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У Книну се обележава Дан победе и 25. годишњица акције "Олуја", уз епидемиолошке
мере и први пут уз присуство представника Срба у Хрватској, потпредседника владе из
Самосталне демократске српске странке Бориса Милошевића. На свечаност су стигли и
припадници некадашњег ХОС-а, који на себи имају мајице са усташким поздравом "За
дом спремни".

  

Хрватска данас обележава годишњицу "Олује", војне акције током које је пре 25 година
протерано више од 200.000 Срба, а убијено готово 2.000.

  

Председник Зоран Милановић стигао је у Книн, одржао смотру почасне јединице Војске,
након чега би требао да одржи говор. Очекују се и говори премијера Андреја
Пленковића и генерала Анте Готовине.

  

Централни градски трг је блокиран са две стране.

  

На Книнској тврђави се читају имена погинулих припадника хрватских војних и
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полицијских снага у "Олуји".

  

  

Српске жртве се ни јуче, уочи манифестације, нису помињале.

  

Са Книнске тврђаве је испаљено 25 почасних плотуна, док су простор прелетели
борбени авиони миг-21.

  

Зоран Милановић: Придружити се Хрватима у прослави... То није мала ствар

  

Книн -- Председник Хрватске Зоран Милановић поздравио је долазак представника
Срба Бориса Милошевића на обележавање "Олује" у Книну.
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"Доћи и славити овде, јер ово је прослава победе, и придружити се Хрватима у прослави
није математичка једначина то је архитектура срца", рекао је Милановић.

  

Он је додао да цени то што је Милошевић дошао на обележавање и оценио да то "није
мала ствар".

  

  

"И зато посебно цијеним долазак Бориса Милошевића овдје на прославу, придружити се
Хрватима, то је архитектура срца и то није мала ствар. Долазим до хрватско-српских
односа. Ти односи су стотинама година били комплицирани. Била је Југославија која
никад неће бити. Ми смо ту, постоји наша добра вјера и добра воља, желимо сурађивати
и радити, желимо пословати. Желимо знати да ће судови и у Србији и у Хрватској бити
непристрани, јер односи та два народа су важни. Кад се међусобно препуцавамо, други
нас уопће не примјећују. Ти односи морају бити бољи, а ја ћу као хрватски предсједник
дати све што могу дати да то буде боље", рекао је Милановић.

  

Зоран Милановић: Придружити се Хрватима у прослави, то није мала ствар
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Пленковић о „великодушности победника” и руци помирења

  

КНИН – Хрватски премијер Андреј Пленковић истакао је данас у Книну да је важно да
Срби не виде у „Олуји” само егзодус свог народа, већ завршетак рата који је створио
услове за њихов повратак.

  

Пленковић је, на обележавању „Олује”, обраћање почео са „Хрвати и Хрватице...„, Книн
је назвао колевком хрватске државности, а Олују завршном операцијом којом је
онемогућена „судбина Сребренице” и коначно ослобођена Хрватска у рату који јој је,
каже, био наметнут.

  

Пленковић је рекао да Хрватска која је победила, жали због свих страдања, посебно
цивила, не само Хрвата, већ посебно и Срба, нагласивши да легитимно право на одбрану
не може бити оправдање за злочине, а да од Срба очекује да јасно осуде злочине према
припадницима хрватског народа.

  

Рекао је да су бројни ратни злочини почињени на основу великосрпске идеологије, за
које нико није одговарао.

 5 / 9



Книн: Хрватска обележава Дан победе и 25. годишњицу акције "Олуја", присуствује и потпредседник владе из СДСС Борис Милошевић; Припадници ХОС-а носе мајице са усташким поздравом "За дом спремни"
среда, 05 август 2020 11:37

  

Осудио је, такође и хрватске ратне злочине.

  

„Свесни смо да је наша победа у Олуји била драматична за многе хрватске Србе, који то
повезују са одласком из завичаја, присиљени на бег од хрватских снага. Чињеница је да
је хрватска држава осигурала повратак свима који су хтели да се врате, али исто је
тачно да још увек има потешкоћа које треба отклонити, како би се српски повратници
осећали равноправнима, и имали услове за живот”, рекао је он, пренео је Танјуг.

