
Трибина Хуманитарне организације “Браниоци отаџбине 1998/1999” 

Зар је злочин бранити отаџбину? 

У препуној великој сали Дома синдиката у Београду, ова организација је организовала скуп са 
темом “Трагом оптужнице Хашког трибунала”, против ратних команданата Војске СР 
Југославије и снага безбедности Републике Србије из времена НАТО бомбардовања наше земље. 
Ово је био само један у низу тематских трибина које су претходно одржане у: Бабушници, 
Лесковцу, Краљеву, Врбасу, Чачку и Косовској Митровици. Овом скупу дали су допринос и 
подршку кроз излагања: Проф, Др. Смиља Аврамов; Академик проф. др. Коста Чавошки; 
Љиљана Булатовић, новинар и публициста; Даница Маринковић, истражни судија из случајева 
“Рачак” и “Клечка”; Борјанка Боба Ливић, мајка погинулог борца на Кошарама; Младен 
Обрадовић, генерални секретар “Образа”; Јевтић Бранислава, мајка сина јединца, који је погинуо 
1999. у одбрани Косова и Метохије; Арсић Славица, мајка троје деце, којој су мужа, официра ВЈ, 
киднаповали терористи, припадници ОВК; Божо М, Кецовић; учесник битке на Кошарама 1999. 
године, заједно са сином, сестрићем и братом; Иван Дражић, генерални секретар Хуманитарне 
организације “Браниоци отаџбине 1998/1999.” 

На почетку скупа присутнима се обратила Љиљана Булатовић, новинар и публициста речима: 

“Ми не дамо никаквим тужиоцима и истражиоцима наше ратне команданте упркос тежњама 
појединаца из врха данашње власти да налоге Запада испуне, као и домаћих - владиних и 
невладиних организација које су плаћене само да продају интересе ове земље и овога народа. 
Неки од наших храбрих војника остали су инвалиди бранећи своју отаџбину. Од дана доласка 
КФОР-а на Космет убијено је 2000 Срба, а око 1300 је отето. Немилосрдно се из дана у дан руше 
српске светиње и манастири. Свакодневно се са врха ове државе уништава Војска Србије и Црне 
Горе и окривљују наши команданти за непостојеће злочине”, завршила је уводно излагање 
госпођа Булатовић, поздрављајући при томе Радована Караџић а и генерала Ратка Младића. 

Присутнима се затим обратила проф. др. Смиља Аврамов : “Овде смо због тога да би подигли 
глас против срамне и издајничке политике Владе Републике Србије, која је намерена да 
илегалној творевини названој “Трибунал” изручује наше грађане. Овај “Трибунал” представља 
највећу злоупотребу правде у историји човечанства. Чин изручења наших грађана лично до- 
живљавам као сраман чин и највећу дискриминацију у историји српског народа. Формирање 
Хашког трибунала праћено је громогласном сатанизацијом српског народа, коме се једино суди у 
историји новијих ратова. Србија је 78 дана била бомбардована, а те зло- чине НАТО снага треба 
прекрити дебелим слојем неистина против српског народа. Ми ћемо прихватити овај суд када 
светски моћници буду испоручивали своје ратне команданте који су ратовали за интересе ових 
моћника. Наш министар иностраних послова је заборавио поруке које је упућивао на Равној 
гори, као и знање кога је стекао на Правном факултету у Београду, скрушено се одричући, у 
обраћању јавности, себе и свог народа. Овај министар је склизнуо у жабокречину аморалности 
на опште запрепашћење по штеног света. Не смемо заборавити да што смо више удовољавали 
захтевима са Запада, то смо добијали јаче и јаче ултиматуме. Дошао је тренутак да кажемо 
одлучно НЕ, јер предавање глава наших генерала представља симбол тоталног пораза српског 
народа! Ово представља и највећу опасност коју треба спречити свим снагама”, закључила је 
проф. др Смиља Аврамов. 

Поруку овом скупу упутила је Борјанка Боба Ливић, мајка погинулог борца на Кошарама са 
речима да јој је драго што се оволико људи окупило да дају подршку против срамних хашких 
оптужница. “Ја сам рекла генералу Лазаревић у”, показујући беретку свог погинулог сина, “да ћу 



ову беретку која је натопљена крвљу мога сина запалити испред Приштинског корпуса, ако се он 
преда Хашком трибуналу. То није била претња. Ову беретку показујем и Вуку Драшковићу-
Бранковићу да је гледа и да је се сећа, јер он не зна шта значи носити испод срца девет месеци 
дете, васпитавати га да воли своју земљу. Ја нисам очајна, ја сам поносна мајка што је мој син 
дао живот за одбрану отаџбине, поносна сам што сам Српкиња и на гроб мога сина на коме је 
уклесан знак Приштинског корпуса”. Госпођа је замолила присутне да поруче свима 
“подсукњашима” и “подрепашима” да ми нећемо дати да се испоруче српски хероји. 

