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Ratko Mladici
în vremurile de glorie
Cel mai vânat om din Europa,
Ratko Mladici, supranumit
“mãcelarul din Balcani” în timpul rãzboaielor din fosta
Iugoslavie, a ajuns în faþa
Tribunalului Penal Internaþional
(TPI) de la Haga, unde va
rãspunde pentru acuzaþiile de
genocid, crime de rãzboi ºi
crime împotriva umanitãþii.
Procesul sãu – care e posibil sã
fie unificat cu al altui inculpat
pentru fapte similare, liderul
sârbilor bosniaci, Radovan
Karadzici- ar putea dura un an ºi
jumãtate-doi ani. Dacã va fi
gãsit vinovat, Mladici (69 de
ani) va fi condamnat la
închisoare pe viaþã. Conºtient
de gravitatea celor ce i se
imputã – deºi neagã cu
înverºunare orice responsabilitate pentru masacrul din 1995
de la Srebreniþa, unde au fost
uciºi, din ordinul sãu, aproximativ 8.000 de civili musulmaniMladici s-a ascuns în toþi aceºti
ani în locuri izolate sau inedite,
cum ar fi mãnãstirea de
cãlugãriþe Sf. Melania apropiere
de
oraºul
Zrenjanin.
Cãlugãriþele l-au îngrijit pe
Mladici dupã infarctul suferit în
toamna lui 2006, pregãtindu-i,
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Ratko Mladici,
deferit justiþiei
pentru orice eventualitate, ºi un
mormânt în cripta bisericii.
Starea ºubredã de sãnãtate a fost
de altfel ºi motivul invocat de
avocaþii generalului pentru a

îmbrace”,
în
momentul
arestãrii. Pe strãzile din Belgrad
au avut loc ciocniri între
susþinãtorii lui, care-l considerã
un erou naþional, ºi forþele de

Urmele masacrului de la Srebrenita
tergiversa ori chiar bloca extrãdarea cãtre TPI, presa sârbã
scriind cã “Mladici vorbeºte
greu, una dintre mâini îi tremurã
ºi un vecin l-a ajutat sã se

poliþie. Generalul, unul dintre
simbolurile epurãrii etnice practicatã în timpul rãzboiului din
perioada 1992-1995, ºi-a
început cariera în Armata

ºi acum
Popularã Iugoslavã a mareºalului Iosip Broz Tito. Când
Iugoslavia a început sã se
destrame în 1991, Ratko
Mladici a fost desemnat sã conducã operaþiunile de la Knin,
împotriva croaþilor. Mai târziu a
preluat comanda garnizoanei de
la Sarajevo ºi, ulterior, a armatei
sârbilor bosniaci. În 1995, în
enclava Srebreniþa, aflatã atunci
sub protecþia Naþiunilor Unite,
se refugiaserã zeci de mii de
civili care fugi-serã de ofensiva
sârbilor din nord-estul Bosniei.
Zona a fost încercuitã, forþele
sârbe bombardând-o timp de 5
zile. Când Ratko Mladici ºi-a
fãcut apariþia în oraº, autobuzele erau pregãtite sã preia
refugiaþii pentru o destinaþie
mai sigurã. Sub pretextul cã
sunt interogaþi în legãturã cu
crime de rãzboi, sârbii au ordonat ca bãrbaþii ºi bãieþii sã fie
transportaþi
separat.
Operaþiunea s-a încheiat cu un
mãcel. La sfârºitul rãzboiului
din Bosnia, generalul Mladici sa întors la Belgrad, unde s-a
bucurat de sprijinul ºi protecþia
preºedintelui
Slobodan
Milosevici, pânã la arestarea
acestuia, în 2001. (M.F.)
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