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Преко Рачка до Велике Албаније 

 

Пролог 

Текуће 2014. г. се навршава још једна годишњица од потписивања тзв. „Кумановског 

војно-техничког споразума“ (9. јуна 1999. г.) између НАТО пакта и представника власти 

тадашње Савезне Републике Југославије (Србије и Црне Горе, СРЈ) којим је престала 

ваздушна агресија НАТО пакта на Србију и Црну Гору
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 и којим су копнене снаге НАТО 

пакта, пресвучене у униформе мировних снага УН (КФОР) добиле легитимитет да у оквиру 

Резолуције 1244 Савета безбедности Уједињених нација окупирају Косово и Метохију – 

управо оно што је америчка администрација ултимативно и захтевала од Савезне Републике 

Југославије у Рамбујеу почетком исте те 1999. г.
2
   

До данас постоје контроверзна тумачења стварних и крајњих (политичких, 

геополитичких, војних, економских и др.) разлога за директно и крајње једнострано уплитање 

Запада, а пре свега САД, у Косметску кризу 1998. г.1999. г., али сматрамо да је почетком 

новембра месеца 2010. г. америчка администрација коначно након читавих 15 година 

политике храњења албанског сецесионизма на Косову и Метохији отворила своје праве карте 

из којих се јасно види који су били прави и једини циљеви Пентагона и Беле куће у колевци 

Србије. Да се потсетимо да је управо америчка администрација била та која је средином 1995. 

г. основала и након тога латентно наоружавала тзв. „Ослободилачку војску Косова“ – 

класичну терористичку (у техничком смислу вршења борбених дејстава) организацију типа 

Хамас, Хезболах, ИРА или ЕТА, а која се од почетка свог терористичког деловања јавно 

залагала за отцепљење Косова и Метохије од остатака Србије и за стварање Велике Албаније 

по политичким плановима Прве Призренске лиге из 1878. г. као и свих осталих албанских 

лига након Берлинског конгреса (јун−јул 1878. г.).
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 Тако смо коначно тада, тог новембра 2010. 

г., након читавих 15 година, чули од стране оперативног миљеника Вашингтона за 

„Косметско питање“ – пензионисаног генерала америчке војске Виљема Вокера, бившег шефа 

тзв. „Верификационе мисије“ ОЕБС-а за Косово и Метохију из 1998. г./1999. г., да подржава 

неформалну албанску иницијативу за уједињење КосМета са Албанијом. Наравно, није тешко 

закључити, а ни видети, да се иза оваквих „приватних“ изјава Вокера у ствари крију званични 

ставови самог Вашингтона. Вокер је врло вероватно тада и изабран да отпочне дипломатску 

пропаганду и борбу за легализацију стварања Велике Албаније управо стога што је и одрадио 

највећи део посла за америчку администрацију и шиптарски лоби почетком 1999. г. 

припремивши терен за војну агресију НАТО пакта на СРЈ изфабриковавши мит о „масакру“ у 

селу  Рачак.
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 Не би нас зачудило да се ускоро Бела кућа поново пропагандно позове на овај 

случај ради верификације проглашења нове Велике Албаније
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 у Тирани на основу Тачијеве 

(нелогичне) филозофије да онај ко је направио Сребреницу нема више моралног права на 

Косово и Метохију, а након Рачка политичка судбина Косова се налази искључиво у 

албанским рукама. Стога, није на одмет да се критички осврнемо на тзв. „Вокеров Глајвиц“ из 

јануара 1999. г.
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Случај  

 

Такозвани „масакр у Рачку“ из јануара 1999. г. је био кључни догађај у рату Београда 

против великоалбанских терориста који је намерно исконструисан од стране НАТО пакта како 

би се дао морални алиби западној војној алијанси и Пентагону да коначно војно окупирају 

Косово и Метохију. Послужио је НАТО-Бриселу, Белој кући и Пентагону као corpus delicti на 

основу кога се може приступити спровођењу наредне фазе плана откинућа КосМета од Србије 
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након што је НАТО-овска УЧК/ОВК свој посао одрадила колико је могла и морала од године 

1995. када су је Пентагон и ЦИА и основали и сукцесивно наоружавали. Западној алијанси је 

овај исконструисани „масакр цивила“ у селу Рачку одиграо смишљену и добро испланирану 

улогу нацистичког случаја Глајвиц из 1939. г., а који је послужио Хитлеру такође као corpus 

delicti наводне пољске агресивне политике према Немачкој на основу кога је аустријски 

каплар имао формално и морално одрешене руке за инвазију Пољске у септембру 1939. г.
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Село Рачак се налази недалеко од Штимља на југу КосМета и у току 

антитерористичко-сепаратистичке борбе легалног и легитимног државног апарата Србије 

против шиптарских УЧК/ОВК бојовника остало је маркантно по томе што је управо у овом 

селу направљена једна од најјачих терористичких база на читавом КосМету и то стога јер се 

село налази на ниским падинама Црнољевске планине, али на довољној висини да се са овог 

локалитета могу лако контролисати путни правци према Црнољевској клисури, Приштини и 

Урошевцу. Такође, иза села се налази висораван покривена шумом кроз коју воде путићи 

према Ћаф Дуљу, Клечки и Малишеву. Албански терористи су тако из ове добро снабдевене, 

организоване и утврђене базе могли несметано да читавих годину дана врше нападе по 

герилском принципу „пуцај па бежи“ на полицију и војску државе против које се боре, али су 

исто тако ову базу користили и за киднаповање околних цивила како Срба тако и не-Срба. 

Колико је цивила отетих од стране УЧК/ОВК из базе у Рачку завршило у „Жутој кући“ на 

„вади-бубрег“ операционом столу до сада није утврђено, а вероватно никада и неће. Да је село 

Рачак било терористичко упориште претворено у војни објекат говори и сама чињеница да у 

селу није било жена, деце и стараца, тј. свих оних који су неспособни да носе оружје. Дакле, у 

овој бази су остали након евакуације војно-неспособног становништва искључиво пунолетни 

и војно-способни мушкарци, како мештани тако и други који су у униформама УЧК/ОВК 

дошли у Рачак. Иначе, село је пре оружаног конфликта на КосМету бројало око 2000 житеља. 

