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11.07.2017.год.
У Медија центру у Београду јуче промовисан зборник научно-стручних радова о
Сребреници      

Јуче је у Медија центру у Београду представљена књига "Преиспитивање Сребренице:
Зборник радова са научно-стручних скупова о Сребреници 2015. и 2016. године".
Говорили су:  Ненад Кецмановић, Радомир Павловић, Александар Павић, Млађен
Цицовић и Вељко Ђурић Мишина.

  

  

Професор Ненад Кецмановић рекао је да је Сребреница Западу алиби за насиље над
Србима, а геноцид им је потребан да би оправдали НАТО бомбардовање Србије и
Републике Српске уз заобилажење Уједињених нација, рушење и изручење Хашком
трибиналу Слободана Милошевића, рушење Дејтонског мировног споразума, одузимање
надлежности Републици Српској...
- Сребреница је могла да постане идеално место заједничког суочавања с прошлошћу и
међусобног помирења, али нажалост, годинама постаје предмет нових раздора. Са
Бошњацима није могућ рационалан дијалог о Сребреници, нарочито о правној
квалификацији тог масовног злочина. Њима је потребно да то буде баш геноцид и то да
покаже да је њихова жртва била нешто посебно,. -  рекао је Кецмановић и појаснио да је
Сребреница за Бошњаке постала "оснивачка жртва" положена у темеље нације; постала
је оно што Хрвати покушавају да направе од Крижног пута, а Срби имају на претек, од
Косовског боја до агресије НАТО.

  

Кецмановић је и подсјетио да је сам Алија Изетбеговић говорио о Сребреници као о
жртви коју сви народи морају да плате. Отуд преувеличавање жртава и криво
фабриковање Сребренице, те закључио:
-  Запад је близу циља да затвори истину у неки од својих сефова. Мора да их тајне
страшно оптужују када их толико крију.

  

Потпредсједник Скупштине општине Сребреница Радомир Павловић рекао је да је
сатанизација Срба због Сребренице исконструисана да би били занемарени злочини
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који су над српским народом у Подрињу почињени током рата деведесетих, али и у
цијелом 20. вијеку.
- Немогуће је да за убиство 3.000 Срба у Подрињу нико није одговарао. Доктор Зоран
Станковић и ја смо били на обдукцијама. Чињени су стравични злочини. То се мора
стално истицати. Морамо да станемо са политичким уступцима и да се изборимо за
истину и нашу слободу, а наша слобода је Република Српска -  рекао је Павловић и
нагласио да је истина најјаче оружје у рукама Срба.

  

Павловић је, такође, казао да постоје бројни Бошњаци, учесници такозваног "Марша
мира", који су спремни да говоре о околностима свог повлачења и околностима погибије
својих сународника.

  

Александар Павић из Фонда стратешке културе, који је један од саиздавача Зборника,
рекао је да овакви зборници представљају начин да не буде зацементирана званична
истина о Сребреници, карактеру злочина и наводном броју страдалих.
- Да није било Сребренице, они би је измислили. Сребреница им је била потребна.
Истина о ономе што се стварно десило у Сребреници допринела је да Русија преко
Виталија Чуркина у Савету безбедности УН 2015. године спречи доношење Резолуције о
Сребреници.

  

Павић је указао да Сребреница као "глобални пројекат" треба да оправдава
хуманитарне интервенције широм света и злоупотребљава се за агресије западних
држава, а да су последњи примери Либија и Сирија, уз алиби да "треба спречити нове
Сребренице".

  

Млађен Цицовић, директор Представништва Републике Српске у Србији, једног од
саиздавача Зборника, рекао је да ће Представништво Републике Српске у Србији и
убудуће прихватати позиве за сарадњу на пројектима као што је ова тема и овај зборник,
јер само истина о прошлости може бити чврст ослонац за сигуран, слободан и на праву и
правди заснован живот у миру, а то је интерес и Републике Српске.
- Геноциди у вријеме Првог и Другог свјетског рата над Јерменима, Јеврејима, Србима...
не могу се упоредити ни са једним злочином у свијету током ратова у другој половини
двадесетог вијека, па ни са злочинима почињеним у ратовима покренутим разбијањем
Југославије гдје су злочин над Србима у Хрватској и злочини над Србима и Бошњацима у
Сребреници и око Сребренице сигурно највећи. Оно што нам се умјесто истине о рату
покушава наметнути, са разних страна и на разне начине, најчешће је производ
пропагандних машинерија и политичких опредјељења и задатака те се притом није
покушавало, нити се надаље покушава уважити макар једну једину очигледну чињеницу,
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а камоли да се трага за оним мање видљивим или оним намјерно скриваним – рекао је
Цицовић.