  

Указао је на бројне Србе који су све време рата делили судбину хрватских држављана, и
били чак и хрватски бранитељи.

  

Казао је да треба исказати дужан пијетет према свакој жртви и хиљадама недужних
хрватских жртава, али и према недужним српским жртвама, чиме се не доводи, како
истиче, у питање легитимност или праведност домовинског рата, већ се показује
великодушност и хуманост победника.
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„Исто то очекујемо од свих делова хрватског друштва, као и представника Срба у
Хрватској који требају јасно осудити злочине над Хрватима. Хрватска држава и друштво
требају ићи напред, а искрено помирење може се градити само на истини које се
темељи на чињеници и правди за све жртве. Сви злочини који не застаревају наставиће
се даље процесуирати”, нагласио је он.

  

Хрватска је, према његовим речима, као победница пружила руку помирења и сада
гради своју будућност.

  

  

Поновио је да је Олуја била правно легитимна, војно неизбежна, политички потребна.
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Пензионисани генерал Анте Готовина, који је био оптужен пред Хашким трибуналом за
ратне злочине, рекао је да је хрватска војска подигнута под тешким околностима, али да
је била спремна одбранити своју земљу, окончати наметнути рат и створити
претпоставке за трајни мир.

  

Казао је да је Хрватска, кроз научене лекције постала снажнија, боља, и спремна с
оптимизмом радити за боље сутра у новом поглављу.

  

„Хрватска се развија и гради у модерну европску демократију, социјалну праведну
државу, која брине о свима. Државу у којој сви невини људи, без обзира на
различитости, уживају сигурност и слободу, једнака права и обавезе... Знаћемо да
одговоримо заједништвом на све изазове времена пред нама”, рекао је он.

  

Борис Милошевић: Своје присуство у Книну сматрам залогом за будућност

  

Потпредседник Владе Хрватске из СДСС-а Борис Милошевић изјавио је да својим
присуством на свечаности коју Хрватска организује у Книну поводом Дана победе
сматра "залогом за будућност".

  

Хрватска слави Дан победе и домовинске захвалности, Дан хрватских бранитеља и 25.
годишњицу операције "Олуја". Свечаност се одржава у Книну у присуству државног
врха.
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  Потпредседник Владе Хрватске из СДСС-а Борис Милошевић учествовао је насвечаности, што је изазвало различите реакције у Загребу и Београду.  "Нека се прекине спирала мржње како се страхоте рата никад не би поновиле. Требапоштовати све жртве без обзира на националност. И Срби из Хрватске су имали својежртве и то треба поштовати. Емоције су још свеже, а свој долазак сматрам залогом забудућност", поручио је потпредсједник Владе Борис Милошевић.  Чуо сам поруке мира и помирења и сматрам да је ово први корак, нагласио је.  Усташки симболи у Книну  Главна улица у Книну, која води ка тргу на којем се одржава свечаност, са обе стране јеобезбеђена полицијским кордоном и у њу могу да уђу само акредитовани новинари,званичници, као и пријављени грађани.

  Међутим, у Книн су тигли и припадници некадашњег ХОС-а, који на себи имају црнемајице са грбом у којем је утиснут усташки поклич "За дом спремни".  Обезбеђење и полиција онеогућили су их да уђу у ограђени део централног трганамењен званицама.  Део ХОС-оваца је, према РТЛ-у, уз повике "У бој, у бој!" стигао до ограде где их језауставило обезбеђење и полиција. Речено им је, наводи се, да више нема места.  Наводи се да су представници ХОС-а рекли да у Книн нису дошли да праве инциденте,али да ће покушати да дођу до главног градског трга, где се одржава централнасвечаност.  Иначе, ХОС-овци су осудили и долазак потпредседника Владе Хрватске БорисаМилошевића на свечаност у Книн, коментаришући да му ту није место.   Што се грађана тиче, они су на улазу добијали зелене мајице са "неутралним" натписом"25. година 'Олује'", а наложено им је да их обуку.   Током вечери на Тврђави ће бити приређен ватромент и одржан концерт без публикекоји ће преносити телевизија.  (Агенције)  
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