Држава Србија је тек у првој половини јануара месеца 1999. г. решила да коначно 

ликвидира ову терористичку базу, а тај оперативни задатак је поверен републичкој полицији 

из оближњих Штимља и Урошевца појачаној специјалцима из Београда. Дакле, одлучено је да 

се у обрачун са одлично наоружаним, снабдевеним и утврђеним терористичким формацијама 

иде са пешадијским полицијским одредима и са нешто артиљерије. Међутим, како то раде 

нешто цивилизованије и искусније нације и државе у сличним околностима антитерористичке 

борбе можемо да видимо, а и научимо, на примеру израелске државе и државно-безбедносних 

органа који би у оваквом случају борбе против Хезболаха или Хамаса засигурно употребиле 

своје ваздушне снаге које би за неколико минута ефикасно и трајно решиле проблем 

терориста у датој бази.
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 У сваком случају, стручни органи државне безбедности Републике 

Србије су се одлучили на пешадијски напад на терористичку базу високо у брдима и коначно 

након неколико сати борбе (уз стране ТВ камере) успели да је пацификују уз нешто 

погинулих албанских герилаца обзиром да се њихов највећи број повукао у брда изнад села 

или разбежао по околини. 

Међутим, „случај Рачак“ се овиме не завршава већ у ствари почиње јер на сцену 

међународних медија ступа нови Глајвиц као увертира за војну акцију НАТО пакта против 

Савезне Републике Југославије. На овом случају претварања Рачка у Глајвиц 

(Gleiwitz/Gliwice) могао би и шеф Хитлерове пропаганде – др. Јозеф Гебелс да позавиди.
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Наиме, шта се то стварно догодило у селу Рачку 15. јануара 1999. г. након интервенције 

полицијских снага легалне и легитимне државе Србије против албанских сецесионистичких 

терориста? Као први корак, пензионисани генерал војске САД – Виљем Вокер у својству 

главног инспектора званичне Верификационе мисије ОЕБС-а (Организације за европску 

безбедност и сарадњу – the OSCE) на КосМету долази 16. јануара изјутра са албанским 

водичима и то као први након наводног масакра на лице места да се увери шта се то догодило 

у Рачку.  
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Овде се, иначе, може поставити круцијално питање техничког карактера, а то је шта 

један држављанин САД-а, и то бивши професионални војник, ради на челу европске цивилне 

мисије за безбедност и сарадњу на територији Европе, тј. Републике Србије? У тражењу 

одговора на ово питање долазимо до чињеничног стања да је ОЕБС у ствари не само европска 

организација (мада би по самом свом називу то једино и требала искључиво и да буде) већ 

еуро-азијско-северноамеричка обзиром да су њени партнери-чланице поред чланица из 

Европе и земље из Централне Азије као и Канада и САД са простора Северне Америке. Све 

скупа њих 56 чланица. Дакле, продужена експозитура НАТО пакта на северној хемисфери 

земљине кугле. Можда баш из овог разлога Белорусија и није члан ове организације мада јој 

по географским параметрима место баш тамо и припада за разлику од нпр. Канаде или САД. 

Након приспећа на лице места „масакра“ и увиђаја догађаја пензионисани амерички 

генерал је својим личним специјалним мобилним телефоном известио о резултатима своје 

„стручне“ обзервације догађаја америчког председника Била Клинтона,
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 главног тужиоца УН 

Трибунала за бившу Југославију у Хагу и наравно, обавезно, Команду НАТО снага у Бриселу. 

Вокеров закључак након кратког временског увиђаја „случаја у Рачку“ је био да су полицијске 

снаге Републике Србије починиле велико криминално дело над недужним и мирним 

албанским цивилима-сељацима над којима су се српски полицајци физички иживљавали (није 

прецизирано да ли пре или након физичке ликвидације) вадећи им очи, откидајући им главе, 

итд. Дакле, усташки систем ликвидирања Срба на простору НДХ 1941. г.−1945. г. с тим што 

су улогу крвника у Рачку према Вокеровим плановима на себе преузели милицајци Републике 

Србије у функцији психопатолошко болесних припадника Павелићевих усташких „србосјек“ 

постројби.
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Истога дана када и Вокер на место догађаја у Рачку покушала је да стигне и истражна 

судијница Даница Маринковић – званични представник по истражно-судској хијерархијској 

дужности Републике Србије, дакле државе на чијој се територији и догодио наводни масакр 

њених сопствених грађана. По логици ствари прво је требало да стигне баш госпођа 

Маринковић па тек онда неки Вокер – представник једне међународне организације, али на 

брдовитом Балкану возни ред никада није функционисао по светском реду вожње. Међутим, 

оно што се догодило након покушаја званичног органа државе Србије да приступи месту 

догађаја ради званичног државног увиђаја засигурно спада у анале повести међународног 

тероризма: истражни судија државе на којој се наводни криминални акт над цивилима 

етномањине догодио није могао ни да приђе месту догађаја, а камоли да започне сам увиђај, 

услед снажне пушчане ватре житеља села Рачка који су на тај начин онемогућили званични 

истражно-судски увиђај Републике Србије! Сам Виљем Вокер није ни прстом мрднуо да 

омогући овај увиђај, а до дана данашњег није никада званично објашњено зашто житељи села 

Рачка нису пуцали на Виљема Вокера док је увиђао ситуацију у јарузи испод села, али јесу и 

то жестоко на сам покушај истражног судије државе Републике Србије да уради то исто. 

Дакле, аутентични увиђај у „случају Рачак“ је обављен од стране америчког пензионисаног 

генерала, али не и од стране званичног државног службеника државе на чијој се територији 

масакр наводно и догодио. Тај државни службеник јесте обавио увиђај, али са 24 часа 

закашњења обзиром да је судијници Маринковић тек сутрадан дозвољено да посети место 

догађаја. Временски период сасвим довољан да се место наводног злочина упакује и 

препакује према потреби и политичкој употреби.   

