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Хапшење бившег председника Српске  Крајине Горана Хаџија још једна је неправда коју
је иницирао Хашки  трибунал, сматра познати српски политиколог Гостимир Поповић.

  

Када  говоримо о хапшењу Горана Хаџића, осумњиченог од стране Хашког  трибунала,
морамо прво да кажемо да је та личност била потпуно минорна и  потпуно безначајна.  И
многима људима, који су озбиљно размишљали о  процесима на овом простору, уопште
није било јасно, откуд је он на  таквом једном списку. Међутим, то је изгледа хрватско
лобирање, које је  успело да га стави на списак. 

  

И Хашки трибунал се понаша као и свака  друга нелегитимна организација. Када једном
крене у нешто, онда се не  зауставља. Дакле, једноставно са хапшењем Горана Хаџића
нити ће било ко  шта добити, нити ту има било каквих прича, питања.  Само је да
трибунал  желео да покаже, каква је он сила на овом свету. А та сила је направљена  од
стране САД.

  

Дакле, САД су желеле да покажу да оне могу све да раде  на било којој тачки планете,
па тако и у овом случају. Дакле,  једноставно немамо ниједан детаљ, који је значајан за
Горана Хаџића,  последњег хашког осумњиченог. Једноставно у овом случају је
напињање  мишића од стране трибунала и САД. И то сад стварно представља једну од 
великих опасности, јер ће они и даље да покушавају да праве неред на  неки други
начин.

  

Једноставно речено, Хашки трибунал је далеко од права,  а још даље од правде. И све
ово личи на неку велику глобалну фарсу,  која не може допринети градњи мира како на
глобалном, тако и на  регионалном нивоу.

 1 / 2



Глас Русије: Хапшење Горана Хаџића још једна фарса
среда, 20 јул 2011 12:46

  

Када говоримо о кандидатури  за ЕУ, хапшење Хаџића или било кога другог неће
допринети неким било  каквим помацима ка приступу ЕУ.  Већ у наредном периоду ми
ћемо бити  сведоци нових притисака, нових условљавања. А та нова условљавања ће 
долазити као из Брисела, међутим, та условљавања су из Вашингтона, од  стране
глобалних моћника, који покушавају да праве нереде на истоку  Европе.

  

Дакле, једноставно, са овим нећемо добити ништа, а нова  условљавања ће тек да крену.
И у свему томе ћемо бити сведоци врло  непристојних, безобразних и снажних притисака
од стране ЕУ, а који су,  још једном да поновим, иницирани преко океана, од стране
Вашингтона.   

  

Било је то мишљење српског политиколога Гостимира Поповића
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