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Представљањем Срба као нациста Запад жели да заташка или оправда злочине над
Србима, оцењује председник Напредног клуба Чедомир Антић.

  

Протеклог викенда у "Политици " се огласио српски тужилац за ратне злочине Владимир
Вукчевић истичући како је поносан када у енглеском "Гардијану" пишу да је Србија
ефикасније процесуирала ратне злочинце него што је то урадила постнацистичка
Немачка! У разговору за "Вести" историчар и председник Напредног клуба Чедомир
Антић говори зашто је поређење Србије 1990-их са Хитлеровом Немачком историјски
нетачно и како су у томе учествовале и овдашње демократе у настојању да политичког
противника дискредитују, а себе представе као једине истинске носиоце слободне и
демократске Србије.

  

- То је крајње неодмерена и исхитрена изјава Вукчевића. Поређење са нацистичком
Немачком је потребно државама које су стекле државност након грађанског рата у
бившој Југославији. Тврдња да не може бити грађанског рата када један део грађана на
једном делу земље жели да се отцепи је бесмислена. Шта је онда са грађанским ратом у
Америци где је Југ хтео да се отцепи од Севера? Проглашавање грађанског рата за
агресију је злоупотреба историје - каже Антић.

  

Зашто на томе инсистирају?

  

- Пре свега зато што ако није било српске агресије, и ако Срби нису нови нацисти, онда
би читаво то питање њиховог самоопредељења и устројства било постављено на други
начин. Погледајте само Хрватску у којој је извршен геноцид над Србима у Другом
светском рату, а који није кажњен на прави начин. Онда деведесете долази на власт
једна екстремно националистичка партија ХДЗ која је на пројекту укидања права
Србима изградила државу. Туђман је отворено рекао да рата не би било да га Хрватска
није хтела и да је Хрватска после прогона Срба из Крајине чиста каква је била у
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Звонимирово време.

  

Просечном грађанину је потпуно јасно зашто се Србија не може поредити са
нацистичком Немачком, можете ли као историчар навести разлике?

  

- Само бих рекао да Јевреји никада нису извршили геноцид над Немцима, никада нису
имали војску која је вршила било какве одмазде над Немцима и већина Јевреја су били
узорни грађани у Немачкој. Када овде поредимо догађаје, то је потпуно другачије.
Нажалост, та злоупотреба има подршку и мени се чини да смо ми у нашем робовању
југословенству и социјализму дошли у позицију да постанемо нека врста обредне жртве
САД и ЕУ. Бранећи Југославију уместо српске националне интересе, ми смо изгубили
све у Хрватској и Црној Гори. Само тамо где смо бранили српски национални интерес
тамо је нешто и заштићено, на северу Космета и у БиХ.

  

Истовремено смо пред светом светом приказани као нови нацисти...

  

- У добром делу јавности Запада Срби су представљени као нацисти, а потези Србије
1990-их као нацистички. Отуд се злочини над Србима тиме оправдавају, као нешто што је
можда за жаљење, али је било неопходно. Слично као што се нису осуђивали прогони
Немаца из Пољске, Чешке, Мађарске, Румуније, Југославије, после Другог светског рата.

  

Тај свет, мислим на САД и ЕУ, који се 50 година спремао за рат са Русијом, то је иживео
над нама и ту је велика кривица људи као што су Милошевић и Шешељ. Међутим, они су
били на власти пре 11 година, па се поставља питање ко нам је сада на власти, да ли
они штите државу и национални интерес или се такмиче за мис Европе.

  

Кад Драган Ђилас критикује ЕУ, што је многе изненадило, да ли то указује на
промену политике ДС-а према Бриселу?

  

- Мене то није изненадило, очекивао сам тако нешто још пре месец дана, зато што је
очигледно да су пропала владина очекивања везана за европске интеграције. С друге
стране, приближавају се избори и у условима у којима су дисквалификовали Николића и
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Шешеља, ДС креће да узме и нешто њихових бирача. Погледајте ко је дао кредите за
овај мост којим се Београд хвали?! Па, делом они који траже да се поредимо са
нацистима. Мало им Европа толерише наступе пред изборе, јер,забога, они се боре
против српских екстремиста.

  

(Вести)
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