У сваком случају, Американац је имао читав дан предности у односу на државу 

Србију што се тиче информисања „светске“ јавности шта се то догодило у Рачку што је овај 

пензионисани генерал и максимално искористио у смеру у којем је то и хтео. Био је не само 

први већ и једини од званичника који је непосредно након догађаја био на лицу места па се 

логички наметао и закључак за гледаоце BBC-a, CNN-a, DW...да је његов исказ и 

најобјективнији. Користећи предности „прве посете места злочина након злочина“ Вокер је на 

лицу места тог 16. јануара одржао и отворену конференцију за (западну) штампу рекавши 



4 
 

јасно и гласно у својству некаквог вишедеценијског криминолошког „стручњака“ за врсте и 

начине упуцавања из ватреног оружја да је овај „злочин над албанским цивилима“ почињен 

од стране српске (тј. граматички тачније речено србијанске) полиције која је не само упуцала 

већ након физичке ликвидације и измасакрирала четрдесет (40) житеља села Рачка. Вокер 

овом приликом није пропустио да напомене да је овај случај „незапамћен злочин“ који се 

„коси са правилима ратовања“. Остало је ипак са његове стране неразјашњено колико је овај 

злочин незапамћенији у односу на злочине америчке војске у којој је он био активни генерал у 

Кореји или Вијетнаму (о Ираку и Авганистану да и не спомињемо). Не верујемо да академски 

образовани генерал америчке војске није упознат са употребом напал бомби за спржавање 

читавих села у Вијетнаму или сечење уха силоване Вијетнамке од стране његових војника као 

доказ да је након ове (не)работе и физички ликвидирана што је засигурно одступање од 

правила ратовања по многим међународним конвенцијама.
12

 

Неоспорно је да су страни новинари који су се затекли заједно са Вокером на месту 

догађаја тог 16. јануара преносили дословце и буквално све „експертске“ тврдње овог 

генерала утркујући се ко ће више оцрнити не само српске полицајце већ и српску нацију у 

целини поистовећујући је са „зверима“ које растржу невин и незаштићен албански народ. 

Сутрадан, 17. јануара је у елитном приштинском хотелу „Гранд“ одржана и званична 

међународна конференција за штампу коју је сазвао и којој је председавао сам Вокер очито са 

циљем да је претвори у јавну трибину међународне србофобије након које би „међународна 

заједница“ имала опипљив мотив да спроведе у дело Пентагонов план отцепљења КосМета од 

Србије стављањем ове јужне српске покрајине под окупационо-колонијални протекторат 

НАТО пакта што се коначно и догодило након потписивања „Кумановског споразума“ јуна 

1999. г.
13

  

 

Анализа 

 

Анализа Вокерових изјава на овој хотелској конференцији за штампу као и критички 

осврт на читав случај заслужују посебну пажњу јер се преко њих долази до закључка да је 

„случај Рачак“ био унапред испланиран и режиран по узору на Хитлеров Глајвиц из августа 

1939. г. или Клинтон-Изетбеговићеву Сребреницу из јула 1995. г.: 

1. Вокер је обавестио свет да су српске снаге измасакрирале 45 албанских мештана 

села Рачак међу којима и једну Албанку и једног дванаестогодишњег дечака Албанца. 

Уколико упоредимо његову првобитну изјаву од само једног дана раније коју је дао са 

лица места као први „међународни посматрач“ након масакра долазимо до закључка 

да се број убијених Албанаца за само 24 часа изнебуха повећао за читавих пет лешева. 

Дан раније Вокер такође није спомињао никакву убијену женску особу, а камоли 

дете, али сада тврди да су и те две жртве међу аутентичним жртвама од 15. јануара. 

Да су стварно и леш жене и леш детета постојали 15./16. јануара Вокер би их 

вероватно држао у рукама испред међународних фотоапарата и камера, а ова 

фотографија и видео-клип се не би скидали неколико наредних дана ако не и седмица 

са свих мас-медија Новог светског поретка. Међутим, као што је већ споменуто, 

међународним новинарима је омогућено да фотографишу 16. јануара место догађаја, 

али баш нико није усликао леш нити Албанке нити албанског дечака, а сви лешеви 

(њих 40 према првобитној Вокеровој изјави) су лежали један поред другог на једном 

месту у једној јарузи у којој је према самим Вокеровим речима извршена егзекуција 

стрељањем.  

 

2. Према саопштењу пензионисаног „експерта“ америчке војске српска полиција је 

стрељала на једном месту недужне и незаштићене албанске мештане села Рачка тог 
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15. јануара и оставила их на лицу места онако на гомили лепо спаковане као “Eva” 

сардине у конзерви (фалиле су поред лешева још само визит карте и копије радних 

књижица егзекутора уз примерак књиге „Велика Србија“ Владимира Ћоровића са 

посветом Слободана Милошевића) из једног разлога – наводно нису имали 

могућности да уклоне лешеве услед јаке албанске паљбе из самог села Рачка. Дакле, 

логично је закључити да су из неког необјашњивог разлога Албанци из Рачка 

дозволили српској полицији да стреља мештане села јер у тренутку егзекуције нису 

отварали паљбу на полицију, али јесу након стрељања па полиција није успела да 

изврши асанацију терена. Ти исти Албанци дан касније такође нису пуцали из тог 

истог села на Вокерову екипу која је дошла да изврши увиђај, али јесу отворили 

жестоку паљбу истог тог дана на возило државног тужиоца Републике Србије па се из 

тог разлога тог истог дана увиђај није могао обавити од стране органа државе Србије, 

али јесте од стране америчког држављанина.  

