Није било српских конц-логора

Документи

СПЕКТАКУЛАРНО ПРИЗНАЊЕ АЛИЈЕ ИЗЕТБЕГОВИЋА ИЗРЕЧЕНО НА САМРТИ
БЕРНАРУ КУШНЕРУ И РИЧАРДУ ХОЛБРУКУ

Није било српских конц-логора

„Мислио сам да би моја ,открића’ српских логора, изнета најпре Митерану јуна 1992,
могла да убрзају бомбардовање Срба од стране НАТО. Изјава је била лажна. Ма како да
су страшно изгледала та места, не може бити говора о логорима”, рекао је бивши
председник муслиманске Босне Ричарду Холбруку и Бернару Кушнеру, када су га
последњи пут посетили у сарајевској болници

Пише: Коста Христић

Није било српских концентрационих логора у Босни, као што је то рекао Алија
Изетбеговић Франсоа Митерану, јуна 1992. године, у Сарајеву. Ова изјава је
била лаж изнета да би изазвала гнушање Запада и навела га да се стави на
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муслиманску страну.

То признање је изрекао лично Алија Изетбеговић, 2. децембра 2003, када су
Бернар Кушнер и Ричард Холбрук сели крај његовог узглавља у болници у
Сарајеву, нешто мало пре његове смрти. Сведочанство о томе налази се у
књизи Бернара Кушнера Ратници мира (издавач: Grasset et Fasquelle, 2004), на
страницама од 384. до 387.

СЕНТИМЕНТАЛНИ РУКОВАОЦИ ЛАЖИМА

Пређимо преко ауторових лирских исказа, преко његовог „неизмерног
дивљења” према ономе кога он сматра „најбољим представником ислама
светлости”. Задржимо се само на написаним чињеницама.

На крају сусрета Кушнер поставља Изетбеговићу питање о постојању српских
концентрационих логора. Подсећа га на сусрет са Митераном и на оно што му је
он, Изетбеговић, тада рекао о логорима смрти: „Ви сте то поновили пред
новинарима. То је изазвало велико неспокојство у свету. Франсоа Митеран ме
је послао у Омарску, отворили смо и друге затворе. То су била страшна места, али
није било систематског истребљивања. Знате ли то?”

Одговор: „Да. Мислио сам да би моја ,открића’ могла да убрзају бомбардовање.
Видео сам реакцију Француза и осталих... Преварио сам се.”

Умешао се Ричард Холбрук: „У Хелсинкију сте схватили да се председник Буш
старији неће мешати?”
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Изетбеговић: „Да, покушао сам, али изјава је била лажна. Није било српских
концентрационих логора, ма како да су страшно изгледала та места.”

СМИСАО ЗАКАСНЕЛИХ ПРИЗНАЊА

То је све, али довољно да се увиди каква је била позиција Запада током рата у
рушевинама друге Југославије, односно да ли је био изигран или је свесно
пристао на лажи, многе од њих сам производећи, наручујући и
дистрибуирајући, како би од њих направио „догађаје на које се мора
реаговати, па макар и масовном употребом силе”. Иако велике западне силе
нису тада одговориле очекивањима муслиманских вођа, Изетбеговићеве
оптужбе да има српских концентрационих логора, које су други понављали,
представљале су огромни успех муслиманске пропаганде која је навелико
допринела коначној сатанизацији Срба у Босни и другде. Под утицајем
згражања насталог због те лажи — и због других лажи које још нису признате —
НАТО снаге су интервенисале против босанских Срба и створен је
Међународни кривични суд у Хагу да би их казнио.

Наравно, признање не може бити надокнада за зло које је на основу тих лажи
нането Србима. Али, биће корисно за оне којима истина још увек нешто значи и
обавезује их. <

(Октобар 2005)
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