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КОЈ СЕ ПЛАШИ О    Д РАДОВАН КАРАЏИЌКОЈ СЕ ПЛАШИ О  ?

Не е само Хаг архивата на 
злосторството од 

деведесеттите години на 
минатиот век. Трибуналот 

во Холандија е само 
збирка на политичка 

поезија, која служи за 
дневно-политичка шема 
на западните земји и за 

нивниот проект за 
глобализација на 

планетата. Плановите и 
договорите кои се правеле 

очи в очи во Сараево, во 
Белград, во Загреб или на 

Пале ниту малку не се 
изнесени во јавноста.

"Во ниту еден документ 
кој го потпишал Караџиќ 
не стои дека треба да се 

убие, да се запали село, да 
се изврши геноцид или 

протерување", вели Тохољ. 
Напротив, тој се залагал за 

заштита на човековите 
вредности. Се 

претпоставува дека оваа 
документација ќе ја фрли 

во бездна целата постапка 
која за него се води пред 

Хашкиот суд.
Најчестото прашање кое 

се поставува во јавноста е 
- "Каде е Радован?" Во 

една прилика познатиот 
публицист Момо Капор 

одговорил - "Радован е во 
легендите". 

Националистите од него 
создадоа жив мит, па секој 
оној кој ќе повика Караџиќ 

да се уапси и да му се 
предаде на Хаг е 

оквалификуван како 
најтежок српски 

предавник.

Вистината за војните на просторите 
на поранешна Југославија нико гаш 
нема до крај да биде кажана. Уште 

долго ќе остане прикривана, изви топе-
рувана, секогаш виновниците ќе се ба-
раат на другата страна, и понатаму за 
целта на судирите ќе се даваат лажни и 
неверодостојни податоци, чија цел ќе 

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

натиот век. Трибуналот во Холандија е 
само збирка на политичка поезија, која 
служи за дневно-политичка шема на за-
падните земји и за нивниот проект за 
глобализација на планетата. Плановите 
и договорите кои се правеле очи в очи 
во Сараево, во Белград, во Загреб или 
на Пале ниту малку не се изнесени во 
јавноста. Што разговарал Холбрук со 
балканските вождови сè уште е енигма, 
а уште повеќе тоа што го договарал со 
нив. Денес дипломатот булдожер, како 
што го нарекуваат, многу лесно, нонша-

лантно и препотентно обвинува друг за 
сè она што се случи во Југославија. Ни-
кој не може да му врати со контрапотег. 
Ниту Туѓман, ниту Милошевиќ, ниту Ка-
раџиќ. Тој е осамен во својата епизода 
да биде надмоќен во кажаното, да нема 
кој да му реплицира. Тогаш неговата лага 
станува уште поголема вистина. 

Во сезоната 1983/1984 година Радо ван 
Караџиќ работел како психијатар во фуд-
балскиот клуб "Црвена ѕвезда" од Бел град. 
Лошите резултати кои овој тим ги имал во 
тоа време го принудило рако вод ството на 
клубот да ангажира психијатар, а тренерот 
Гојко Зец пред ложил тоа да биде токму Ка-
раџиќ. Тој преку совети го стимулирал по-
бед нич киот дух на црвено-белите, а фуд-

бале рите на него се сеќаваат како низ магла, но сме таат дека бил 
на вистина импозантен, најмногу по својата фри зу ра. Познатиот 
фуд   балер Милко Ѓуровски, кога го видел на теле визиите за вре ме 
на босанската војна, рекол дека од некаде му е познат, но не можел 
да се сети од каде. На фудбалерите постојано им зборувал за пе-
чурките кои ја враќале концентрацијата, но таму неговата активност 
била многу кратка. Го паметат како позитивен и при јатен човек.  

биде да ги прикријат фактите и аргу мен-
тите. Ќе се напишат уште многу книги за 
Туѓман, за Милошевиќ, за Изетбеговиќ, 
за Караџиќ и за Младиќ. Изданијата ќе 
стануваат бестселери, ќе се пре зен ти-
раат разно-разни приказни, наводни до-
кументи, цитати на покојниците. 

