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БАЊАЛУКА - Централни митинг подршке српском генералу Ратку Младићу на Тргу
Крајине у Бањалуци завршен је нешто прије 13.30 часова без инцидената, речено је Срни
у Центру јавне безбједности (ЦЈБ) Бањалука.

  

Према информацијама ЦЈБ-а, митингу, који је почео у 12.05 часова, присуствовало је
између 8 000 и 10 000 људи, а на Тргу Крајине налази се још 500 људи.

  

Скуп је почео интонирањем химне "Боже правде", а грађани окупљени на платоу на Тргу
Крајине носили су заставе Српске, слике генерала Ратка Младића, као и ратне заставе
Војске Републике Српске.

  

Учесници митинга носили су транспаренте на којима пише "Русијо, мајко", Србијо,
маћехо", "Тадићу, издајниче српског народа! ВРС", "Генерале, осудише те прије суђења",
"Ја сам Младић, ухапси ме, Тадићу", "Младић - симобол српске слободе" "Тадићу, љаго
српска", "Јасеновац - 700 000 побијених је ли то геноцид?", "Тадићу, усташо".

  

Учесницима су се обратили предсједник Предсједништва Борачке организације града
Бањалука Бојан Рогић, представник Удружења "Српске двери" из Београда Срђан Ного,
генерал Војске РС Милорад Кутлешић, предсједник Предсједништва Борачке
организације Дражен Перендија и предсједник Борачке организације РС Пантелија
Ћургуз.

  

Осим руководства Борачке организације РС, централном митингу присуствовали су и
потпредсједник Српске Емил Влајки, министар рада и борачко-инвалидске заштите
Петар Ђокић, руководство и посланици Српске демократске странке у Народној
скупштини РС, представници СНСД-а и ДНС-а, генерал ВРС у пензији Манојло
Миловановић, предсједник Републичке организације породица заробљених погинулих и
несталих Недељко Митровић, предсједник Савеза логораша Бранислав Дукић.
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Предсједник Борачке организације Републике Српске Пантелија Ћургуз предложио је на
данашњем митингу у Бањалуци да генерал Ратко Младић буде проглашен херојем
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

  

"Срби су увијек бранили оно што је њихово, а туђе нам није требало", поручио је Ћургуз
пред више од 12 000 окупљених грађана који су дошли из свих крајева Српске на митинг
подршке генералу Ратку Младићу.

  

Ћургуз је на бањалучком Тргу Крајине предложио Влади Српске да одмах ребалансом
буџета одреди финансијска средства за потребе одбране оптужених за ратне злочине у
Хагу - бившег предсједника Републике Српске Радована Караџића и бившег команданта
Главног штаба ВРС генерала Ратка Младића и за оптужене пред Судом БиХ.

  

Он је предложио да Влада РС наложи Центру за истраживање ратних злочина да
одреди стручни тим за одбрану оптужених у Хагу и тим за одбрану оптужених пред
Судом БиХ који би био састављен од врхунских стручњака из различитих области.

  

Предсједник БОРС-а предлаже Влади да одмах детаљно изучи оптужнице против
Караџића и Младића, да истражи и аргументовано побије наводе тих оптужнице,
посебно за сваку тачку, прије свега, за удружени злочиначки подухват и геноцид који се
диже на ниво органинизован са врха Српске.

  

"Треба се струком супроставити једној слици која је годинама кроз организовани
медијски рат стварала о српском народу и појединцима који су га водили у одсутном
моменту и указати на све подвале и смишљене пропусте који су чињени свих ових
година, кроз неке квази комисије које су под разним притисцима правиле извјештаје са
нарученим мишљењем, попут комисије за Сребреницу", оцијенио је Ћургуз.

  

Он сматра да је потребно да сва мјеста, која се наводе у оптужници, буду детаљно
истражена и аргументовано доказана и да буде предузета јака дипломатска активност
да би се слика о Србима "као лошим момцима" мијењала у слику какви они заиста и јесу,
прије свега, правдољубиви.
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"Потребно је рад Тужилаштва и Суда БиХ уредити кроз законска рјешења са изузетно
активним учешћем у раду Европске комисије, која мора поштовати стандарде о
равноправности народа, јер институције БиХ садашњим радом угрожавају права српског
народа", закључио је Чургуз.

  

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске (РС) Петар Ђокић
рекао је да Борачка организација РС треба да упути у даљу процедуру иницијативу коју
је са митинга подршке генералу Ратку Младићу упутио предсједник БОРС-а Пантелија
Ћургуз, а према којој би некадашњи командант Главног штаба Војске РС био проглашен
херојем Одбрамбено-отаџбинског рата РС.

  

"Ово је иницијатива и по достављању биће разматрана у процедури", рекао је Ђокић
новинарима након митинга подршке генералу Младићу на бањалучком Тргу Крајине.

  

Он је нагласио да митингу присуствује као представник Владе, политичка личност,
грађанин и војник Српске, који је на овом скупу заједно са грађанима који су дошли из
свих крајева да искажу противљење потпуно погрешно постављеној концепцији и раду
Хашког суда.
  "Тим концептом се одговорност за распад Југославије и посљедице које су наступиле
тим распадом највећим дијелом жели пребацити на српски народ и на његово војно и
политичко руководство", прецизирао је Ђокић.

  

Генерал Војске Републике Српске у пензији Манојло Миловановић рекао је на митингу у
Бањалуци да је Војска Републике Српске под командом генерала Ратка Младића
сачувала српски народ и српске територије и да је то био први рат у коме су цивилни
губици били мањи од два одсто.

  

"Младић је 1992. године у Републици Српској спојио оно што је законито и могуће по
Закону о одбрани и Војска РС је имала задатак да заштити српски народ", истакао је
генерал Миловановић на митингу подршке генералу Младићу на Тргу Крајине.

  

Он је навео да је генерал Младић бранио српски народ од Книна до Београда и истакао
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да је сада дошло вријеме да га "ми бранимо" на митинзима подршке и по судовима.        

  

Миловановић је рекао да је Младић знао како зауставити уништавање српског народа,
јер је у Војсци РС - посљедњној и седмој оружаној сили на простору СФРЈ раскрстио са
паравојним формацијама и одбацио ратовање између партизана и четника, већ су се
борци искључиво борили за РС.

  

"Младић је водио пети рат у 20. вијеку у којем су учествовали Срби и то је први рат у
којем Срби нису ратовали између себе, већ је створено јединство српског народа на
лијевој обали Дрине", истакао је Милованоћ.
  Миловановић је више од 12 000 окупљених на митнгу подсјетио на генералове поруке
које му је упућивао током рата, а гласиле су "чувај људе" и "не треба нам земља без
људи".

  

Генерал Миловановић је Србији поручио "ко неће брата за брата доћи ће му туђин за
господара".

  

Ратко Младић као командант Војске Републике Српске одбранио је српски народ у БиХ
и спријечио нови геноцид над Србима, рекао је представник Удружења "Српске двери"
из Београда Срђан Ного на данашњем митингу подршку српском генералу у Бањалуци.

  

"Младић и његова часна војска донелу су победу српском народу, а то је Република
Српска. Младић је наставио тамо где је стао војвода Живојин Мишић. Ви борци Војске
РС и 30 000 погинулих дали сте нам Српску и то је оно што они не могу да опросте
Младићу", истакао је Ного.

  

Он је рекао да долази из Београда из којег, нажалост у посљедње вријеме долазе само
лоше вијести, као што су да је усвојена "лажна" декларација о Сребреници, хапшење
некадашњег начелника општине Требиње Божидара Вучуревића и генерала Младића.

  

(Срна)
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