 

3. Кључна чињеница у читавој овој причи управо и јесте директно самопризнање 

Виљема Вокера да су тог 15. јануара 1999. г. (као и након тога) у селу Рачку били 

наоружани Албанци који су пуцали и на које се пуцало од стране органа јавног реда 

државе Србије. У свим тзв. „нормалним“ државама на свету наоружани цивили који 

отварају ватру на легитимне органе јавног реда се називају терористима и 

криминалним бандитима и као такви се и третирају, али на КосМету, у Либији или 

Сирији, их западни миротворци називају активистима за људска права. У сваком 

случају, сам Вокер је нехотице и несвесно признао да се српска полиција у ствари на 

КосМету борила управо против наоружаних терориста и криминалаца. Наиме, сам 

Вокер је самога себе притерао уза зид лажи желећи да нађе рационално оправдање за 

наводну чињеницу да су српски полицајци оставили лешеве на месту егзекуције док 

су у Сребреници само четири године раније њихове етничке колеге наводно уклониле 

највећи број муслиманских лешева који се и дан данас траже широм Босне и 

Херцеговине, али и Србије. Дакле, могло би да се закључи да су босански Срби 

образованији и умнији од србијанских Срба, у шта би мало ко на Западу поверовао, па 

је стога Вокер закрпио читаву ствар са епизодом отварања ватре из Рачка (али само) 

након егзекуције па наводно стога српска полиција није могла да примени праксу из 

Сребренице.
14

 Можда је Вокер по његовом мишљењу и успео овом хипотезом да 

закрпи рупу звану Рачак, али је зато отворио вентил истине по питању читавог 

КосМета јер је сада постало јасно да се полиција бори већ неколико година против 

организованог тероризма, а не ненаоружаних и незаштићених цивила. У самом селу 

Рачак су пронађене велике количине разорног наоружања исто као и неколико месеци 

раније у селу Клечки где је постојао и крематоријум за Србе поред добро утврђених 

система ровова и бункера.
15

  

 

4. Неколицина новинара је још првог дана након увиђаја констатовала да су лешеви 

померани и да на телима убијених Шиптара нема физичких повреда онакве природе о 

којима је говорио сам Вокер. Примећен је и још један занимљив детаљ: на неким 

лешевима су још увек стајале на главама националне албанске беле капе („кече“) иако 

је познато да су оне скројене тако да спадају са глава носиоца и при најмањем 

његовом нагињагу главе на било коју страну, а камоли при паду на земљу. 

 

5. Чињеница остаје да је ток борбе српских специјалних полицијских снага са 

терористима у Рачку тог 15. јануара пратила и ТВ екипа агенције „Асошиејтид Прес“ 

као и један новинар француског дневног листа „Ле Фигаро“. Према њиховим 

извештајима, након вишечасовне борбе између српске полиције и албанског 



6 
 

УЧК/ОВК на бојном пољу је остало 15 припадника ових последњих у шта су се 

уверили и припадници ОЕБС који су још истог дана посетили Рачак (дакле пре 

Вокера). Овом приликом су поред убијених припадника УЧК/ОВК пронашли и два 

рањена сељана. Сутрадан 16. јануара након повлачења српске полиције Рачак је 

поново заузет од стране УЧК/ОВК чији су припадници и довели Вокера у јаругу где 

је затекао по сопственим речима 40 лешева, а не 45 или 15. Вокерова прича се 

углавном заснива на тврђењима мештана села Рачак да су наводно српски полицајци 

15. јануара ишли од куће до куће и хапсили мештане које су касније истог дана 

стрељали. Међутим, ова верзија апсолутно одудара од извештаја репортера листа „Ле 

Фигаро“ Рене Жирара као и чланова ТВ екипе „Асошиејтид Прес“ који су директно 

пратили борбе у селу Рачак 15. јануара. Сам лист „Ле Фигаро“ је објавио сведочење 

свог сопственог ратног репортера Рене Жирара у броју од 20. јануара 1999. г. у коме 

се каже да „полиција Србије није морала ништа да крије јер је око пола девет позвала 

ТВ екипу да сними операцију. Обавештен је и ОЕБС, а послата су и два возила са 

америчким дипломатским ознакама“. Дакле, српска држава је обезбедила директан 

ТВ пренос акције широм света са одржавањем стручног часа борбе против 

терористичких банди која се касније може изучавати на полицијским академијама. 

Слично је било и фебруара 1998. г. са акцијом против Јашари клана у Преказу. У 

истом наведеном броју „Ле Фигаро“ лист наводи да и „Монд“ и „Гардијан“ сумњају у 

веродостојност Вокерових тврдњи уз навођење изјава групе посматрача ОЕБС који су 

први дошли у село још тог истог дана када су вођене борбе, а који нису видели 

никакве трагове или индиције о покољу мештана од стране српске полиције.
16

  

6. Очито је да су припадници УЧК/ОВК који су се у село вратили наредног дана 

након борби против регуларне државне полиције и њених специјалних 

антитерористичких снага своје погинуле од претходног дана спаковали у оближњој 

сеоској јарузи и довели Вокера да обави свој део посла. Ког посла може се прочитати 

у „Њујорк Тајмсу“ од 19. јануара 1999. г. где се наводи да је министарка спољних 

послова САД Медлин Олбрајт на сам дан борби у Рачку имала састанак са својим 

блиским сарадницима за спољну политику Вашингтона на коме их је упозорила да 

споразум Слободана Милошевића са Ричардом Холбруком као специјалним 

изаслаником за Балкан америчког председника од 13. октобра 1998. г. о увођењу 

мисије ОЕБС на КосМет у својству посматрача може да „сваког дана буде прекршен“. 

Тај дан „а ла Маркале и улица Васе Мискина“ у Сарајеву од пре неколико година је 

био баш тог дана када је састанак и одржан.    

 

7. Виљем Вокер није до дана данашњег никада ни покушао да одговори на питање 

француских новинара у хотелу „Гранд“ где се налазе чауре од испаљених метака из 

пушака стрељачког строја српске полиције? Невероватно је, али истинито, да никада 

није пронађена ни једна једина чаура метка којим су наводно стрељани шиптарски 

цивили из Рачка. Уколико су све чауре пре напуштања места злочина педантно 

покупљене од стране егзекутора опет се постављају два питања: (i) како то да су 

српски полицајци имали времена да покупе све чауре, али не и да склоне саме лешеве, 

и (ii) како то да су успели да покупе ама баш све чауре тако да ни једна једина није 

остала у јарузи (homo Balcanicus је иначе у европским оквирима познат по својој 

аљкавости за разлику од немачке педантерије). 

