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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Министар безбједности државне заједнице Босне и Херцегoвине, Драган
Мектић својим јавним иступом о тзв. паравојним формацијама у
Републици Српској, свјесно лаже у истом маниру као што је Авдо Авдић
потписао а Слободан Васковић написао,лаж о паравојним формацијама
у Републици Српској.
Да се ради о свјесној лажи потврђује сам министар Мектић који рече
како су безбедносне агенције већ дуже вријеме пратиле рад ових
паравојних формација /ако уопште и зна значење тог опасног термина/.
Ја тврдим: Одлично! Ако су пратиле?!
Онда су се те исте агенције и увјериле да минастар који их представља,
безочно и свјесно лаже са намјером да наше саборце и наше Потомке
укључујући и чланове наших породица таргетира односно истура као
мете за будућу одмазду и хапшења које спрема управо Мектић
злоупотребом своје високе позиције и директним утицајем на
вандејстонско Тужилаштво и Суд БиХ.
Његова мета у политичком смислу је Милорад Додик који нема никаве
везе са доласком „Србске Части“ у Републику Српску као што ни Ненад
Стевандић или било ко из руководства НС РС ,нема никакве везе са
присуством гостију из „Србске части“ осим што је уредно пријављен скуп
писмено одобрен а на исти су позвани медији и други гости, а што

лажљиви балетан и рекет новинар, Слободан Васковић избјегава да
напише. Уосталом овај исти, у рату војноспособни балетан, се сада хвали
милионским прегледима свог блога а да ниједан текст никада није
написао о припадницима Исламске државе и ниједан текст о
постројавању и униформисању ветерана АрБиХ којима је као и нама и
свим ратним ветеранима свијета кроз повељу Уједињених Нација дата
могућност да имамо своје униформе.
Ми то поштујемо и не радимо ништа друго што већ одавно прије нас
нису радили и не раде ратни ветерани АрБиХ-а, ратни ветерани ХВО-а и
Збора народне гарде Хрватске. То одлично зна Драган Мектић. Ако не
зна, нека пита Зеида Дукменића припадника Црних Лабудова АрБиХ-а
који је много прије нас постројио ветеране своје јединице и ми се томе
не противимо, као што се не противимо ни томе што Мектић заједно с
њим билда по теретанама у Сарајеву, али не видимо разлога зашто је
очигледно алергичан на моје дружење са набилданим припадницима
„Србске части“! Свако се дружи са људима које воли.
Морамо му поручити да никада нисмо видјели ниједног униформисаног
ветерана нити набилданог потомка опасаног експлозивом да диже туђу
дјецу у ваздух а да су црне рубрике о тероризму планетарних размјера
пуне фотографија, наизглед смотаних цивила који то скоро свакодневно
раде.
Уосталом аустријанац Курт Валдхајм, припадник Лерове дивизије,
Хитлерове војске, одликован од Анте Павелића за погром направљен на
Козари у другом свјетском рату је два мандата био Генрални секретар
Скупштине Уједињених Нација са којим су се сликали сви државници
свијета којима је предсједавао и то никоме није важно. Али је зато
политичким чистунцима важно како и откуд набилдани Игор Билбија у
здању народне Скупштине, Институције за коју је и Игоров отац са
пушком у руци дао свој допринос као уосталом и сви очеви, браћа или
синови присутних на овом скупу.
У људском смислу Мектићева мета сам ја: Душко Вукотић, предсједник
„Ветерана Републике Српске“, и то на основу прича његових
информаната којима су „Ветерани Републике Српске“ односно ја
највећа сметња у њиховим животима а да изгледа ни сами не знају
зашто.
На крају морам да поручим јавно господину Драгану Мектићу да сам ја
прошао фазе када су ме у џиповима затамљених стакала пратиле

камариле мафијаша, јер сам био један од најближих Маузерових
пријатеља којег су те исте камариле убиле а он постхумно одликован
као војни командант за свој несебични допринос Републици Српској
управо за овај Дан Републике Српске.
Баш тај Дан, Драган Мектић, Авдо Авдић и Слободан Васковић желе да
прикажу као Дан параде паравојних формација и тиме припреме терен
за одмазду која следи за многе демобилисане припаднике ВРС-а и МУПа Републике Српске који нису спремни да се одушевљавају његовим
естрадним наступима.
Бујрум и аферим Драгане Мектићу!
Важно је да сви грађани државне заједнице Босне и Херцеговине
разумију да ратни „Ветерани Републике Српске“ , наши саборци и наши
Потомци нису опасност ни за кога, али да нећемо погнуте главе и ћутке
ићи у казамате које си нам припремио за рад своје попитичке каријере
која нема везе са безбедношћу којом се ти, на жалост, и на жалост твоје
политичке странке, - неозбиљно бавиш.
Предсједник
„Ветерана Републике Српске“
Душко Вукотић

