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Протеклих година су се с времена на време у медијима појављивали текстови чија је
тема била споразум Караџић-Холбрук. Бивши и садашњи високо позиционирани
службеници америчке администрације изјављивали су да никад није потписан било
какав споразум са Радованом Караџићем, чак и да не постоје никакве индиције које би
указивале на тако нешто. Насупрот њима, Владо Надеждин, некадашњи шеф кабинета
министара иностраних послова СРЈ Милана Милутиновића и Владислава Јовановића
тврди да је споразум Караџић-Холбрук потписан 1995.године пред Дејтонску
конференцију, као и да је он тај споразум видео.  

ИНДИЦИЈЕ У ПРИЛОГ ПОСТОЈАЊУ СПОРАЗУМА КАРАЏИЋ-ХОЛБРУК

Споразум се, према Надеждину, налазио у архиви Министарства спољних послова али
постоји основана сумња да је он изгорео у никад разјашњеном пожару који се десио у
архиви поменутог министарства у време кад је министар иностраних послова био Горан
Свилановић. Из Министарства спољних послова је, како наводи Надеждин, нестао и
оргинал Дејтонског споразума, наглашавајући да у њему не постоји међународна
обавеза испоручивања Хагу. 
 Адвокат Радована  Караџића, Светозар Вујачић такође тврди да споразум
Караџић-Холбрук постоји. Наиме, у интервју датом Гласу јавности под насловом
„Радован је обманут“ , Светозар Вујачић каже: “Тај споразум постоји! Оргинал и
фотокопија тог документа, медјутим нисмо сигурни где је. Нестао је, ни Караџић не зна
како се то догодило и у чијој режији. Тим споразумом је од Караџића затражено да
напусти функцију председника републике, странке и политику, а да заузврат
Американци неће против њега покретати никакве поступке. Караџић се практично
држао и  живео у складу са тим споразумом и у потпуности га је испоштовао.” 
Према томе, индиција да је један такав споразум постојао има, а нарочито су занимљиве
оне које се могу наћи на сајту www.нецензурирано.цом чији је главни уредник хрватски
новинар Домагој Маргетић , оснивач и председник Удружења новинара Републике
Хрватске (УНРХ) од 2001. до 2008. године. Наиме, Маргетић у тексту “Постоји ли
споразум Рицхард Холброоке – Радован Караџић?”   од 10.септембра 2007. године, на
основу анализе интервјуа који је радила америчка новинарка Цхарлаyне Хунтер – Гаулт
са Ричардом Холбруком 1996. године, и својих властитих сазнања из Хашког трибунала
(Маргетић је провео три месеца у затвору у Сцхеwенингену после пресуде Хашког
трибунала због кривичног дела непоштовања тог суда), тврди да споразум
Караџић-Холбрук постоји. То би била тек анализа новинара који се бави истраживачким
новинарством да се на крају текста не налази линк који води ка документу за који се
тврди да је скенирани споразум Караџић-Холбрук.  

ДА ЛИ  ЈЕ ДОМАГОЈ МАРГЕТИЋ ФАЛСИФИКОВАО ДОКУМЕНТ ИЛИ АМЕРИКА ЛАжЕ

О аутентичности овог документа могу и треба да се изјасне сви они који тврде да су
споразум Караџић-Холбрук видели. Иако можда у правном смислу аутентичност и сам
документ више не могу помоћи Радовану Караџићу, потврђивање његове аутентичности
нанело би огромне штете САД на спољнополитичком плану јер више нико не би веровао
у споразуме с њима. Цео свет би пред очима имао јединствен писани доказ о томе како
се Америци не може веровати. До сада таквих писаних доказа није било и зато људи
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који се налазе и који ће се налазити у одбрани Радована Караџића треба на читав случај
да гледају у много ширем контексту.  У супротном, ако је скенирани документ лажан,
Домагој Маргетић би у потпуности сам себе дискредитовао као новинар, а његови
текстови и рад схваћени као обично обмањивање јавности и шарлатанство.
Занимљиво је да на поменутом сајту чији је уредник Марготић нема ни речи о хапшењу
Радована Караџића иако је он ухапшен званично пре четри а незванично пре недељу
дана, а сајт www.нецензурирано.цом познат по есклузивитетима из света политике,
криминала, рада обавештајних служби, тероризма и антитероризма. Да ли се то
Маргетић уплашио да ће га неко моћан са Запада приупитати одакле му споразум
Караџић-Холбрук и да не заврши у неком од тајних или јавних затвора због тога? 
Било како било, Домагој Маргетић човек који је на сајт који уредјује поставио скенирани
документ за који тврди да представља споразум Караџић-Холбрук ћути као заливен у
сред приче о постојању или непостојању једног таквог документа. Ред би био да се
штитећи свој професионални интегритет огласи тим поводом. Верујем да је Домагој
Маргетић частан човек, и да ће се поводом теме постојања или непостојања споразума
Караџић-Холбрук и аутентичности скенираног документа на свом сајту огласити. У
случају да се овим поводом не огласи, Маргетић ће показати не само да је лош човек без
части, већ и највероватније обичан фалсификатор који се представља као новинар.
Како онда да му читаоци верују па написао све могуће истине овог света?  
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