnews.ro
34

www.novosti.rs/vesti/naslovna/dosije/aktuelno.292.html:773602-Dik-Marty-Pojedine-drzave-bi-zataskaleaferu-o-trgovini-organima (Accesat la 2.03.2019).
35
balkaninsight.com/2013/04/15/assistant-anesthetists-don-t-deny-organ-trafficking-in-medicus/ (Accesat la
2.03.2019).

6

blacknews.ro
www.novosti.rs
www.rtklive.com
www.gazetaexpress.com
rs.n1info.com
thebloodyellowhouse.wordpress.com
www.swissinfo.ch
assembly.coe.int
www.amazon.fr
en.wikipedia.org
www.jurist.org
www.b92.net
news.bbc.co.uk
assembly.coe.int
www.telegraph.co.uk
www.spiegel.de
www.rts.rs
www.scribd.com
ortodoxinfo.ro
www.eulex-kosovo.eu
romanialibera.ro
balkaninsight.com
Inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in Kosovo
Report forensic examination and assessment in Albania

7

