
Градоначелник Книна Марко Јелић: Говор генерала Готовине на годишњици Олује у Книну допринеће нормализацији односа између Хрвата и Срба
понедељак, 03 август 2020 16:15

 КНИН - Градоначелник Книна Марко Јелић је гостујући на загребачкој N1 рекао да је
Хрватска одговорна за злочине почињене над Србима који су се током последњег рата
догодили на тлу те државе.

  Он је поздравио најављени долазак Бориса Милошевића у Книн на обележавање 25-те
годишњице Дана државности, Дана захвалности и Дана бранитеља.   

Милошевић је потпредседник нове хрватске владе и високи функционер Самосталне
демократске српске странке (СДСС). Јелић каже да лично познаје Милошевића и да га
сматра "изузетним човеком", по свему што зна о њему.

  

Јелић такође сматра позитивним одлазак потпредседника владе Томе Медведа на
годишњицу злочина у Груборима неколико дана после прославе у Книну.

  

Коментаришући злочине над Србима у Хрватској током протеклог рата, који су упркос
томе остали да живе у тој земљи и након војно-полицијске акције Олуја, Јелић је рекао:
"То се догодило на нашем подручју и за то смо зато ми одговорни".
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Коментарисао је и оптужбе да се овог пута обележавањем Олује уз комеморацију у
Груборима "изједначавају жртве и злочинци", што, сматра, долази с крајњег десног
политичког спектра.

  

"Они који то говоре, баш они су заправо ти који изједначавају Олују и злочине. Јер,
подсећам, ти злочини су се догодили након Олује, не за време Олује", истакао је Јелић.

  

Рекао је да му се чини да заиста следи нормализација односа између Хрвата и Срба,
чему доприноси и то што ће, како каже, на годишњици Олује у Книну овог пута говорити
и генерал Анте Готовина.

  

Готовина је, иначе, у хашком трибуналу провостепено осуђен за ратни злочин почињен
током Олује, али је у другостепеном поступку казна преиначена у ослобађајућу, а по
доласку у Хрватску дочекан је као херој.

  

"Све је то у начелу добро. Потребна нам је еволуција друштва. Не можете одмах након
рата очекивати, док су ране још свјеже, да се такво нешто догодити. Али, сад након 25
година, можемо напокон о томе разговарати, академски утемељено и на хршћанским
вредностима. Мислим да је ово добро време", рекао је Јелић.

  

На опаску да је својевремено говорио да су Срби током Олује били највећи губитници,
као и да у Србији политичке структуре и даље Олују сматрају прогоном српског
становништва, Јелић је рекао: "Морате схватити да су то огромне ратне фрустрације.
Њих смо доживели сви ми који смо били инволвирани на овај или на онај начин. Ми смо
дошли дома, они су отишли из свога дома".

  

Могућу употребу грба ХОС-а и усташког поклича "за дом спремни" Јелић сматра
политизацијом Олује, против чега је, додаје, увек био, те поручује:"Молио бих да не
радимо такве ствари".
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Хтео би, додаје, да то буде један општи државни празник, "којим смо ми захвални
домовини, срећни што имамо слободу".

  

"Та Олуја је допринела томе да можемо слободно изражавати став, али тај став не сме
вријеђати друге", закључио је Јелић.

  

Баножић: Очекујем достојанствену и часну годишњицу "Олује"

  

Министар обране Марио Баножић изјавио је данас да очекује да ће обележавање
годишњице Олује у среду у Книну бити онако како доликује том граду - достојанствено и
часно.

  

"Знам сигурно да многи покушавају да исполитизују овај догађај, али оно што хрватски
бранитељи неће допустити јесте да ће овај догађај остати велика победа хрватске
војске", рекао је Баножић.

  

Додао је да никоме није жеља да овакав велики догађај упропасти личним интересима.

  

"Олуја је оно због чега су сви овде" поручио је министар.

  

Окупљање припадника ХОС-а Баножић не сматра протестом, јер, тврди, хрватски
бранитељи нису протестанти.

  

"Када говоримо о протоколу, ми ћемо имати генерала Анту Готовину, који је изразио
јасан став према свим учесницима у Домовинском рату", казао је Баножић новинарима.

  

ХОС у Книну и у мајицама са усташким покличом
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Припадници ХОС-а ће у среду у Книну, на обележавању Дана државности, Дана
захвалности и Дана бранитеља носити посебне црне мајице на којима ће, између осталог
бити и усташки поклич “за дом спемени”, пренели су данас хрватски медији.

  

Иако је Министарство хрватских бранитеља обезбедило довољан број пригодних мајица
с амблемом ВРО Олуја и "у циљу заједништва и препознатљивости на свечаности
предлажу ношење тих мајица”, део бранитеља ће ипак бити у црним мајицама с новим
натписом "Заједно у рату, заједно у миру" и са амблемима Специјалне полиције,
гардијских јединица и овога пута нешто мањим грбом ХОС-а, чији је саставни део спорни
усташки поклич "за дом спремни".

  

Према писању загребачког Вечерњег листа на мајицама које ће носити део ХОС-оваца је
на левом рукаву хрватска застава, док је на десном отиснута ознака јединица Пума или
Тигрова.

  

У Книну би, како је најављено, ове године требало да буде и потпредседник хрватске
владе из Самосталне демократске српске странке Борис Милошевић.

  

У Книну ће бити и председник Зоран Милановић, који је раније ове године
демонстративно напустио обележавање годишњице војно-полицијске акције Бљесак у
Окучанима зато што су се неки ХОС-овци појавили у мајицама са грбом цији је сатавни
део и усташки поклич "за дом спремни".

  (Танјуг)  
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