 

8. Вокер је покушавао да убеди међународну јавност да је масакр извршен над 

недужним цивилима који су мирно испијали своје јутарње кафе на терасама својих 

кућа или у њиховим двориштима. КосМет је вероватно једино место на кугли 

земаљској на коме се кафе испијају на отвореном при температури испод нуле (15. 
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јануар). Или су Албанци посебно генетички обдарена нација отпорна на ниске 

температуре. 

 

9. Шеф ОЕБС-а, Кнут Волебек, је на истој тој конференцији за штампу у Приштини 

унапред оптужио српску страну за злочин у Рачку тврдећи да је „потврђено“ да је 

дотични масакр направила српска специјална полиција. Ко је „потврдио“ од стране 

правих и релевантних стручњака ко је, када и како починио овај наводни злочин није 

објашњено од стране Волебека који је ово тврђење изнео у светску јавност пре 

увиђаја првих до тада професионалних стручњака који су дошли на лице места да 

изврше увиђај, а то су били фински и српски патолози. 

 

10. Ова међународна екипа финско-српских патолога је на основу свог заједничког 

првог и једино аутентичног извештаја уочила да су многи од усмрћених Албанаца 

пронађених у јарузи имали на ногама војничке чизме или трагове од ношења истих, 

истоветан доњи веш, ознаке УЧК/ОВК, на појединим лешевима су се налазили 

војнички каишеви и ременици за муницију, блузе војничких боја и дезена, док је у 

џеповима код извесног броја лешева установљена одређена количина бојеве 

муниције. Дакле, нити се радило о цивилима нити о недужним грађанима, али оно 

што је најбитније, организаторима ове подметачине није чак ни стало да бар колико-

толико уклоне очигледне доказе преваре обзиром да су били одлучни да њихова 

прича једноставно мора да прође онако како је они буду сервирали светској јавности. 

 

11. Најбитнија ставка овог аутентичног патолошког извештаја је била та да су ране 

из ватреног оружја на телима убијених причињене са већег одстојања од одстојања 

које се обично користи за егзекуцију стрељањем. Дакле, масакра није било јер су 

убијени усмрћени у борби на даљину приликом размене ватре. 

 

12.  Иако су први и једино аутентичан извештај финско-српских патолога потписали 

сви са обе стране, шефица групе финских патолога, Ранта, мења исказ финског дела 

ове билатералне екипе патолога и то вероватно под нечијим директним притиском. 

Овај нови и драстично измењени исказ се у потпуности уклапао у званичну Вокерову 

причу о Рачку. 

 

13.  Да је Албанцима био потребан међународни политички маркетинг „случаја 

Рачак“ говори и чињеница да је сахрана погинулих организована дуго након самог 

догађаја од 15. јануара како би се у међувремену погреб могао претворити у 

политички митинг и промоцију УЧК/ОВК. Стога је сама сахрана најпре личила на 

свеопшти косметско-албански политички митинг на коме се УЧК/ОВК јавно и без 

скрупула величала са сандуцима покојника покривеним званичним заставама државе 

Албаније (у многим цивилизованијим државама на свету и у Европи за истицање 

заставе друге државе на јавном месту државе пребивалишта се добија затворска и 

новчана казна са могућношћу губљења држављанства земље пребивалишта). На 

погребу је иначе свирана и певана државна химна суседне Републике Албаније.  

 

14. Приликом погреба настрадалих у Рачку припадници УЧК/ОВК су одржали јавне 

говоре у славу убијених као истакнутих и заслужних бораца ове класичне 

терористичке паравојне формације, али и као верне следбенике идеологије стварања 

Велике Албаније
17

 и тако још једном потврдили исправну политику државног 

руководства Републике Србије у борби против великоалбанског тероризма на својој 

сопственој државној територији. Симптоматично је да на ове великоалбанско-
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шовинистичке УЧК/ОВК говоре није реаговао Виљем Вокер који је и сам овом 

приликом одржао прикладан говор који се апсолутно уклапао у сецесионистички рам 

организације ове политичке сахране. Чак шта више, у последњих четрнаест година 

Вокер је веома виђени и драги гост мештана села Рачка који своје место 

пребивалишта данас и називају „Вокеровим селом“, а брдо изнад села „Вокеровим 

брдом“. Даљи коментар није ни потребан.  

 

Закључак 

Циљ овог текста је био да изврши критичку анализу „случаја Рачак“ из јануара 1999. 

г. на основу досада познатог фактографског стања. Важност и актуелност ове тематике је 

велика обзиром да је овај случај послужио америчкој администрацији и НАТО званичницима 

да дају ултиматум властима у Београду да са Косова и Метохије повуку све војне и 

полицијске снаге државе Србије и Савезне Републике Југославије, а ову јужну провинцију 

Србије препусте на управу снагама НАТО пакта што је практично значило да се од Србије 

захтевало одрицање од дела своје државне територије па чак и своје независности. Обзиром 

да је овај ултимативни захтев Вашингтона и Брисела одбијен за време „преговора“ у замку 

Рамбује западна војна алијанса је директном војном агресијом на Србију и Црну Гору од 24. 

марта до 9. јуна 1999. г. коначно успела да натера државне органе Србије и СРЈ на 

потписивање фактичке капитулације у виду „Кумановског војно-техничког споразума“ након 

чега је војска НАТО пакта под формалним окриљем КФОР снага ОУН окупирала читаву 

територију провинције Косова и Метохије која је у фебруару 2008. г. једнострано прогласила 

отцепљење од Србије и формалну независност што је и био основни циљ политике 

Вашингтона и Брисела у току тзв. „Косметске кризе“ 1998. г.1999. г. Остало је да се још само 

и формално прогласи уједињење за сада две албанске државе (Албаније и Косова) што би био 

први конкретан корак у реализацији обнове пројекта  уједињене и етнички чисте Велике 

Албаније из времена Другог светског рата 1941. г.1945. г. са престоницом у Тирани за шта се 

и борила тзв. „Ослободилачка војска Косова“. Критичком анализом „случаја Рачак“ из јануара 

1999. г. долази се до закључка да је овај инсценирани случај имао за свој крајњи политички 

циљ давање коначног моралног легитимитета и кредибилитета НАТО пакту да изврши војну 

агресију на СРЈ у циљу отцепљења Косова и Метохије од Србије што се на крају и догодило. 

