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ХАГ – Бивши председник Републике Српске Радован Караџић, оптужен пред Хашким
трибуналом за геноцид и ратне злочине у БиХ, поново је оптужио велике силе да су
испланирале рат у Босни.

  

У писаним интервјуама агенцијама Франс прес и Асошиејтед прес, он је велике силе
оптужио да су рат у Босни изазвале „ради остварења сопствених империјалистичких
циљева” и да су кршиле ембарго УН на оружје.

  

„Велике силе су испланирале распад Југославије и рат у Босни пре него што сам ушао у
политику. Оне су тада изазвале те догађаје користећи своје обавештајне и војне
службе”, тврди Караџић у одговорима на питања агенције АФП.

  

Караџић, који у притвору Хашког трибунала чека суђење, рекао је да намерава да све то
открије током суђења које треба да почне у септембру, јер, како је оценио, „свет
заслужује да сазна истину”.

  

Он је затражио од Хашког трибунала да наложи групи од 15-ак земаља да му доставе
документа која, према њему, потврђују да су оне преко војника УН достављале оружје
Муслиманима у Босни кршећи тиме ембарго на оружје.

  

„Саосећам са жртвама рата у Босни, Србима, Хрватима и Муслиманима, због њихове
патње”, навео је Караџић и додао да ће неки од тих људи открити како су за њихове
патње одговорни, како је рекао, „њихови сопствени лидери који су одбацили све
прилике које су им се пружиле да би се избегао рат, као и неки од њихових иностраних
пријатеља”.

  

У интервјуу агенцији АП, Караџић каже да тражи доказе да су САД наводно олакшавале
достављање иранског оружја босанским Муслиманима.

  

Он наводи да је од више земаља затражио документа која ће подупрети његове тврдње
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да су оне кршиле ембарго УН на оружје током рата у Босни 1992-95.

  

Караџић додаје да то укључује и САД које су, како наводи, војно снабдевале Армију БиХ,
док је иранско оружје наводно слато преко Хрватске уз подршку САД.

  

Бивши политички лидер босанских Срба оптужен је пред Хашким трибуналом за геноцид
и злочине против човечности над несрбима у БиХ, као узимање међународних талаца у
периоду 1992-95.

  

(Бета)
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