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Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske dužan je obavjestiti građane
Hrvatske o manipuliranju žrtvama II. svjetskog rata u izborne svrhe. U Hrvatskom saboru je
nedavno ministar Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske gospodin Tomislav
Karamarko pompozno najavio da će provesti istragu vezanu za „komunističke zločine“ iz II.
svjetskog rata. Odmah je aktivirana policija koja u Kustošiji iskopava leševe za koje se već na
Hrvatskoj televiziji tvrdi da se radi o ubijenima koncem II. svjetskog rata i to, a od koga drugog,
nego od komunista.
Upra
vo je nevjerojatno koliko se gubitnici iz II. svjetskog rata Hrvatske trude da što više oblate i
kriminaliziraju Narodnooslobodilačku vojsku i maršala Tita, njenog vrhovnog komandanta. Dok
se u svijetu, narodi i države, koje ni približno nisu imali tako široku i uspješnu organizaciju
otpora okupatoru i izdajnicima u II. svjetskom ratu kao Hrvatska, hvale svojom antifašističkom
borbom, a hrvatski ratni gubitnici iz II. svjetskog rata tu borbu na sve načine kriminaliziraju.
Uvjeravaju nas da je u Kustošiji ubijeno više nedužnih vojnika nacističke Njemačke ili NDH, ali
zato uporno prešućuju da su upravo ustaše pri povlačenju početkom svibnja ubili više građana
Kustošije. Sve su to bili Hrvati. Spomenik u Kustošijanskoj ulici tim žrtvama podignut nakon II.
svjetskog rata, tzv. hrvatski domoljubi temeljito su unakazili. Neka gospoda iz MUP-a pročitaju
imena ubijenih s tog spomenika, pa će im biti jasno čije su to leševe iskapali i tko je koga ubio.
Malo je čudno na kakve se to svjedoke MUP poziva, a za streljanja koja su navodno vršena
tajno. Gdje su to bili svjedoci, ako sami nisu učestvovali u streljanju.
Sličan slučaj smo vidjeli prije par godina kada su gospođa Jadranka Kosor i gospodin Tomislav
Karamarko nosili cvijeće na masovnu grobnicu kod Laškog u Sloveniji. I tada su ishitreno tvrdili
da se tamo nalaze posmrtni ostaci Hrvata. Nakon što je dokazano da u toj grobnici nema ni
jednog ubijenog Hrvata, nije bilo ni isprike ni opravdanja.
U koliko gospodin Tomislav Karamarko želi provoditi postupke protiv boraca NOV Hrvatske zato
što smo se borili protiv okupatora i ustaša, morat će istragu proširiti i protiv Britanaca,
Amerikanaca, Rusa i drugih iz antifašističke koalicije, jer su se usudili suprotstaviti nacizmu i
fašizmu.
Dosta nam je manipulacije mrtvima u dnevno političke svrhe. Red je da ozbiljni povjesničari
izuče sve, a ne samo zločine jedne strane kako to ponavlja Iustitia et pax, jer im očito nije stalo
do istine.
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