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Превара - Ратко Младић није ухапшен у братовој кући!

  

  Фотографија открива да власти нешто крију

  

Уторак - 31.05.2011

  

Фотографија коју је неко из српских служби безбедности продао агенцијама, а на којој је
Ратко Младић наводно снимљен на дан хапшења, још један је доказ причи коју је“ Ало!“
први објавио - да је Младић доведен у Лазарево уочи хапшења!

  

Наиме, на фотографији на којој генерал Младић наводно доручкује испред куће рођака
у Лазареву, иако је исечена, види се неколико детаља који јасно указују да није реч о
кући Бранка Младића у којој је званично обављено хапшење. Прво што упада у очи на
фотографији на којој се види да Младић доручкује је браон шпански зид који је на
угловима куће оивичен белом фарбом. Такође, на тој фотографији се јасно види и
тамнобраон ламперија у десном углу надстрешнице и бела ПВЦ столарија у позадини.
Ничега од ових делова екстеријера куће нема на кући Младићевог рођака у Лазареву.
Исто тако, остаје нејасно ко је и кад фотографисао Младића.

  

- Објављена фотографија је прекадрирана тако да се не виде они који су седели за
столом са генералаом, а који су били на оригиналној фотографији. Поред Младића, за
столом су била најмање четири човека. Један који је фотографисао, један с којим
Младић разговара у том тренутку, и најмање двојица који седе са његове леве и десне
стране - каже за Ало! познати београдски професионални фотограф. Он додаје и да је
снимак начињен аматерским апаратом или мобилниом телефоном.
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Истина је само да је на овој фотографији генерал Младић обучен слично као на
фотографији која приказује његов улазак у судницу Специјалног суда. Међутим, на
слици из суда генералу су видно дужа коса и зулуфи него на слици која је снимљена
наводно истог дана у јутарњим часовима (?), а на глави му је качкет друге боје.

  

И безбедносни аналитичари се слажу да је још много детаља хапшења Ратка Младића,
које је држава изнела у јавност, у најмању руку сумњиво и готово нелогично.

  

- Како је могуће да се Младић крије у селу од 3.000 становника у кући свог стрица и да
буде ухапшен баш у последњем тренутку, када се ломи одлука о добијању статуса
кандидата за ЕУ? Како је генерал ако је преживео неколико можданих удара могао да
живи сам са рођаком и да још ради на грађевини без икакве медицинске помоћи? Много
је још питања на која власт мора да одговори јавности, а нека од њих су, где је Младић
био пре хапшења и када је заправо тачно ухапшен, јер нико не може да поверује да је тај
датум 26. мај - тврди за „Ало!“ професор Факултета безбедности Зоран Драгишић, који
верује да званична верзија хапшења не може да прође као реална и истинита.

  

- У верзији хапшења која су пласирале наше власти мање-више је све сумњиво,
очигледно је да се они нису ни потрудили да смислиле причу тако да буде бар иоле
уверљива и да не вређа здрав разум и интелигенцију. Проблем је и у томе што нико од
њих није изашао са неким логичним објашњењем како је то хапшења изведено.
Председник Тадић је пре четири дана обећао да ће нас људи из БИА обавестити о
детаљима хапшења, али њихове верзије још нема - напомиње Драгишић и додаје да је
„већина чињеница које су пласиране по медијима тотална будалаштина“.

  

БИА: Но комент!

  

Шеф кабинета директора БИА Јован Стојић рекао је у краћој изјави за „Ало!“ да нема
коментара на нелогичности.

  

- Агенција још увек не коментарише хапшење генерала Младића и чим буде готов
извештај о хапшењу, како је то најавио председник Тадић, контактираће са вама -
поручио нам је Стојић. Није нам одговорио када ће Агенција завршити тај свој извештај.
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Три године држан у „Бондстилу“

  

Љиљана Булатовић, породични пријатељ и биограф генерала Ратка Младића, каже да
апсолутно верује причама мештана Лазарева који тврде да најтраженији хашки бегунац
није живео у њиховом селу.

  

- Власт је дужна да каже где је био Ратко Младић све ово време, одакле су га довели
овако психофизички изнуреног, јер је свима јасно да није живео у Лазареву - тврди за
„Ало!“ Љиљана Булатовић и додаје да би требало размислити о причи покојног Бране
Црнчевића, који је говорио да Младића држе заробљеног у америчкој бази „Бондстил“
на Косову.

  

- Покојни Брана често је говорио да се Ратко Младић налази у заробљеништву, у
„Бондстилу“ на Косову. Црнчевић је то сазнао из неких својих извора и веровао је да је
генерал Младић у „Бондстилу“ подвргнут психофизичком изнуривању и да ће бити
„приказан јавности“ онда када га буду, по њиховим монструозним мерилима, довољно
урушили и када се за то стекне потреба власти. Да кад се појави, сруши о себи слику као
о физичкој, моралној и војној громади - рекла је за „Ало!“ Булатовићева.

  

Аутор: М. Лончар

  

(Alo.rs)
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