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Уочљиво присуство усташких капа и ознака и напади званичника из владајуће Хрватске
демократске заједнице (ХДЗ) на Иву Јосиповића и његовог претходника Стјепана
Месића обележили су данашње комеморације за припаднике квислиншких јединица
1945. код споменика у аустријском градићу Блајбург.

  

Ове године обележава се 65 година од погибије домобрана и усташких војника на
Блајбуршком пољу, у Аустрији. Потпредседник Хрватског сабора Иван Јарњак је,
рекавши да у Блајбургу и касније на Крижном путу није било суђења заробљеним
припадницима оружаних формација квислиншке творевине Независне државе Хрватске
(НДХ). Јарњак је рекао да нема оправдања за одговор да се међу погубљенима нашло и
много ратних злочинаца који би пред сваким судом били осуђени на смрт.

  

Тзв. Крижним путевима су спровођени заробљени квинслинзи кроз северозападну
Југославију током 1945.

  

"У сваком се моралном праву мора држати старог признатог начела како је боље да сто
криваца буде некажњено него да један невин буде због судске заблуде смакнут", рекао
је Јарњак.

  

Јарњак се осврнуо и на Јосиповићеву ранију изјаву да не жели да дође у Блајбург јер се
он политизује.

  

"Нема ту никакве политизације. Ми данас хришћански опраштамо", рекао је Јарњак, док
су се у публици могле видети заставе с усташким грбом - хрватском шаховницом која
почиње белим пољем или усташке капе иако је речено да ће аустријска полиција хапсити
све с таквим обележјима.

  

Потпредседник Сабора Јарњак је, такође, рекао да се с блајбуршког поља одаје почаст
и свим жртвама рата 1990-их без којих не би било данашње Хрватске.
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"Има данас оних који нам поручују да би се у Хрватској требала забранити прослава
Олује. Поручујем им с овог места да је заувек прошло време када су други одређивали
Хрватима шта смеју, а шта не смеју обележавати, а њима поручујем да би им било боље и
корисније да коначно признају агресију на Хрватску", изјавио је Јарњак.

  

(Танјуг)
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