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Nirha Efendiča – Srebreņicas (Bosnija) masu slaktiņā izdzīvojusī 
 
 

 
 
Brīdī, kad notika genocīds, man bija piecpadsmit gadu. Kad Serbijas militārie spēki iebruka 
Srebreņicā, mēs, patvērumu meklēdami, bēgām uz Potočari. ANO bāze bija pārpildīta. Tā nu mēs 
patvērāmies tuvējā rūpnīcā. Mans tēvs un brālis bēga, lai pievienotos bruņotajiem spēkiem, bet viņi 
vairs nespēja panākt vīrus, kas jau bija devušies prom. Man pastāstīja, ka Serbijas militārie spēki bija 
viņus notvēruši pakalnos Srebreņicas apkārtnē. 
 
Tikmēr mēs ar māti trīs dienas kopā ar tūkstošiem citu sieviešu un bērnu pavadījām tukšajā rūpnīcas 
ēkā. Mums nebija ne pārtikas, ne ūdens. Ceturtajā dienā Serbijas militārie spēki mūs sadzina 
autobusos un smagajās automašīnās, kas devās atbrīvotās teritorijas virzienā. Ceļojumam, kuram 
vajadzēja ilgt maksimums vienu stundu, bija nepieciešamas četras mokošas stundas tādēļ vien, ka 
bija jātransportē tik milzīgs skaits sieviešu un bērnu. 
 
Pārgurusi un drudža nomocīta, es neapzinājos neko no tā, kas man apkārt notiek. Kad mēs 
ieradāmies atbrīvotajā teritorijā, es skaidri atceros, ka no upes atskanēja kliedzieni. Bet es tā arī 
nepagriezos atpakaļ, lai redzētu, kas notiek. Es tikai gribēju turpināt iet uz priekšu — prom no haosa 
un prom no nāves smakas, kas smagi vēdīja gaisā. Es vēl šobaltdien atceros tos kliedzienus. 
 
Mēnesi vēlāk mēs saņēmām ziņas par manu tēvu. Viņš bija turēts angārā Kravicā kopā ar vairākiem 
citiem vīriem un vēlāk nogalināts. Viņa mirstīgās atliekas beigu beigās tika atrastas 2002. gadā masu 
kapā Srebreņicā, un mēs viņu apglabājām 2004. gadā. Pirms četriem gadiem mēs saņēmām ziņas par 
manu brāli. Masu pārapbedījumā tika atrasti 25 % no viņa mirstīgajām atliekām. Viņš tika nogalināts 
Zvornikā tikai 19 dienas pirms savas divdesmitās dzimšanas dienas. 
 
Līdz brīdim, kad konflikts beidzās, es jau pilnīgi noteikti biju pieaugusi. Mana ģimene bija burtiski 
sašķelta uz pusēm — tēvs un brālis tika mums laupīti visšausmīgākajā veidā. Un tomēr es sapratu, ka 
dzīvei jāturpinās. Mana māte pieteica mani skolā Zagrebā, Horvātijā un pati kā bēgle devās uz Vāciju. 
 
Pēc tam, kad es pabeidzu vidusskolu, mēs ar māti atgriezāmies Bosnijā. Līdz brīdim, kad es pabeidzu 
universitāti, mēs īrējām dzīvokli Sarajevā, un pēc tam māte pārcēlās atpakaļ uz Srebreņicu. Es 
vienmēr zināju, ka viņa dosies atpakaļ. Viņa tic taisnīgumam un gribēja cīnīties par to, kas pēc tiesas 
un taisnības pieder viņai — savām mājām. Tādēļ es stingri atbalstīju viņu. Tomēr savu dzīvi izlēmu 
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veidot Sarajevā. Es apprecējos, mums piedzima bērni un es mēģināju turpināt dzīvot savu dzīvi. Bet 
karš un jo īpaši genocīds nepārstāj mani vajāt. Šāda pieredze rada tādas rētas, kuras nevar izteikt 
vārdos. Es atgriežos Srebreņicā, tiklīdz man rodas šāda iespēja. Ne tikai mātes, bet arī sevis dēļ. Tas ir 
veids, kā rast vismaz kaut kādu mieru atmiņās, kuras skāris asinsizliešanas un šausmu haoss. 
 
