
Зашто Београд нема споменик Дражи Михаиловићу?

Пише: Игор Ивановић
петак, 12 јануар 2018 22:05

  

Ако хоћете да утврдите у којој мери се неки бивши комуниста и партизан конвертовао у
Србина -говорио је професор Ломпар на једном од предавања- поставите га пред
искушење изношења става о судбини Драже Михаиловића: aко је у стању да изврши
самопрекорачење и поштено призна Дражи антифашистичко војевање и трагичну
судбину, онда је наречени бивши комуниста постао Србин; ако није у стању да то уради,
онда он не само да није постао Србин, него још није на путу ни да прими хришћанство.
Ова бриљантна и духовита мисао гађа у психолошки центар наше стварности.

  Зашто и данас, три деценије од званичног силаска комуниста са власти, у нашој
владајућој елити и даље постоји толики отпор да се призна очигледно и сходно томе
учини нужно када је генерал Михаиловић у питању?   

Формално су се стекли сви услови: Драгољуб Михаиловић је правно рахабилитован,
историјска наука више нема никаквих дилема око његовог родољубља и слободарске
борбе, постоје бројни докази да је био први герилац који се борио против нациста на тлу
поробљене Европе и да су га  "савезници" касније издали, због чега је у сваком погледу
трагично окончао свој живот.
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  Неформално су ствари одмакле још даље: генерал Михаиловић је херој у срцима великогброја Срба, у неким српским ентитетима попут Републике Српске или дијаспорепрактично има статут свеца, поштују га многе темељне институције попут СПЦ. Дакле,нема ни политичких, ни правних, ни научних, ни психолошких препрека да Београддобије споменик овом трагичном јунаку. Али споменика нема. И није на видику. Зашто?  Можда зато што Круг Двојке као надмени господар Србије и понизни слуга Запада утоме не види никакав интерес. Чак супротно, добро знају на овом острву утицаја да биспоменик на њиховој територији био огледало западне непријатељске политике премаСрбији и откривања историјског фалсификата у коме су као коаутори Енглези имализначајан удео. Знају и да ни Руси не би били срећни због споменика, јер замућујепредставу о октобарском ослобођењу престонице.  А како би тек били бесни у "окружењу"- нарочито у Хрватској према којој елита КругаДвојке одувек гаји необјашњиво поштовање- зато што управо у региону деценијамапреко лажне историје равногорског покрета ниподаштавају повесне чињенице озверским злочинима коју су на државном нивоу чинили против српског народа.  Ову канцерогену равнотежу коју чине очигледни историјски факти о злочинимаквислинга из окружења према Србима и чистом историјском фалсификату о четницимакао квислинзима и злочинцима, измислили су и устоличили управо партизански идеолозиу циљу стварања нове нације и владавине нове класе. Платили смо као народ најскупљуцену њихове авнојевске авантуре: на територији Србије исцртали су нове државе збогкојих данас ратујемо, а поклонили Хрватској скоро читаву Јадранску обалу, иако судобро знали да НДХ током рата није имала ни један једини квадратни сантиметар теисте обале!  Можда споменика још увек нема у Београду зато што је и даље нашом елитом влада онајисти дух који је некада стваран у кумровачким клупама, а данас се обликује кроз курсевеневладиног сектора у Будимпешти. А можда га нема и зато што у континуитету званичневласти под окупацијом беже од тешких и судбинских одлука: нису чак скинули спортскимклубовима петокраку са грба, а камоли да су их приватизовали! Испада да Дражинспоменик у српској престоници не одговара никоме, осим српском народу!  Пре једног века двојица војника су се гледала преко пушчаних цеви у крвавим биткамана Церу и Колубари. Један који је већ био рањаван у балканском ратовима, борио се каосрпски официр и две године касније тешко је рањен, због чега је Лекарска комисија уСолуну тражила његов премештај у позадину. Он је то одбио и вратио се на прве линијефронта у борби за ослобођење Србије. Одликован је Златном медаљом за храброст. Речје о поручнику Драгољубу Михаиловићу.  
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  Потпоручник Дража Михаиловић (клечи) са саборцима 1914.  Други је ратовао против Срба на страни Аустро-Угарске монархије и био је припадник42. домобранске "вражје" дивизије која је починила незапамћене злочине над српскимцивилима у Поцерини, Мачви и Подрињу. О томе је упорно ћутао током читаве каријере.Реч је о каплару Јосипу Брозу.  
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  Јосип Броз Тито као војник 42. домобранске (Вражје) дивизије аустроугарскевојске на положају у Западној Србији 1914. (лежи са упереном пушком)  Неколико деценија касније, као у најморбиднијем ноћном кошмару, српски херој са Цераи Колубаре проглашен је издајником и мучки је убијен у Београду, од стране оних које јерађала српска мајка и који су носили српска имена и презимена; онај други који јератовао против Срба у злогласној вражјој дивизији проглашен је "највећим сином нашихнарода и народности"; иако је званично носио хрватско име и презиме никада му нијеоткривен прави идентитет и нико није плакао као српски народ када је преминуо удубокој старости. Сахрањен је у луксузном комплексу у Београду, на најскупљем иотетом земљишту, док ће гробно место генерала Михаијловића вероватно заувек остатитајна. Нека и само зато: треба нам споменик у Београду да са себе скинемо овопроклетство и исправимо ову неправду.  

  После деценија подела и мржњи споменик би могао постати симбол помирења. Никаконе би требало доводити у сумњу партизански покрет или уклањати њихове споменике.Само треба слушати историјску науку која недвосмислено потврђује да је Србија од свихдржава у окружењу имала најразвијенију ослободилачку борбу , као и да је за разликуод њих који су здушно били на страни окупатора, имала не један, него дваослободилачка покрета! Зато немојмо да, попут неких министара, негирамо Раногорскипокрет и да тако због острашћености, неукости или због предрасуда насталих још уидеолошком школовању, идемо на руку нашим непријатељима.
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