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Сведоци смо покушаја многих у Србији да се све што је било у прошлости заборави или,
још горе, поништи, прекроји и прилагоди дневнополитичким потребама! Врхунац таквог
идеолошко-религијског чина одвијао се само пре месец дана, када су на Ади Циганлији
отпочели откопавање у потрази за земним остацима Драже Михајловића.

  

Насловне странице појединих дневних листова славодобитно су писале да је решена
мистерија стара 65 година, фељтони у наставцима, сведочења многих који су својим
очима гледали како је упуцан у потиљак па потом запаљен и бачен у септичку јаму, како
нема поједине делове тела, итд.

  

Историчар с костима у рукама, на лицу места, одмах утврђује: ,,да нађени трагови
указују на покушај спаљивања доказа јер, осим опрљених делова десетак костију,
ископане су и лисице.“

  

Свакаквих смо се верзија наслушали и нагледали на ову једину тему доконих
представника једне бивше монархистичке партије.

  

Али нити историчари нити политичари не испитују пронађене кости, него Институт за
судску медицину. А нико није објавио на насловној страници нити је неко од тих угледних
стручњака гостовао на телевизији, па је зато потребно цитирати њихов налаз у којем
стоји: ,,испитали смо све налазе и утврдили да се не могу довести у контекст са
евентуалним гробом Драже Михајловића. Конкретно пронађене кости нису људског
порекла!

  

Дакле, они што су годинама узалудно покушавали да подметну лаж како је тај човек био
антифашиста и да прекроје историју, ево покушали су да подметну и то да су пронађене
кости баш његове! А то је тачно исто колико је тачно да се он борио против окупатора!
Али дај шта даш, желели су само да добију место од којег би направили ходочашће за
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поражене у Другом светском рату! Случајно истога дана, гроб Хермана Хесеа уклоњен
је са гробља на којем су се окупљали екстремни десничари и неонацисти! Тиме ће, како
наглашавају званичници, престати занимање неонациста за демонстрације у близини
гроба јер Хесе међу њима слови као страдалник!

  

Аутор је посланик СДПС
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