Стога није претерано рећи да је „случај Рачак“ из 1999. г. био верна копија „случаја Глајвиц“ 

из 1939. г.          

 

Поговор 

 

На крају овог текста да се осврнемо и на питање како се у принципу цивилизованије 

нације у свету боре против домаћег тероризма који има инострану позадину помоћи. Тако су 

нпр. дана 31. маја 2010. г. командоси регуларне армије државе Израела извршили у 

међународним водама (дакле не у територијалним водама државе Израел) десант на конвој 

бродова „међународне помоћи“ Палестинцима у Гази под изговором да се у конвоју од 

неколико бродова који су пловили под заставом државе Турске шверцује оружје за 

палестинске терористе типа Хамас и Хезболах. Том приликом је израелска армија отворила 

ватру и усмртила десетак особа затечених на бродовима, а 30 ранила и то зато, како је 

Јерусалим информисао светску јавност, јер су израелски војници при претресу конвоја 

нападнути ножевима и палицама (дакле не ватреним оружјем). У „случају Рачак“ је засигурно 

доказано да су албански терористи пуцали из ватреног оружја на полицију државе Србије 

исто као и на државног тужиоца те државе који је дошао на званични увиђај дан касније. 
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Међутим, док је израелској армији у трагању за ватреним оружјем кога нису ни нашли јер га 

није ни било у конвоју бродова за Газу било довољно да отворе ватру на „хуманитарце“ само 

то што су наводно нападнути „ножевима и палицама“, државној полицији Републике Србије 

се од стране тих истих „хуманитараца“ ускраћује право да узврати ватром на отворену ватру 

из дугих цеви и то на својој сопственој државној територији.
18
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Vladislav B. Sotirović 

Over Rachak up to the Greater Albania 

 

The aim of this paper is to make a critical analysis of the “Rachak Case” in January 1999 

based on the so far known factual situation. The importance and timeliness of this topic are great 

considering the fact that this case has served the U.S. administration and the NATO officials to give 

an ultimatum to the authorities in Belgrade to withdraw all military and police forces of Serbia and 

the Federal Republic of Yugoslavia from Kosovo & Metohija and to handle over this southern 

province of Serbia to the military-political administration of the NATO forces. It  effectively meant 

that Serbia was required to give up a part of its national territory and even its independence.  

Given that the ultimate demand of Washington and Brussels was rejected during the 

“negotiations” in the French castle of Rambouillet, the Western military alliance committed a direct 

military aggression on Serbia and Montenegro from March 24
th

 to June 9
th

, 1999. The NATO finally 

succeeded on June 9
th

, 1999 in getting from the state authorities of the Federal Republic of 

Yugoslavia and Serbia an signature of the actual act of state capitulation in the form of “Kumanovo 

Military-Technical Agreement” after which the army of the NATO pact just under the formal 

auspices of the UN KFOR forces occupied the whole territory of the province of Kosovo and 

Metohija, which in February 2008 unilaterally declared independence from Serbia and formal 

independence that was the main objective of the policy of Washington and Brussels during the so-

called “Kosovo Crisis” in 19981999.  

What left to be done in the future is the only officially declared the unification of up to now 

two Albanian states (Albania and Kosovo), that would be the first step in the implementation of the 

restoration of the project of a united and ethnically pure Greater Albania which existed during the 

World War II (19411945) with the capital of Tirana what for the “Kosovo Liberation Army” is in 

fact struggling from the very time when it was established in 1995.  

After the critical analysis of the “Rachak Case” in January 1999 we came to the conclusion 

that this case was a staged event to its ultimate political goal of giving the final moral legitimacy and 

credibility of the NATO pact to carry out military aggression against the Federal Republic of 

Yugoslavia in order to finally do secession of Kosovo & Metohija from Serbia that eventually 

happened in February 2008. It is therefore no exaggeration to say that the “Rachak Case” in 1999 

was just a true copy of the “Gleiwitz Case” in 1939. 
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Прилог бр. 1: Виљем Вокер на увиђају у јарузи код села Рачак 

 

Прилог бр. 2: Испраћај посмртних остатака жртава у Рачку 
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Прилог бр. 3: Борац „Ослободилачке војске Косова“ 

 

Прилог бр. 4: Припадници „Ослободилачке војске Косова“ са отсеченим главама српских 

цивила (село Клечка, август 1998. г.) 
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Прилог бр. 5: Карта Велике Албаније шиптарске дијаспоре у Шведској из 1977. г.  
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НАПОМЕНЕ УЗ ТЕКСТ: 

 
1
 Србија је за време ове војне агресије и бесомучног разарања претрпела много већу штету у односу на Црну 

Гору из разлога јер је како из војних, али много више и пре свега из политичких обзира, била много више 

бомбардована у односу на Црну Гору. Политичка порука НАТО стратега у овом случају је била кристално јасна 

и имала је конкретних консеквенци на јачање сепаратисничких снага у Црној Гори у наредном периоду што је и 

био циљ овакве „бомбашко-селективне“ политике НАТО-Брисела који опет из дугорочних политичких циљева 

није узимао у обзир „црногорски фактор“ владајућих структура у Београду.   
2
 Текст „Кумановског споразума“: http://www.nato.int/kosovo/docu/a990609a.htm. О западној верзији 

интерпретације питања територијалног статуса Косова и Метохије након „Кумановског споразума“: Enrico 

Milano, “Security Council Action in the Balkans: Reviewing the Legality of Kosovo’s Territorial Status”, EJIL, 14 

(2003), pp. 999−1022.  
3
 О терористичком насиљу шиптарске тзв. „Ослободилачке војске Косова“ (УЧК/ОВК) види: Др. Радослав Ђ. 