Присутнима се затим обратио академик проф. др. Коста Чавошки речима да је данас “хашки 
Минотаур” искрено жедан српске крви и тражи главе наших прослављених генерала. Пуно је 
ништарија и издајника, а нама је пре свега потребна храброст, која је родно место слободе, да се 
одбранимо од такозваног Трибунала. “Храброст је одувек била,” наставио је професор Чавошки 
“ највећа врлина људског рода и претпоставка свих других врлина. Персонификација храбрости 
су наши прослављени ратни генерали, а посебно генерали Лазаревић и Павковић. Наши 
политичари, а посебно министар иностраних послова, би да их предају Хагу. Оно што доноси 
победу у једном рату нису снага и бројност нападач а већ непоколебљивост и храброст, оваква је 
наша војска била под Зар је злочин бранити отаџбину? 15 вођством наших хероја генерала. 
Реформа војске, стуба одбране је уништила стабилност ове државе.” Проф. Чавошки је поручио 
нашим моћницима да могу да прођу као Понтије Пилат, који је прао руке од страдања Исусовог, 
али да ће им руке можда бити крваве. “Ми одлучно морамо рећи НЕ изручењу наших 
прослављених генерала”, закључио је академик Коста Чавошки. 

Скупу се обратила Јевтић Бранислава, мајка сина јединца, који је погинуо 1999. у одбрани 
Косова и Метохије. “Живим са болом и превеликом тугом али имам и поноса што је мој син 
имао част да ратује са прослављеним командантима генералима Лазаревић ем и Павковићем. 
Србија не сме да дозволи изручење наших генерала срамном суду у Хагу јер су они храбро 
бранили своју земљу и свој народ.” Госпођа Јевтић је прочитала и дирљиву песму коју је 
посветила свом мртвом сину јединцу, Бојану. 

Госпођа Булатовић је подсетила присутне шта је Академик Љуба Тадић рекао на првој отвореној 
седници Одбора за заштиту Срба од Хашког трибунала 3. 2. 1996. године за овом говорницом. 
Рекао је да ово треба да буде почетак отрежњења и буђења отпора српског народа против оних 
сила, мондијалиста, које хоће да нас прибију на крст. Рекао је и да наш народ не сме заборавити 
злочиначку политику САД, које своју политику спроводе кроз Савет безбедности УН. “Не 
примећујем да је имао утицаја на свога сина,” закључ ила је госпођа Булатовић. 

Са говорнице се затим присутнима обратила Даница Марковић, истражни судија из случајева 
“Рачак” и “Клечка”. “Злочине нису чинили нити наша војска, нити наша полиција. Злочине су 
чинили шиптарски терористи, који су деведесетих година били мала група која је јачала уз 
подршку Запада. Некада су кукавички и из заседе нападали војску и полицију, а касније су 
нападали и убијали и ненаоружано становниш тво. Сада то раде легално уз подршку 
међународне заједнице, Велика је количина доказног материјала који говоре о злочинима 
шиптарских терориста, али су међународна јавност и хашки истражитељи остали слепи на те 
доказе.” 

Младен Обрадовић, генерални секретар “Образа”, организације младих српских родољуба 
обратио се присутнима речима: “Постоје људи који су међу нама, који гледају, а не виде, који 
слушају, а не чују. То су они што кажу да су нам сви пријатељи, а да ми морамо да уђемо у 
Европу. Ми Срби знамо да су то само “шарене лаже”, што нам и историја показује. Многа су се 
царства уздизала и пропадала, тако ће и ово ново царство, Европска заједница, пропасти. Шта ће 
се десити када старе границе буду постављене међу народима поново, ко ће онда да нас брани 
ако укинемо нашу војску? Ми хоћемо нашу војску, српску војску, зато што смо, по речима 



Владике Николаја Велимировића, по крви Аријевци, по пореклу Словени, а по срцу и духу 
хришћани. Ми смо потомци Светога Саве, Његоша и Карађорђа. Нисмо заборавили Книн и 
Републику Српску Крајину и зато хоћемо нашу војску и државу са благословом”, закључио је 
господин Обрадовић. 