Es lūdzos, lai mani trīs bērni izaugtu par labiem, iejūtīgiem cilvēkiem. Es vēlos iemācīt viņiem vienmēr 
apzināties visu, kas notiek apkārt, un būt gudriem lēmumu pieņemšanā. Es vēlos viņiem izstāstīt savu 
pagātni, lai viņi apzinātos savu vēsturi. Bet tieši šobrīd es vēlos, lai viņi vienkārši baudītu laimīgu, 
bezrūpīgu bērnību un lai viņi savās mājās varētu justies droši un aizsargāti. 
Avots: Remembering Srebrenica 
 
Nina Iliza „Manas kā Ruandas genocīdā izdzīvojušās personas vēstures pārrakstīšana” 
 
Atkal būs klāt aprīlis. 
 
Manu Facebook kontu pārpludinās cilvēki, kas savus profila attēlus nomainīs uz Ruandas memoriāla 
vai vienas degošas sveces attēlu un savā statusā ierakstīs vārdus „to nekad nedrīkst aizmirst”. 
Daudziem aprīlis ir mēnesis, kad tiek pieminēts Ruandas genocīds, tas ir mēnesis, kad pieminēt tos, 
kas zaudējuši savas dzīvības. Taču man aprīlis ir tikai vēl viens mēnesis, kad es mēģinu dzīvot, 
neatceroties genocīdu. Visa mēneša garumā man tiek atgādināts par to, ka es nekad nedrīkstu 
aizmirst to, ko visvairāk nevēlos atcerēties. 
 
Manu māti nogalināja 1994. gadā. Es stāvēju turpat līdzās, kad viņa lūdza karavīrus saudzēt viņas 
dzīvību, abas rokas izstiepusi manā virzienā, rādot, ka es esmu kopā ar viņu un ka manis dēļ viņiem 
vajadzētu apžēloties par viņu. Ir pagājuši divdesmit gadi, un tas ir visspilgtākais tēls un atmiņa, kas 
man saglabājusies par māti. Ir pagājuši divdesmit gadi, un man joprojām ir grūti to pieņemt. Katru 
reizi, kad es piespiežu sevi apsēsties un domāt par to, es kļūstu par mazu meiteni, kuru grūž prom no 
viņas lūdzošās mātes. Tajā aprīlī es zaudēju tik daudz — manu brāli nogalināja tajā pašā dienā, kad 
nogalināja māti, bojā gāja arī mani vecvecāki un citi ģimenes locekļi. Tādēļ, kad es dzirdu vārdus „to 
nekad nedrīkst aizmirst”, pirmais, kas man iešaujas prātā ir: „Kā gan es to varētu?” 
 
Man vienmēr ir licies, ka aprīlis ir tas mēnesis, kad cilvēki atceras, ka viņiem jājūt līdzi tam, ar ko es 
cīnos visu cauru gadu. Nākammēnes dzirdēsiet aizvien vairāk pieminam tādas mākslas filmas kā 
„Viesnīca „Ruanda”” un „Kautkad aprīlī”. Vārds „Ruanda” biežāk parādīsies tīmekļa meklētājos, un 
30 dienas vairāk nekā parasti tiks runāts par Tūkstoš pakalnu valsti. Es apskaužu cilvēkus, kas var 
piedalīties tikai 30 dienu ilgā genocīda atcerē, tos, kuriem ir nepieciešams atgādinājums „nekad 
neaizmirst”. Esmu greizsirdīga uz cilvēkiem, kuriem ir jālasa grāmatas un jāpēta, lai saprastu, kas 
notika. Es apskaužu tos, kuriem vienpadsmit mēnešus gadā netiek nemitīgi atgādināts par genocīdu. 
Ir pagājuši divdesmit gadi, un man joprojām ir grūti apmeklēt memoriālu, un doma publiskot vai pat 
izteikt frāzi „to nekad nedrīkst aizmirst” šķiet absurda tikai tādēļ vien, ka atcerēšanās rada tādas 
sāpes.  
 
Bet es esmu sapratusi, ka patiesības konstatēšana ir pirmais solis ceļā uz tās pieņemšanu. Pēdējos 
divdesmit gadus slēpjoties no ciešanām, nekur tālu neesmu tikusi. Es nevaru pieļaut to, ka sāpes par 
pagātni pavada mani visu turpmāko dzīvi. Un tā nu es konstatēju, ka man ir obligāti jāatrod veids, kā 
pārakstīt savu vēsturi tā, lai manas brūces varētu sākt dzīt. Es nolēmu pārvērst mātes zaudējumu 
cerības raisīšanā gan savā, gan savas valsts labā [..].” 
 
Avots: Nina Iliza, Huffington Post, 23.03.2014.  

http://www.srebrenica.org.uk/
http://www.huffingtonpost.com/nina-iliza-/rwanda-genocide-april_b_5017341.html

