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Хаг - Бивши председник Републике Српске Радован Караџић на данашњем суђењу у
Хашком трибуналу тврдио да му је Алија Изетбеговић још пре рата предложио поделу
БиХ.

  

Сведок оптужбе Мирсад Мујаџић, тадашњи шеф Изетбеговићеве СДА у Приједору,
одговорио је да за то није знао, али да је већина становништва БиХ била против тога. По
његовим речима, СДА и Изетбеговић залагали су се за очување не само БиХ, него и
Југославије, знајући да су муслимани "најслабији и да ће највише изгубити" ако дође до
рата.

  

Мујаџићев исказ о злочинима над приједорским муслиманима тужиоци су претходно
увели у доказе против Караџића у писаном облику.

  

Приједор је једна од седам босанских општина у којима је прогон несрба од снага под
Караџићевом контролом, по оптужници, достигао размере геноцида.

  

Унакрсно испитујући сведока, Караџић је тврдио и да је у говору пред Скупштином БиХ,
средином октобра 1991, "парафразирао" речи председника Муслиманско-бошњачке
организације Мухамеда Филиповића када је рекао да "муслимани неће моћи да се
одбране између Срба и Хрвата" и да ће "нестати" ако дође до рата. "Ја ту молим и
преклињем да не идете у неусаглашену и једнострану сецесију, јер је то пут у пакао",
казао је Караџић.

  

"Ви сте тачно рекли да смо ми тада били апсолутно неорганизовани и ненаоружани и да

 1 / 2



Радован Караџић: Алија Изетбеговић ми је још пре рата предложио поделу БиХ
понедељак, 31 октобар 2011 16:17

су нам шансе за опстанак биле равне нули", узвратио је Мујаџић, потврђујући да су после
Караџићевог говора муслимански лидери почели да озбиљно разматрају припреме за
одбрану.

  

Он је, међутим, негирао да су те припреме, укључујући и наоружавање, већ биле у току.

  

Оптужени је тврдио и да су босански Срби прихватили све муслиманске предлоге о
решењу статуса БиХ, укључујући и њену независност уз формирање више ентитета, а да
је за њих једино било неприхватљиво да БиХ буде "и унитарна и независна".

  

Мујаџић је узвратио да се не сећа да је СДС икада, под било којим условима, била
прихватила независност БиХ.

  

"Ви сте водили рат против Срба, Хрвата и Муслимана Фикрета Абдића", казао је
Караџић сведоку.

  

"Ми нисмо водили рат ни против Срба, ни против Хрвата, ни против Бошњака. Ми смо
бранили БиХ од оних који су је угрожавали и од агресије", одговорио је Мујаџић.

  

Унакрсно испитивање Мујаџића, Караџић ће наставити сутра.

  

Бивши председник РС оптужен је и за геноцид у Сребреници; терорисање становништва
Сарајева кампањом артиљеријских и снајперских напада и узимање плавих шлемова за
таоце.

  

(Б92)
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