Гаћиновић, Насиље у Југославији, Београд: ЕВРО, 2002, стр. 292−331. Овај истраживач сматра да је УЧК/ОВК 

врло вероватно основана у Швајцарској. Овде се мора напоменути да је повесно-морална основа политичких 

циљева борбе УЧК/ОВК у односу на палестинске Хамас и Хезболах организације дијаметрално супротна, али су 

им коришћена средства и начин борбе истоветни. О палестинском питању у Израелу, сличностима и разликама 

између Косова и Метохије и Палестине и пре свега о односу САД према оба питања: Petar V. Grujić, Kosovo Knot 

and Destruction of Yugoslavia, Volume 1, Vilnius, 2014 (http://kosovo-knot.webs.com). Треба се потсетити и на 

чињеницу да је америчка администрација пре НАТО бомбардовања СРЈ званично означавала ОВК као 

„терористичку“ организацију са којом је Ричард Холбрук (специјални изасланик америчког председника за 

КосМет) 1998. г. ипак разговарао и са чијим се представницима и фотографисао. Позната је и чињеница да је Ал 

Каиду финансирала, обучавала и наоружавала америчка администрација 1980.-тих година са циљем борбе 

против „совјетске окупације“ Авганистана тако да случај односа Вашингтон-УЧК/ОВК у истом политичком 

контексту није никакав изузетак. Према писању Ханеса Хофбауера, команданти УЧК/ОВК се први пут јавно 

појављују на једном погребу новембра месеца 1997. г., а као прву успешну велику војну акцију ове организације 

Хофбауер наводи обарање једног војног авиона Југословенске војске марта месеца 1998. г. (Hannes Hofbauer, 

Eksperiment Kosovo: Povratak kolonijalizma, Beograd: Albatros Plus, 2009, str. 102).    
4
 И Виљем Вокер и Хашим Тачи су касније признали да је „масакр“ у селу Рачак била изфабрикована политичко-

медијска лаж како то показује др. Војин Јоксимовић у својој обимној студији Kosovo is Serbia: 

http://www.kosovoisserbia.biz/.  
5
 Познато је да се на неким надгробним споменицима палим борцима ОВК налазе угравиране мапе Велике 

Албаније – тј. политичко-националног пројекта за који се ОВК и борила: видети документарни филм Бориса 

Малагурског Kosovo – Can You Imagine? из 2009. г.:  

http://www.youtube.com/watch?v=9nHWsWOgtiw&list=PL999EB6ACC07FC959&index=1.    
6
 На основу овакве Тачијеве пропагандне логике, Шиптари као народ немају више права да живе на Косову и 

Метохији обзиром на масовне злочине геноцида које су припадници њихове народности починили над месним 

Србима како пре тако и за време, а поготово након рата за КосМет 1998. г.1999. г. О шиптарском терору и 

геноциду над Србима и српском културном баштином на КосМету под НАТО окупацијом као и о карактеру 

политичке власти на КосМету након јуна 1999. г. видети нпр. италијански документарни филм La Guerra Infinita 

из два дела: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ho2yXwa2dtE&list=PL999EB6ACC07FC959&index=15 

http://www.youtube.com/watch?v=3jkwqnUI7sc.  

Након јуна месеца 1999. г. најобимнији и уједно најорганизованији шиптарски терор над месним српским 

становништвом Косова и Метохије уз прећутну подршку НАТО-КФОР снага био је тзв. „Мартовски погром“ 

који је трајао три дана 17.19. марта 2004. г. Видети илустровану монографију о овом погрому: Мартовски 

погром на Косову и Метохији 1719. март 2004. године с кратким прегледом уништеног и угроженог 

хришћанског културног наслеђа, Београд: Министарство културе Републике СрбијеМузеј у Приштини (са 

измештеним седиштем), 2004. 
7
 Bradley Lightbody, The Second World War. Ambitions to Nemesis, Routledge, 2004, p. 39; 

http://www.radiostacjagliwicka.republika.pl/foldery/FoldeRAng.htm.  
8
 Наравно, овде се пре свега ради о великој разлици у политичкој моћи и положају Србије и Израела на 

међународној сцени што се директно одражава и на одабир оружаних средстава и тактику борбе против 

непријатеља. За разлику од Србије, Израел може да од свог оснивања 1949. г. користи било какву тактику и 

оружје у борби против „палестинских терориста“ како у самом Израелу тако и у суседним земљама јер увек иза 

себе има вето глас САД у Савету безбедности ОУН, али и нуклеарно оружје које је постало данас један од 

основних гаранта политичко-државне независности у савременом свету. Након завршетка Хладног рата 

нуклеарно оружје су поред западних земаља поседовали и још увек га поседују Кина, Русија, Израел, Северна 
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Кореја, Пакистан и Индија (Samuel P. Huntington, Civilizacijų susidūrimas ir pasaulio pertvarka, Vilnius: Metodika, 

2011, str. 80). Начин ратовања државе Израел против „палестинских терориста“, али и арапског света у 

суседству, као и карактер саме те државе је у многим срединама изазивао и још увек изазива поређење са 

нацистичким режимом Адолфа Хитлера у Немачкој. Тако је нпр. у Пољској 1967. г. поједина штампа 

објављивала политичке карикатуре на којима су израелски војници представљани у униформама Вермахта 

(Timothy Snyder, Kruvinos žemės: Europa tarp Hitlerio ir Stalinio, Vilnius: Tyto Alba, 2011, str. 409).     
9
 Морамо се на овом месту потсетити да је нацистичка Немачка искористила инсценирани „случај Глајвиц“ као 

формални повод за почетак пре свега ревизионистичке политике обнављања „повесне Немачке“ (Paul Robert 

Magocsi, Historical Atlas of Central Europe. Revised and Expanded Edition, Seattle: University of Washington Press, 

2002, p. 177) исто као што је и „случај Рачак“ злоупотребљен у функцији поновног стварања Велике Албаније из 

1941. г. 
10

 Бил Клинтон је тада већ био дубоко увучен у „Аферу Левински“ тако да није нелогично закључити да му је рат 

против СРЈ лично требао како би пажњу америчке и светске јавности што више скренуо од те афере. О „Афери 

Левински“ америчка штампа је први пут почела да пише 17. јануара 1998. г., дакле тачно годину дана пре 

