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HSK u Austriji o presudi hrvatskim generalima
Predsjednik Sudskog vijeća, nizozemski sudac Alphons Orie, izrekao je dvojici hrvatskih generala
nesmiljene kazne koje su Hrvate, ali isto tako i sve pravdoljubive ljude širom svijeta, u najmanju ruku
zaprepastile. Iako je riječ “samo” o prvostupanjskoj presudi, ona već sada ima dalekosežne
posljedice. Na obrazloženje presude morat ćemo još sačekati, međutim, to nas ne prijeći već sada
govoriti o presudi koju su Hrvati shvatili kao još jednu potvrdu činjenice da određeni svjetski čimbenici
neprestance gledaju na Hrvatsku kao i prijelomne 1991. godine. Gledaju na Hrvatsku kao na nešto
nepoželjno, što treba krajnje kompromitirati. Povijest se ponavlja!

Iako je general Čermak oslobođen, što nas iskreno raduje, ne možemo skriti tugu i ogorčenost zbog
ovakve presude dvojici naših generala. Ne možemo se oteti dojmu da je Raspravno vijeće poslalo
Hrvatima poruku da sudjelovanje u Oluji ne znaći izravno sudjelovanje u tzv. “udruženom
zločinačkom pothvatu”. Žele valjda kazati: nije 230 tisuća hrvatskih vojnika sudjelovalo u zločinu, ali
jest vojni i državni vrh! Osim nekoliko pojedinaca u hrvatskom narodu koje je narod odavno
prepoznao i dao im zasluženi epitet, nitko ne drži da je legitimna akcija oslobađanja okupiranoga
hrvatskog teritorija bila “udruženi zločinački pothvat”!
U koliko ova sramotna presuda postane pravomoćnom, posljedice će biti katastrofalne. Ne samo u
političkom pa i psihološkom smislu, nego i na onom materijalnom. Vrijeme je da se trgnemo iz
ravnodušja, počevši od Vlade Republike Hrvatske, predsjednika RH-a pa sve do tzv. običnog
čovjeka. Zajednički smo stvorili i obranili Lijepu našu, usprkos protivljenju velikih i moćnih sila,
poglavito Velike Britanije. Tako se i sada trebamo zajednički boriti protiv ovakve sramotne presude,
svatko u svome području djelovanja.
Glavnu odgovornost snose hrvatske vlasti. Mi Hrvati u Austriji trebamo i moramo ukazivati na
nepravednu, krajnje političku hašku presudu našim generalima, vojnom i državnom vrhu, zapravo
cijeloj Hrvatskoj. Neka to uradi svaka udruga i svaki pojedinac.
Hrvatski svjetski kongres u Austriji podržava mirne i dostojanstvene prosvjede koji se organiziraju po
cijelom svijetu s ciljem skretanja pozornosti cjelokupne javnosti na ovu nepravdu, porugu, koja
ostavlja trajne ožiljke nacionalnom biću, poginulim i ranjenim braniteljima i civilima, Vukovaru,
Dubrovniku, Hrvatskoj Kostajnici, Škabrnji, Lovasu i drugim stratištima diljem Lijepe naše.
IO HSK-a u Austriji
Rade Lukić, predsjednik
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