Госпођа Булатовић је прочитала и писмо које су упутили родитељи покојна три сина Милића из 
Чачка. Синови Срђан и Бобан су погинули приликом одбране Космета, а трећем сину Горану је 
срце препукло за браћом. Отац Милића је генералима поручио да се држе држави Србији дате 
заклетве и да се не предају, а онима који продају српске главе да им та намера неће успети и да 
су им главе уцењене. Присутнима се за говорницом обратио и Божо М. Кецовић, учесник битке 
на Кошарама 1999. године, заједно са сином, сестрићем и братом. “Овде смо сви ми који 
подржавамо наше хероје и неки од нас са карауле Кошаре, који су учествовали у одбрани Србије 
те не тако давне 1999. године. Ми имамо задатак да сећањем одбранимо наше ратне команданте 
од срамне оптужнице Хашког трибунала. Домаћи издајници покушавају да прекроје нашу 
историју и срамно прикажу наш народ, али се уздамо да сви наши политичари нису исти, Не 
могу наши ратни команданти да буду злочинци, јер су часно бранили своју земљу. Ратни 
злочинци су шиптарски терористи који су убијали цивиле и силовали жене, а одрубљене српске 
главе приказивали као своје трофеје. Ови злочини се сада прикривају вештачком творевином, 
Хашким трибуналом и сва кривица пребацује на руководство Војске Србије и Црне Горе. 
Глобалисти хоће да ми заборавимо наше мртве и нашу историју. Генерале Лазаревићу, ми Вам 
пору- чујемо да се у име свих нас не предајете!” Поручио је Божо М, Кецовић, бивши припадник 
123 моторизоване бригаде ВЈ и учесник битке на Кошарама. Громогласним аплаузом је 
поздрављена и мајка Кецовића која је пратила сваки митинг који је до сада организовала 
Хуманитарна организација “Браниоци отаџбине 98/99", и која је по речима госпође Булатовић, 
симбол српске мајке. Госпођа Булатовић је затим најавила обраћање потпредседника Странке 
српског јединства др Зорана Зечевића, чији је излазак на бину био пропраћен аплаузима. 

Господин др. Зоран Зечевић је почео излагање констатацијом да ово и оваква места не треба 
користити за страначку промоцију. Излагање је затим наставио речима: “Иако сам 
потпредседник ССЈ, ја сам пре свега човек, лекар и хуманиста. Желим да поставим дијагнозу за 
све оне који желе наше људе и нашу браћу да отерају пред Хашки трибунал. Човек без душе није 
човек, он је само један оклоп који се зове тело. На жалост, на политичкој сцени Србије постоје 
људи који немају душе и срца, па немају где да сместе своју земљу и свој народ. Ми смо, као 
странка, били увек на страни српског народа и српских идеја. Овај пут који смо одабрали није 
политички профитабилан, јер на политичкој сцени Србије владају људи који су спремни, ради 
својих интереса, да продају наше генерале и нашу земљу. Ми из Странке српског јединства смо 
увек били практични и онда, 17. марта, када је требало бранити српске националне интересе, 
наш Председник проф. Борислав Пелевић је био на Космету, на услузи српском народу и 
браниоцима Космета. Ми ћемо ово радити увек када то буде потребно. Странка српског 
јединства предлаже да се распише референдум на коме ће народ Србије рећи садашњој власти 
НЕ – ИСПОРУЧИВАЊУ НАШИХ ГЕНЕРАЛА ХАШКОМ ТРИБУНАЛУ. Ја сам убеђен да је у 
овом народу већина часних и поштених људи којима је доста испоручивања људи у Хаг. Ова 
одлука ће бити обавезујућа за сваку власт. Земља је поново у опасности. Траже се нове српске 
главе, тако да би ми са овог скупа требало да упутимо поруку власти да смо јединствени у томе 
да се наши генерали не испоруче.” Др Зечевић је позвао и све странке патриотске 
провенијенције да се уједињени појаве на предстојећим изборима у оквиру национално-
патриотског блока. “Оставимо ускостраначке интересе и свађе на страну, наша земља је поново у 
опасности, можда и већој него што је била 98. и 99. године, јер смо тада имали и морални и 
материјални потенцијал, за разлику од овога данас. Садашња власт жели да уништи 
патриотизам, а ја има поручујем НЕ МОЖЕТЕ УНИШТИТИ СРПСКИ ПАТРИОТИЗАМ И 