„случаја Рачак“ који се догодио између два гласања у америчком Конгресу поводом импичмента Била Клинтона: 

доњи дом Конгреса (House of Representatives) је већином гласова гласао за импичмент 19. децембра 1998. г. док 

је у горњем дому Конгреса (Senate) процес импичмента почео 7. јануара 1999. г., дакле недељу дана пре и 

завршио се након „случаја Рачак“.   
11

 О систему и начину убијања у геноцидној Независној Држави Хрватској од 1941. г. до 1945. г. видети у 

документованој књизи This is Croatia: 

http://www.scribd.com/doc/57463154/This-is-Croatia?secret_password=e2vqt6vpjcnsa6vyf27.   
12

 О отвореном кршењу међународних конвенција ратовања од стране америчких војника у окупираном 

Авганистану видети чланак у Вашингтон посту: 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/18/AR2010091803935.html?hpid=topnews.  
13

 Мора се скренути пажња да место потписивања фактичке капитулације државе Србије и СРЈ јуна 1999. г. пред 

САД и НАТО пактом није изабрано случајно од стране Вашингтона и Брисела јер овај одабир има пре свега 

своју повесно-политичку позадину. За Србе и Србију појам града Куманова на крајњем северу данашње БЈР 

(Вардарске) Македоније се везује за најславнију и најважнију битку српске војске у току читавог Првог 

балканског рата – Кумановску битку, 23.24. октобра 1912. г. Ова битка је имала пресудан значај за даљи ток 

ратних операција на главном Вардарском бојишту тако да се турска Вардарска армија, знатно поколебана и 

морално уздрмана, морала повући дубоко ка југу остављајући тако српској војсци читаво Косово и Метохију, 

Рашку као и Вардарску Македонију. У овој бици српски губици су били знатни: погинуло је 687 људи, рањено је 

3.280, 597 се водило као нестали, а у читавој кумановској операцији је избачено из српског строја 7.137 војника, 

подофицира и официра (Борислав Ратковић, Митар Ђуришић, Саво Скоко, Србија и Црна Гора у Балканским 

ратовима 19121913, Београд: БИГЗ, 1972, стр. 83). Кумановска битка и српска победа у њој је за Србе од тада 

па надаље представљала освету за изгубљену Косовску битку из 1389. г. Победа српске војске у Кумановској 

бици је значила ослобађање Старе Србије (Рашка, Косово и Метохија, Вардарска Македонија) и њено поновно 

укључивање у државне границе Србије. Уопште, како то пише Владимир Ћоровић, „вековни историјски обрачун 

између Срба и Турака дошао је у последњу фазу“ када је војска Краљевине Србије прешла српско-турску 

границу 19. октобра 1912. г. и отпочела ослобађање своје старе државне и националне територије (Владимир 

Ћоровић, Наше победе са својеручним уводом Његовог Величанства Краља Александра у смотри главног 

Ђенералштаба, Београд: Народно дело, 1929, стр. 35). Стога је НАТО-Бриселу било од изузетне битности да 

1999. г. понизи Србе и Србију потписивањем њихове војно-политичке капитулације баш у Куманову, али не нпр. 

у Скопљу, Приштини или Бриселу. Овде се очигледно ради о „Хитлеровом синдрому“ из 1940. г. када је фирер 

Трећег Рајха понизио Французе и Француску натеравши њихове државне представнике да му потпишу државну 

капитулацију у истом возу и на истом месту на коме су то урадили Немци Французима 11. новембра 1918. г.   
14

 О „Сребреничком миту“, пропаганди и коришћењу „случаја Сребреница“ у политичке антисрпске сврхе од 

стране западних масмедија и политичара видети у Edward S. Herman (ed.), The Srebrenica Massacre. Evidence, 

Context, Politics: http://www.scribd.com/doc/68314851/The-Srebrenica-Massacre-Evidence-Context-Politics-Edward-S-

Herman-Phillip-Corwin?secret_password=ho0jij1u761p1xb9s6d.; Видети такође и књигу Alexander Dorin, Srebrenica 

– The History of Salon Racism:  http://www.nspm.rs/nspm-in-english/the-qsrebrenica-massacre-is-a-western-myth.html.    
15

 О случају крематоријума у селу Клечки видети у: http://www.novinar.de/2010/02/24/prvi-krematorijum-u-evropi-

nakon-ausvica.html; http://www.pogledi.rs/galerija/sz/1.php.  
16

 О овом проблему видети у: http://www.srpska-mreza.com/Kosovo/hoax/Racak/Tiker/RacakFile.html.  
17

 О питању процеса формирања и идеолошких оквира албанске политичке мисли крајем 19.-ог столећа видети у: 

Lea L. Ypi, “The Albanian Renaissance in Political Thought: Between the Enlightenment and Romanticism”, East 

European Politics and Societies, Vol. 21, No. 4, 2007, pp. 661−680. Први конкретан план за стварање уједињене 

Албаније са свим тзв. „албанским земљама“ је формулисан 27. септембра 1878. г. у истанбулским новинама 

„Тумач Истока“ а чији је главни и одговорни уредник био Албанац Сами Фрашери. Тада је Фрашери формулисао 
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програм уједињене Албаније као аутономне области у оквиру Отоманског Царства а та његова Велика Албанија 

би се састојала од читава четири отоманска вилајета: Скадарски, Косовски, Битољски и Јањински. Ова четири 

отоманска вилајета би се спојила у један јединствени „Албански вилајет“ у коме би се два пута годишње 

одржавала генерална скупштина вилајета, службени језик би био албански док би се турски језик користио само 

за комуникацију са отоманском централном владом у Истанбулу и у том уједињеном албанском вилајету би 

функционисала сопствена албанска национална милиција. Прва Призренска лига је овај програм и званично 

прихватила у јесен 1879. г. (Петер Бартл, Албанци од средњег века до данас, Београд: CLIO, 2001, стр. 100). 
18

 Видети документарни филм Масакр у Рачку – Истина и лажи Виљема Вокера: http://youtu.be/h6u-g-TgZWI.  