Не е само Хаг архивата на злос тор-
ството од деведесеттите години на ми-

ЗАВЕТОТ НА ВОЖДОТ 
ОД ПАЛЕ

Откако Туѓман, Изетбеговиќ и Ми-
лошевиќ заминаа во "легендите", свет-
ските центри на моќта сега се вртат кон 
најбараните хашки бегалци, Ратко и Ра-
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дован. Со нив ќе ја пополнат празнината 
која во овие години настана во дип ло-
матските активности на Балканот и со 
реториките дека тие треба да бидат 
уапсени само ќе ни покажат дека не ги 
заборавиле просториве. Пред неколку 
години е основан Меѓународен комитет 
за вистината на Караџиќ, кој длабоко 
почна со спроведување на една ини-
цијатива да се разобличи улогата на 
Хашкиот суд и обвинението покренато 
против поранешниот водач на бо сан-
ските Срби. Крајна цел на Комитетот е 
да се собори хашкото обвинение против 
Караџиќ. Ова тело го почитува заветот 
на Радован дека никогаш нема да го 
признае Трибуналот и дека нема намера 
доброволно да му се предаде, затоа што 
евентуалното судење ќе го отвори пра-
шањето за опстанокот на Република 
Срп  ска, со што би се загрозиле и срп-
скиот народ и српската држава. Пред 
две години тројца службеници на Хаш-
киот суд тајно ја посетиле Република 
Српска со јасна цел - да дојдат до Ра-
дован Караџиќ и до Ратко Младиќ. На 
тамошните власти им понудиле спо год-
ба, или подобро речено уцена обви не-
тите што побрзо да му се предадат на 
Трибуналот и таму да посведочат дека 
сè што правеле било само извршување 
на наредбите кои им ги давал Слободан 
Милошевиќ од Белград. За возврат им 
било ветено дека одговорноста и каз-
ната би им биле намалени. Но, и покрај 
тоа што овој предлог бил утопија, сепак 
ваквата авантура на хашките иследници 
пропаднала по смртта на поранешниот 
југословенски претседател. Своевре ме-
но, пак, Караџиќ изјавил дека никогаш 
не би сведочел против Србин. Опе ра-

цијата на претставниците од Хаг е изве-
дена во најголема тајност и затоа таа 
немала јавен публицитет. Идејата за ос-
новање на Меѓународниот комитет за 
вистината на Караџиќ потекнува од срп-
ската национална интелигенција во ди-
јаспората. Имено, досега никој не ги 
демантирал разно-разните гласини за 
Радован Караџиќ, па во јавноста изле-
гувало дека сè она што се зборува и се 
пишува е вистина. Ова тело застанало 
во одбрана на водачот од Пале. Во не-
говиот одбор се нашле интелектуалци 

"Во ниту еден документ кој го пот-
пишал Караџиќ не стои дека треба да се 
убие, да се запали село, да се изврши 
геноцид или протерување", вели Тохољ. 
Напротив, тој се залагал за заштита на 
човековите вредности. Се претпос та ву-
ва дека оваа документација ќе ја фрли 
во бездна целата постапка која за него 
се води пред Хашкиот суд. Комитетот 
располага и со околу 400 писма во об-
лик на воени преписки со разни лич-
ности и институции од меѓународната 
заедница, кои на било каков начин учес т-

треба да се признае. Статутот на Коми-
тетот прецизира дека телото ќе прес-
тане да постои оној момент кога на Ка-
раџиќ ќе му се овозможат целосна гра-
ѓанска слобода и демократски права. 

БАЛКАНСКИОТ 
БИН ЛАДЕН

Своевремено, Слободан Милошевиќ 
изјавил дека знае каде се наоѓа Радован 
Караџиќ, но дека тој никогаш нема да 
биде фатен. Дека тоа навистина е така 
покажуваат фактите. Од 1997 година до 
денес Радован успеал да напише книга 
со поезија и театарско дело. Дали тоа 
може туку-така лесно да го направи ако 
постојано е во бегство, ако животот 
секогаш му е во опасност? Обвинението 
против Караџиќ е подигнато во 1995 
година, веднаш по Дејтонската спогодба. 
Цели единаесет години тој не се појавил 

Поранешната претседателка на Република Српска, Бил ја-
на Плавшиќ на судењето на Момчило Краишник соопшти дека 
Краишник и Караџиќ им продавале оружје и муниција на му-
слиманите во текот на војната во Босна. Многу пати српските 
војници ја известиле дека овие двајца политичари им про-
даваат оружје на бошњачките сили и дека куќата на Кра иш-
ник е полна со оружје. Проблемот го изложила пред Пар ла-
ментот прашувајќи ги пратениците дали е можно на непри-
јателот да му се продава воен арсенал. Караџиќ бил многу 
лут и нервозен, но рекол дека тоа е можно. 

од просторите на поранешна СФРЈ, Ру-
сија, Америка и Франција. Претседател 
на Комитетот е проф. д-р Коста Чавошки, 
а секретар Мирослав Тохољ. Во една 
прилика, како близок соработник на 
Караџиќ, Тохољ изјавил дека досега во 
историјата на ниту една држава не й се 
случило да бидат донесени толку многу 
декрети за почитување на меѓуна род-
ните воени конвенции и обичаи на во-
јување, за заштита на цивилите и имотот, 
како што тоа е направено од страна на 
Претседателството на Република Српска 
и од Радован Караџиќ лично. 