СРПСКИ МОРАЛ, ОКАНИТЕ СЕ ЋОРАВА ПОСЛА!!! НА- ША ЈЕ НАМЕРА ДА СТВОРИМО 
СРПСКУ ДРЖАВУ КОЈА ЋЕ СЕ САСТОЈАТИ ОД: СРБИЈЕ, ЦРНЕ ГОРЕ И РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ.” Др Зечевић је на крају излагања поздравио присутне речима: “ЖИВЕЛА СРБИЈА, 
ЖИВЕО СРПСКИ НАРОД, ЖИВЕЛИ СРПСКИ ГЕНЕРАЛИ!!!” 

Након Потпредседника ССЈ присутнима се обратио и Генерални Секретар СРС, Александар 
Вучић. Господин Вучић је изјавио “Данас стојим пред вама, а као да клечим пред болом мајки, 
супруга и сестара оних које су изгубили на Косову и Метохији и заклињем им се да ће сва 
будућа поколења учити о јунаштву бораца, Срба са Космета. Сви Срби би требало да се уједине 
под једном заставом, а име те заставе је СЛОБОДА. Сада када нам испоручују наше генерале, 
морамо се питати, ко ће сутра послати своје дете у рат да земљу брани на било који на- чин, док 
су шиптарски терористи били помиловани за злодела која су починили над Српским цивилима? 
Не морају се испоручивати генерали, може се часно поднети оставка на политичку функцију. Ми 
нећемо дати да генерали оду у Хаг, највише због ових мајки који су у рату изгубили своје 
најмилије.” На крају излагања, господин Вучић је поручио “Не плашимо се ситних и проданих 
душа. Морамо се ујединити ради слободе, јер друге алтернативе немамо!” 

Госпођа Булатовић је свим колегама новинарима и публицистима упутила позив да се уједине у 
борби за истину. “Српски народ не сме да прихвати ни једну лаж и одговорност коју упорно 
покушавају да му наметну неке владине или невладине организације. Све више је новинара који 
се у својој професији заклињу Косметом, а ја им поручујем, имамо вере и снаге за борбу!”

Присутнима се затим обратио и Иван Дражић, генерални секретар Хуманитарне организације 
“БРАНИОЦИ ОТАYБИНЕ 1998/1999.” речима: “Оно што ми тражимо од премијера Србије, 
министара Државне заједнице Србије и Црне Горе, начелника Генералш таба Војске СЦГ, 
Полиције Србије и Полиције Црне Горе, од Парламента Државне заједнице Србије и Црне Горе, 
јесте да никако не смеју изручити Хагу наше ратне команданте који су часно водили борбу у 
најтежим данима одбране слободе од шиптарских терориста и агресора. Молим такође и Његову 
Светост Патријарха Павла да уложи свој утицај ради очувања части српског народа, Актуелним 
политичарима поручујем да не испоручују олако наше ратне команданте. Ми се залажемо да се 
доведе пред лице правде сваки појединац који је на своју руку починио ратни злочин, како би се 
скинула љага са наше војске и полиције. Залажемо се да се суди и шиптарским терористима који 
су по- чинили злочине над Србима и српским светињама на Космету. 

Налози за хапшење и испоручивање најхрабријих међу војницима су само наставак политике 
коју је започео НАТО пакт под окриљем међународне заједнице 1999. године, Хуманитарна 
организација “БРАНИОЦИ ОТАYБИНЕ 1998/1999.” не прихвата тезу да одбрана отаџбине може 
бити злочин и зато не смемо дозволити да се наши ратни команданти генерали Лазаревић и 
Павковић испоруче трибуналу у Хагу”. Овај величанствени скуп је завршен химном 
Приштинског корпуса коју је отпевала Славица Арсић, мајка троје деце, којој су мужа, официра 
ВЈ, киднаповали терористи, припадници ОВК. 

Порука скупа је: НЕ СМЕМО ДОЗВОЛИТИ ИСПОРУЧИВАЊЕ НАЈЧАСНИЈИХ И 
НАЈХРАБРИЈИХ МЕЂУ НАМА, СРПСКИХ ГЕНЕРАЛА ЛАЗАРЕВИЋ А И ПАВКОВИЋА. 
ЖИВЕЛА СРБИЈА!!! 


