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 Шеф скупштинског одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Мехо
Омеровић осудио је рехабилитацију Николе Калабића, као срамотну и скандалозну.

  

  Виши суд у Ваљеву рехабилитовао је , неправоснажном пресудом, команданта Горске
гарде Краљевске војске у отаџбини и поништио све одлуке којима му је била
конфискована имовина и одузета грађанска права.   

"Уместо да се поносимо светлом и херојском антифасистичком борбом и да се пијететом
сећамо огромних зртава које су пале у тој историјској победи над фашизмом, ми у Србији
смо сведоци судских рехабилитација које оцигледно висе немају никаквих граница','
навео је Омеровић у саопштењу.

  

Према његовим речима, "срамотне и скандалозне одлуке виших судова не само да
искривљују историјске чињенице него поново убијају невине жртве и наносе бол
њиховим потомцима".

  

"Образлозења под којим се рехабилитују осведоцени и осуђени ратни злоцинци,верни
сарадници окупатора од поцетка рата су у најмању руку цинична", оцењује Омеровић.

  

Он као пример наводи да је поступајући судија је између осталог утврдио да је "Калабић
убијен у једној пећини близу Ваљева, па према томе није ни могао да изда свог
команданта Дражу Михајловића," што је по оцени Омеровића апсурдно јер то значи да је
за суд важније где је он убијен и да ли је издао Михајловића у него какве је злочине
чинио и за шта је осуђен.
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"Суд не интересују злочини које су починили четници Николе Калабића и он лично! Суд
не интересује масакр у Вранићу, најстрашнији случај где је побијено 67 деце жена и
стараца! Суд не интересују злочини у Копљарима, Страгарима...Суд не занима ни
отворена сарадња са Немцима од почетка рата и потписани споразуми о заједничкој
борби против партизана," каже Омеровић и додаје да очекује да ће Апелациони суд
поништити ову пресуду.

  

(Б92-Танјуг)
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