вувале во случувањата во Босна и Хер-
цеговина. Како доказ стојат и разни або-
лиции за заробени муслимански и хр-
ватски борци, потоа укази за именување 
на Бошњаци и на Хрвати на судски функ-
ции во Република Српска и сл. На по-
вршина можат да испливаат и сте но гра-
ми и службени забелешки од доверливи 
состаноци на Караџиќ, негови прего-
вори со дипломати и разни мировни 
посредници. Одборот на Комитетот нема 
намера да воспоставува директни кон-
такти со Хаг затоа што со тоа би се пре-
кршил заветот на Караџиќ дека судот не 



во јавноста, се шпекулира со неговата 
судбина, со локациите каде што тој пре-
стојува. Кој го штити? На ова прашање 
никој нема конкретен одговор. Неговите 
телохранители, властите во Република 
Српска и во Србија или ЦИА? Бал кан-
скиот Бин Ладен и натаму е енигма за 
цел свет. Најчестото прашање кое се 
поставува во јавноста е - "Каде е Ра-
дован?" Во една прилика познатиот 
публицист Момо Капор одговорил - 
"Радован е во легендите". Национа лис-
тите од него создадоа жив мит, па секој 
оној кој ќе повика Караџиќ да се уапси и 
да му се предаде на Хаг е оквалификуван 
како најтежок српски предавник. Пред 
точно осум години Радован Караџиќ бил 
наводно подготвен да му се предаде на 
Судот во Хаг. Тогашниот главен об ви-
нител, Луиз Арбур, имала договор со 
него. Со Белград работата била средена. 
Тој требало да обезбеди два милиона 
долари за одбрана. Условот бил само 
еден - Хаг да ги прифати сите документи 
кои Караџиќ ќе ги достави. Но, тогаш 
дошло до застој во комуникацијата меѓу 
него и обвинителството, бидејќи тоа од-
било да го прифати писмениот мате-
ријал, кој би го направил обвинението 
ништовно. Денес меѓународната за ед-
ница смислено ги обвинува сараевските 
власти што досега не го уапсиле Ка-
раџиќ. Каде е одговорноста на истата 

таа меѓународна заедница? Босна денес 
е нејзин протекторат. Западот коман ду-
ва во Сараево.  

"КЕЦ" ВО РАКАВОТ
Не е исклучена можноста Радован 

Караџиќ да се наоѓа под контрола на 
некоја западна служба, во соработка со 
некои од балканските служби. Ваквата 
констатација ја даде и Меѓународниот 
институт за безбедност. Некои инфор-
мации говорот дека Караџиќ го штити 
мешовита американско-француска служ-
ба. Тоа не значи дека тој е во Франција 
или во Америка, тој е на балканските 
простори, но на добро изолирано и 
обезбедено место. Братот на Радован, 

Лука, исто така, не ја исклучува мож нос-
та Караџиќ да биде под нечија контрола. 
Како што вели тој, на Аме риканците не 
им одговара Радован да проговори, па 
затоа го штитат. Тој се плаши дека по-
прво би го убиле брат му отколку да й  
го испорачаат на Карла дел Понте. Лука 
вели дека Радован никогаш нема да му 
се предаде на Хашкиот суд затоа што за 
тоа има писмен договор со Ричард Хол-
брук. Наводната потрага по најбараниот 
хашки бегалец од страна на амери кан-
ските сили во Босна е само параван за 
светот. Тие официјално мора да го ба-
раат, но не смеат да го најдат. Холбрук се 
плаши од Караџиќ затоа што Србинот од 
Пале има "кец" во ракавот - договорот 
со него и доказите за американското 
учество во војната во Босна. 

За време на су де ње  то на Слободан Ми лошевиќ во 
Хаг, све до кот на од бра на- та Вои  слав Ше шељ изја-
вил дека Мило шевиќ ја за   -   ста          пу вал парти зан ска та 
тради ција, а Ка ра џиќ чет нич- ка та. По ра ди тоа, некогаш-
ни от прет се дател на Ре пуб - лика Српска им бил по-
литички по бли зок. 

"На Милошевиќ не му се допаѓаше на цио на лиз мот 
на Ра до ван и посто ја но го спречуваше и го бло  ки ра-
ше во поли тич ките по тези. Караџиќ е нацио на лист 
како и јас и затоа бев на не го ва стра на, иако мо јот 
национа лизам е мно   гу по- длабок и по ра дикален од 
него ви от. Ка  раџиќ има ше блис   ки односи со Кош ту-
ница и со Ѓингиќ, како и со други западни плате ни ци". 


