
„Документ оперативаца“

Пише: Бранко Радун
понедељак, 29 децембар 2008 22:39

 Оперативци који прате и хватају Ратка Младића процењују да се он неће предати и да  
је после година скривања психички неурачунљив. У документу у који је РТС и Б92 имао  
увид пише доста о Младићевом приватном животу током година скривања. Но, главно  
је да су проценили да је психички неурачунљив и да је он темпирана бомба која лако  
може да поведе у смрт и недужне људе из своје околине. Зашто? – Зато што не
размишља   да се преда и да жив падне у руке својим прогонитељима. Упућени су
испричали да   игра шах, да се грубо понаша према обезбеђењу, јер их тера да пробају
храну пре   њега, те да га извештавају где су је и од кога купили. Могли смо да чујемо и
бизарне   детаље као што је кретање у вуненим чарапама по стану, да није дозвољавао
употребу   водокотлића и да је претеривао у хигијени (sic!).

Какав је смисао овог саопштења и извода из "документа оперативаца" који је доспео   у
медије? Очигледно је да "оперативци" (не знамо да ли су наши или страни) стежу   обруч
око генерала и да на овај начин вероватно желе да припреме јавност на његово  
хапшење или чак погибију при покушају хапшења. Какав би иначе био смисао овог
наглашеног   медијског експонирања једног анонимног документа, од анонимне службе о
приватном   животу Ратка Младића са пуно "података" које, наравно, нико не може
проверити или   оповргнути. Интересантно је да је прво РТС изнео детаље из
"документа", па се после   придружио и Б92, али са много мање "података" о
Младићевом животу у илегали, него   што је РТС прочитао у другом Дневнику. Колико ће
то имати утицаја на јавност у смислу   смањења популарности Ратка Младића, тек ћемо
да видимо, али се тешко отети утиску   да се овим РТС, па и Б92 (али не само овим)
приближавају и постају "медијски мејнстрим".   Исто тако нас то помало враћа у
деведесете и праксу коришћења "докумената" којима   се дисквалификују политички
противници.
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