
Ганић наредио и водио напад

Пише: Ђорђе Трифуновић
субота, 06 март 2010 11:02

  

(Глас Српске, 5.3.2010)

  

На снимку радио-везе који је Војни суд у Београду предао Тужилаштву Србије за ратне
злочине Ејуп Ганић, који је био руководилац масакра у Добровољачкој улици, издаје
сљедећу команду: "Наређење за све јединице, сва покретна возила непријатеља
уништити. Припремити запаљиве смјесе и све палити. Блокирати јединицу и одмах по
њима".

  

Рекао је то у интервјуу Гласу Српске посљедњи предсједник Војног суда у Београду
Ђорђе Трифуновић, који је прије 13 година завршио истрагу у предмету "Добровољачка
улица".

  

Истиче да је истрага против Ганића завршена и да је потјерница расписана још 1996.
године, али да је његово хапшење приликом посјете Београду те године спријечено са
највишег политичког нивоа.

  

ГЛАС: Тонски записи који су били у посједу Војног суда у Београду јасно доказују да је
напад на колону ЈНА у повлачењу из Сарајева наредио Ејуп Ганић?

  

ТРИФУНОВИЋ: Да, то је један од главних доказа Ганићевог противправног деловања с
обзиром на то да то није била борбена колона. Противно сваком праву он је наредио
напад на једну мирну колону војске која излази из центра града. Сама чињеница да се
напада колона која је међународно правно заштићена је противправна и има обележја
кривичног дела.

  

ГЛАС: Да ли је тачно да постоји и снимак који свједочи да је генерал Јован Дивјак
покушао да спријечи тај напад?
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ТРИФУНОВИЋ: Да, тачно је то. Тај снимак сведочи да је Дивјак био против тога да се
нападне колона ЈНА. Он је говорио свим јединицама да то не раде, да је напад супротан
међународном праву и да би могао да се направи међународни проблем. Говорио је да
не праве Вуковар од Сарајева, јер су око града распоређене јединице ЈНА које могу да
униште град. Затим се у радио-везу убацио Јука Празина и рекао му да "долази да га
закоље ако му је жао четника". Очигледно је да је у овом случају превагнула Ганићева
команда.

  

ГЛАС: Ганић је лично наредио напад на колону ЈНА у Добровољачкој?

  

ТРИФУНОВИЋ: Тачно. Снимак радио-везе који је Војни суд у Београду предао
Тужилаштву за ратне злочине Србије доказ је да је Ганић руководио масакром у
Добровољачкој. Он издаје ову команду: "Наређење за све јединице, сва покретна возила
непријатеља уништити. Припремити запаљиве смјесе и све палити. Блокирати јединицу и
одмах по њима. Обарајте стабла да се не могу ни милиметра макнути. Нема прилаза
УНПРОФОР-овим возилима док предсједник Алија Изетбеговић не буде у
Предсједништву. Одмах заробити све. Нека све јединице које су близу Добровољачке
дејствују по овој војсци". После убијања, заробљени војници ЈНА су понижавани.
Приморали су их да се свуку, па су их голе спровели кроз град.

  

ГЛАС: За Ганићем је због Добровољачке била расписана потјерница још 1996. године?

  

ТРИФУНОВИЋ: Војни суд је водио ту истрагу и она је практично окончана саслушањем
актера до којих се могло доћи. То су били највиши припадници војске, сведоци и
новинари који су били акредитовани у тамошњој војној команди. За Ганићем и још некима
била је расписана потерница на унутрашњем плану. Због односа међународне заједнице
то није могло да се верификује онако како је требало.

  

ГЛАС: Ганић је те године с привредном делегацијом БиХ званично посјетио Београд,
али није ухапшен?

  

ТРИФУНОВИЋ: Ми смо до тада завршили свој део посла и потерница је већ била
расписана. Зашто Ганић није ухапшен, то би требало да одговори неко други. Врло је
могуће да је одлука да се Ганић не ухапси тада донесена на највишем политичком нивоу.
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ГЛАС: Ко је још био на тој оптужници?

  

ТРИФУНОВИЋ: Било је десетак политичара, министара, официра Армије РБиХ,
оснивача Зелених беретки и Патриотске лиге, команданата специјалних јединица. Ту се
нису нашла имена директних извршилаца злочина јер тада још нисмо били дошли до њих.
Могуће је да је оптужница Тужилаштва за ратне злочине у том предмету проширена још
неким лицима.

  

ГЛАС: Сјећате ли се свједочења тадашњег министра унутрашњих послова РБиХ Алије
Делимустафића које је дао војном истражном судији у јануару 2002. године и у коме је
рекао да су масакром руководили Ганић и Хасан Ефендић?

  

ТРИФУНОВИЋ: Сећам се тог сведочења, али пошто немам спис пред собом не могу да
изнесем сва имена која је рекао да не бих нешто погрешио. Али могу да потврдим да је
тачно да је дао такву изјаву истражном судији Војног суда, а не директно мени. Колико
знам и колико се сећам, Делимустафић није директно учествовао у нападу у
Добровољачкој, иако би по својој тадашњој надлежности требало да јесте. Стекао сам
утисак да он није имао неку борбеност у том смислу и да је више био економиста,
политичар. Мислим да је крајем јуна изашао и из власти.

  

ГЛАС: Вођена је истрага и против генерала Милутина Кукањца?

  

ТРИФУНОВИЋ: Истраживано је да ли је Кукањац предузео све потребно да би једна
таква војна колона била заштићена, односно колико је одговоран за довођење људи у
опасност. Та истрага коју је водило Војно тужилаштво никад није доведена до краја јер
је генерал у међувремену преминуо. У Тужилаштву је разговарано о томе да он мора
бити оптужен за непредузимање мера за заштиту војних јединица. То је војно кривично
дело везано за командну одговорност. Још пре догађаја у Добровољачкој било је говора
да он треба да се исели из града, али он је сматрао да је то све пролазно па ништа није
предузимао.

  

ГЛАС: И БиХ и Србија су од Велике Британије тражиле Ганићево изручење. Ваша
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прогноза?

  

ТРИФУНОВИЋ: С обзиром на то да је Војска Србије следбеник ЈНА и ВЈ, и да се ради о
страдању тих војника, било би логично да Ганић буде изручен Србији.

  

ГЛАС: Генерал Кукањац није испоштовао пријаве обавјештајаца и органа безбједности
да ће колона бити нападнута?

  

ТРИФУНОВИЋ: Он је једноставно одбио та сазнања због уверавања представника
мировних снага УН да ће колона бити обезбеђена и да неће бити изненађења. Међу
њима је био и шеф мисије канадски генерал Луис Мекензи. Кукањац је у току разговора
показао Мекензију обавештење обавештајних извора да ће колона бити нападнута, али
је рекао и то да верује Мекензију. То је било обавештење о томе да је свим јединицама
МУП-а и ТО БиХ издата наредба да опколе команду Друге армијске области, да их има
хиљаде спремних да нападну колону ЈНА. Наредбу ТО и МУП-у БиХ да се нападне
колона ЈНА снимила је војна безбедност. Наши официри су предлагали да до изласка
колоне председник Председништва Алија Изетбеговић буде задржан у Лукавици, па да
се тек тада изврши размена. Али Кукањац је наредио да га доведу као гаранта колоне
па је издао наређење да колона крене. Кукањац је имао погрешну процену.
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