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Spojenci: NATO, UNMIK, UCK Pojďme se podívat jak svou úlohu ve válce vidí Haradinaj sám. Ve své k
Tuto knihu však, stejně jako celou řadu dalších více než relevantních důkazů, haagská žaloba vůbec n
Předně, Haradinaje obvinila z "pouze" 6 zabitých Srbů, přitom skutečný výčet jeho obětí dosahuje nejm
Rade Gojković, bývalý předseda soudu v Peći, který v Haagu u ICTY svědčil, poskytl rozhovor bělehra
Haradinaj se poté obrátil pozornost k uneseným ženám. Svázal je ostnatým drátem, z čehož má svědk
Další kosovský Albánec, jehož identita z bezpečnostních důvodů nebyla zveřejněna, řekl, že Haradina

1/2

Lidská zrůda Haradinaj
Napsal uživatel Administrator
Úterý, 07 Duben 2009 12:08 - Aktualizováno Středa, 08 Duben 2009 22:13

V roce 1999 se ho zmocnil sám Haradinaj. Spolu se čtveřicí dalších mužů vpadl do jeho domu a řekl m
Jasna Tasić, 14 let, oběť zločince Haradinaje Možná je to jen shoda okolností, ale všichni přišli o život
V Haradinajově rozsudku mj. stojí toto: "V Kosovu je nestabilní bezpečnostní situace, která pro svědky
Své vidění Ramushe Haradinaje má Carla Del Ponteová. Kromě toho, že i jeho ve své knize spojuje s
Zemaj byl velitelem vojenské formace FARK, kterou formoval Ibrahim Rugova, a operoval v části zóny
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