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Ратни командир бошњачке полиције у Сребреници Хакија Мехољић изјавио је да је Алија
Изетбеговић 1993. године тражио, не да буде убијено, "него да буде заклано 5 000
Бошњака у Сребреници".

  

"Били смо у сарајевском хотелу Холидеј ин када сам устао и питао га (Изетбеговића) да
ли је он луд и ко ће поубијати толики народ. После тога, чекао се само повољан тренутак
да се умеша међународна заједница и то је пало на Сребреницу", рекао је Мехољић у
интервјуу за "Глас Српске".

  Он тврди да је "Изетбеговић аминовао да се дозволи геноцид, а да су Срби насјели на
нешто што је раније спремано".  

Мехољић, који је био члан ратног Председништва општине Сребреница, а данас је
председник СДП-а и члан Одбора за обележавање 11. јула - дана страдања Бошњака
Сребренице, истиче да је "на сребреничкој крви заустављен рат у БиХ и да је
Сребреница продата да би Сарајево било кантон".

  

"Био сам у сребреничкој делегацији 1993. године у Сарајеву када нам је Изетбеговић
предложио да се Сребреница жртвује за Вогошће. То се, нажалост, десило 1995. године
када је наше жртве неко наплатио, али, и после тога је било доста наплаћивања
трагедије сребреничких Бошњака", истакао је Мехољић.

  На констатацију да се злочин у Сребреници, ипак, догодио, он каже да је "за све крива
тадашња политика СДА и део међународне заједнице која је морала да зна да, ако су
већ заштитили Сребреницу, морају да је чувају до краја".  

Меморијални центар у Поточарима

  

"После Сребренице, међународна заједница не треба да постоји. Јер, ако је Сребреницу
чувао цео свет, а као резултат такве политике имамо Меморијални центар у Поточарима,
о чему онда говоримо.

  

Било је страдања на свим странама и слажем се са неким људима из РС који кажу да
нам не треба међународна заједница у БиХ", рекао је Мехољић.
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Он истиче да је као Бошњак љут на све који су у Меморијалном центру сахранили 75
људи који нису погинули у јулу 1995. године.

  

"Да је то урађено сазнао сам тек пре неколико дана. Сматрам да Бошњаци који нису
погинули при паду Сребренице треба да буду сахрањени на другој локацији у
непосредној близини и да имена људи за које је утврђено да су живи треба избрисати из
списка на спомен-обележју. Не сме се таквим стварима скрнавити значај Меморијалног
центра који је резултат тадашње политике и међународне заједнице", сматра Мехољић.

  

(Срна)
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