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Једини преостали хашки бегунац Горан Хаџић сарађивао је, пре почетка рата, са
хрватским властима у проналажењу мирног решења, рекао је у интервјуу за "Вечерњи
лист" некадашњи хрватски министар унутрашњих послова Јосип Бољковац.

  

Некадашњи министар унутрашњих послова Хрватске Јосип Бољковац, који је смењен у
јулу 1991. године, изјавио је да је бивши лидер Републике Српске Крајине и хашки
оптуженик Горан Хаџић уочи почетка рата у Хрватској залагао за мир и сарађивао с
хрватским властима.

  

Бољковац је за данашњи загребачки Вечерњи лист рекао да је једини преостали хашки
бегунац пре почетка рата био задужен за смиривање ситуације на терену са српске
стране.

  

"Заузимао се за миротворно решење, односно био је на страни оних који нису желели да
буде рата", рекао је Бољковац, који о томе говори и у својој књизи "Истина мора изаћи
ван".

  

Према његовим речима, још неколико особа са српске стране били су за мирно решење,
међу којима и Боривоје Савић, који живи у Вуковару као слободан човек.

  

Први министар полиције после проглашења независности Хрватске тврди да је Хаџић
био на бројним састанцима на којима се договарало мирно решење - у Вуковару,
Винковцима, Обровцу и у Бачкој Паланки.
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Туђман и Милошевић одбацили мир

  

Бољковац је испричао да се то све догађало 1991. године, до тренутка када су заправо
тадашњи председници Хрватске и Србије Фрањо Туђман и Слободан Милошевић
одбацили мирно решење, као и да је тада, како је рекао, укинута Хаџићева линија и
почео је рат.

  

Бивши хрватски министар унутрашњих послова је додао да је Горан Хаџић тада ухапшен
на Плитвицама заједно са сарадницима и да је "без разлога претучен, па смештен на
болничко лечење на Ребро у Загребу", одакле је касније пуштен.

  

После су, тврди Бољковац, на обе стране убијени они који су се заузимали за мирно
решење, међу којима је, како је навео, био и тадашњи шеф осјечке полиције Јосип
Рајхл-Кир.

  

"То је истина и с њом се сви морамо суочити. Не улазим у то зашто се после Горан Хаџић
приклонио Милошевићевом режиму и по наређењу чинио злочине. Због тога мора
одговарати пред судом, али је такође истина да се 1991. године заузимао за мир, а не
рат, и то у сарадњи с хрватским властима", истакао је Бољковац.

  

Вечерњи лист цитира и изјаву једног од најближих сарадника тадашњег председника
Фрање Туђмана, бившег премијера Јосипа Манолића, у којој тврди да не зна много о
улози Горана Хаџића, али да је он да је био у некој вези с хрватском полицијом.

  

Хаџић је био у вези, то је тачно, али детаље не знам, рекао је Манолић.

  

(РТС)
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