  

Млађен Цицовић је рекао да се без уважавања свих релевантних чињеница и
показивања свих докумената, па потом сучељавања различитих мишљења и виђења, не
може доћи до пуне истине о рату и да би временом “постало чак и прихватљиво да свако
има своју истину и да ту своју истину као једину могућу, апсолутну, широко распростире
по својим књигама и својим медијима и, што је најгоре, по својим уџбеницима“ и потом
нагласио:
-  Кад су уџбеници у питању такав приступ ствара услове за развој нове мржње која ће
чекати и сигурно дочекати прилику за излив у нове сукобе, у нови рат.

  

Говорећи о значају ова два научно-стручна скупа и зборника радова са њих, Цицовић је
казао да се, иако са закашњењем, повремено појављују свједочења непристрасних
аутора, странаца који су у вријеме рата били у Босни и Херцеговини, и да та свједочења
показују и доказују “колико је и каквих све било подвала, подметања и лажи само да би
се оптужила српска страна, као што је било са Маркалама и Улицом Васе Мискина“. 
Једно од таквих свједочења је и ових дана објављена књига мемоара “Рат на Балкану“
португалског генерала Карлоса Мартинса Бранка, који се од 1994. до 1996. године
налазио на важном положају замјеника шефа мисије војних посматрача УН за Хрватску и
БиХ.

  

Цицовић је рекао да је генерал, поред осталог, у тој књизи мемоара изнио и своја
сазнања о дешавањима на подручју Сребренице у јулу 1995. и да се генерал ту и јасно
изјаснио да у Сребреници није било геноцида. Цицовић је и цитаро један дио из књиге
португалског генерала Карлоса Мартинса Бранка: “Да је постојала геноцидна намјера,
Војска Републике Српске би затворила сребреничку енклаву тако да нико не би могао да
побјегне, а она је, Војска Републике Српске, нападом из два правца, са југоистока и
истока, оставила коридоре за повлачење
Бошњака према сјеверу и западу“ .
Генерал је, рекао је Цицовић, посебно нагласио да Војска Републике Српске, да је хтела
да почини геносид, не би 
испланирала превоз за седамнаест хиљада жена, дјеце и стараца, 12. и 13. јула
, од којих су многи отишли на територију коју је контролисала такозвана Армија БиХ.
Неки су отишли у Србију и овдје провели неколико година у статусу избјеглица.

  

Цицовић је рекао и да је генерал објаснио да је цифра од 8.000 несталих настала по
првобитној процјени Међународног Црвеног крста, и да се то у једном тренутку
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претворило у “недодирљиву истину“, тј. то је постало чињеница коју је забрањено
порицати  још и пре него што је
утврђена.
- Радови саопштени на овој конференцији, као и они са конференције "Сребреница
1995-2015: чињенице, недоумице, пропаганда" од 04. јула 2015. који су такође у овом
зборнику, обилују заиста правим доказима и примјерима који освјетљавају скоро све
аспекте сукоба у Босни и Херцеговини и тако утврђеном истином обесмишљавају оне
“истине“ утврђене на матрици пропагандно-политичке машинерије. Наравно, илузорно је
очекивати да сви одмах схвате и прихвате да је сваки пропагандно-политички приступ и
погрешан
, 
и опасан
и да је такав приступ и довео до рата у овом региону, прије свега зато што се након
Другог свјетског рата нису на прави начин утврдиле историјске чињенице. Идеолошки
приступ утврђивању истине о том рату увео нас је, послије 45 година, у још крвавији рат.
Ако бисмо сада, умјесто да историјске чињенице буду утврђење тако што ће се
користити изворни документи и докази, дозволили да се опет успостави такав,
идеолошки, политичко-пропагандни приступ проучавању историјских догађаја, отворили
бисмо врата новим могућим сукобима и новом рату – рекао је Цицовић и још једном
нагласио колики је значај овог зборника у утврђивању истине, која је увијек “једна и
недјељива“.

  

Директор Музеја жртава геноцида, који је извршни издавач Зборника, проф. др Вељко
Ђурић Мишина рекао је да га је приликом обиласка Поточара шокирао знатно мањи број
нишана него што је очекивао, с обзиром на наводни број сахрањених, али и порука на
једном од централних нишана.
- На том нишану стоји... “у име Бога, самилосног, самилосног.. Молимо те Боже свемогући
нека туга постане нада, нека освета буде правда“. Размислите о овој реченици и шта та
порука значи. Ја знам шта значи, а размислите и ви -  рекао је Мишина на презентацији
зборника у Медија центру и додао да ће Музеј жртава геноцида наставити да се научно
и чињенично бави питањем Сребренице.
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"Преиспитивање Сребренице: Зборник радова са научно-стручних скупова о
Сребреници 2015. и 2016. године" заједничко је издање Музеја жртава геноцида у
Београду, Представништва Републике Српске у Србији и Фонда стратешке културе из
Москве.
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