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Некадашњи командант Војске Републике Српске, генерал Ратко Младић затражио је
да лидер радикала Војислав Шешељ буде његов адвокат у Хашком трибуналу!
Одмах по завршетку јучерашње посете оцу, ово је изјавио Дарко Младић и навео да
је Ратко Младић био децидан по том питању. 

  

- Рекао ми је да би заиста волео да га Шешељ брани, а ако то не буде изводљиво због
прописа у Хагу, онда да му буде правни саветник - казао је Младић и тиме демантовао
писања појединих београдских медија по којима је генерал Младић за Шешеља рекао да
је кретен који брука Србију.

  

- Ништа од наводних псовки или увреда према Шешељу мој отац ми није изрекао -
објаснио је Дарко Младић и додао да му генерал саопштио и првих двадесетак имена
будућих сведока одбране.

  

 - Уписао сам пуне две стране тих људи, али тиме ћемо се касније бавити зато што се
нисмо бавили конкретним тачкама оптужнице, већ само неким детаљима.

  

Он се осврнуо и на дијагнозу и закључак тима специјалиста који су прегледали генерала.

  

- После консултација са неким докторима могу да кажем да или није тачна дијагноза или
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закључак, пошто не може бити и једно и друго - рекао је Дарко.

  

Генералов син је новинарима поделио налаз петорице доктора у коме пише да генерал
Младић болује од губитка спознаје способности и губитка памћења, али и од низа других
болести срца и крвних судова као и одузетости десне стране тела. Ипак, закључак је да
је способан да приступи суду и прати ток судског поступка.

  

- Мислим да мој отац није способан за суђење у Хагу. Позивам стручну јавност да
прокоментарише ову дијагнозу, а власти у Србији да допусте вештачење његовог
здравственог стања. Мом оцу су прекршена основна људска права и ми ћемо, због тога,
уз жалбу Специјалном суду, писати и Суду правде у Стразбуру. Не бавим се никаквом
тактиком одлагања слања у Хаг мог оца, већ тражим да правосуђе у Србији испоштује
законску процедуру.

  

Адвокат породице Милош Шаљић тврди да је генералово здравствено стање додатно
погоршало у последњих 24 часа.

  

- На памет су почеле да му падају крајње морбидне идеје. И даље стално говори о
посети гробу ћерке Ане, а онда је, када смо му објаснили да то највероватније неће бити
могуће из безбедносних разлога, рекао да онда у затвор донесу сандук са њеним лешом.

  

Шаљић тврди да је погоршање очигледно и због низа других крајње морбидних
коментара које има.

  

- Најпре каже, ако му се не испуне услови, да ће пешке кренути у Хашки трибунал, а
онда почне да прича како је задовољан третманом који има у притвору и да стално
прича са чуварима, да би дошао на идеју да му донесемо камеру да он то све сними.
Ситуација је алармантна. Он је имао три мождана инфаркта и питање је колико ће још
дуго живети - казао је Шаљић и потврдио да ће последњег дана за подношење жалбе на
решење о изручењу Хашком трибуналу поднети жалбу, али поштом.

  

Први пут видео снају
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Јучерашњи дан је за генерала Ратка Младића био посебно занимљив зато што је уз
супругу Босиљку и сина Дарка, први пут видео своју снају Биљану. Како "Вести"
незванично сазнају сусрет снаје за свекра прошао је јако емотивно. Ратко се заплакао и
у више наврата јој поновио: "Јако си лепа."

  

Тако, како сазнајемо, данас би Ратко Младић први пут требало да види и своје унуке
Стефана и Анастасију, а највероватније и рођену сестру Милицу, али и бројне рођаке
који су током јучерашњег дана стигли из више крајева Босне и Херцеговине и смештени
су код Младићеве супруге Босиљке.

  

Негира Сребреницу

  

- Испричао ми је да ма шта да је урађено у Сребреници, јуна 1995. године, он нема
никакве везе са тим. Рекао ми је да је он тамо спасао велики број жена, деце и бораца
Армије БиХ и да је његово наређење било да се прво евакуишу рањеници, жене и деца,
а онда заробљени борци. Шта је и ко иза његових леђа урадио није његова ствар јер мој
отац ништа није наредио - казао је Дарко Младић.

  

(Вести)
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