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С А О П Ш Т Е Њ Е    З А    Ј А В Н О С Т 

 

Дана 30. августа 2022. године, портал „Вијести.ба“ и још неки медији у Федерацији БиХ 

су објавили текст под насловом:“Удар на агресоре: 27. година, од НАТО операције у БиХ“. 

Повод и садржај овог текста представљају оличење лицемјерне политике владајућих структура 

бошњачког политичког естаблишмента, који је задржао реторику из ратног периода. Да није 

видно истакнутог датума објаве овог текста, лако би се могло закључити да је то текст из 1995. 

године. 

Основа поруке је да су Срби агресори на Бошњаке али и на себе у држави у којој живе и 

боре се за равноправан положај. 

Главни доказ и аргумент „Свијету“ за НАТО агресију је „минобацачка граната, испаљена на 

пијацу Маркале у Сарајеву, произведена у фабрици Крушик из Ваљева (Србија)“, која је, по 

њима и „програмирана да убија Бошњаке“. 

Никада нико није аргументовано доказао да је та граната испаљена са положаја војске 

Републике Српске. Једина истина која се може извући из овог текста је то, да је, коначно 

„пронађен окидач“ за активно укључивање НАТО пакта у рат против Срба и војске Републике 

Српске. 

Ова операција назива „НАМЈЕРНА СИЛА“ започета августа 1995. године, а завршена 

1999. године, под називом „МИЛОСРДНИ АНЂЕО“ и дејством по СР Југославији 

представљају основу удруженог злочиначког подухвата НАТО савеза и великих западних 

империјалистичких сила против српског народа. И то је једина истина, која ће морати једног 

дана доживјети и свој судски епилог. 

А, нека је на част онима који славе и обиљежавају такве датуме! 

 

 

ЧАСТ ЈЕ СЛУЖИТИ ОТАЏБИНИ! 

 

                              П Р Е Д С Ј Е Д Н И К 

                                                                                                                    Слободан С. Жупљанин 
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