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U SPOMEN 60-to GODISNJICE
POGLAVNIKOVA ODLASKA U SLAVU VJECNOSTI

U duhu dobrodošlice voditelj programa pozdravlja veliki broj hrvatskih rodoljuba koji su današnjim
prisustvom ojačali kontinuitet sjecanja na velikana naše burne povijesti , Poglavnika NDH dr. Antu
Pavelica, čovjeka iznimnih sposobnosti; pravnik po profesiji, političar, pisac, revolucionar vojskovodja,
izvanredan orator, državnik a iznad svega domoljub sto ga svrstava u jednog od najvećih hrvatskih
rodoljubnih političara novije hrvatske povijesti .
Uz intonaciju Lijepe Naše kao i minute šutnje za Poglavnika i sve umrle hrvatske
rodoljube,komemoracija je nastavljena programskim slijedom. U ime izvrsnog odbora Hrvatskog
Društva Sydney gos. Sime Zdrilić u ulozi domaćina, biranim riječima je pozdravio prisutne te pohvalio
organizatore današnjeg skupa kojim odajemo dužno štovanje čovjeku koji je nakon osam stoljeća
ostvario težnju svog hrvatskog naroda, uspostavivši hrvatsku državu. Pored pozdrava domaćina,prigodnu
besjedu u ime organizatora današnjeg skupa uputio je i predsjednik HMO gos. Tomislav Beram.
Zahvalivši se prisutnima na odazivu,napomenuo je da mi današnjom komemoracijom pozitivno
vrjednujemo hrvatsko državotvorstvo kao i čovjeka koji je realizirao ono sto je hrvatski narod dugo i
dugo čekao a to je Nezavisna Država Hrvatska. Učešće u programu današnje komemorativne akademije
imali su takodjer i nas uvijek pouzdani pjesnik Ante Glavor, kao i naše drage recitatorice Rosica Perić i
Zora Marušić koje su svojim gromkim krsnoslovom izmamile divljenje prisutnih rodoljuba. Osvrt na
ovogodišnju komemoraciju uputio je Branko Jazić.
Danas, točnije jučer na blagdan Nevine Dječice 28/12 ove godine navršilo se 60 godina od
poglavnikova odlaska u slavu Vječnosti. Premda fizički dr. Ante Pavelić nije s nama to ne znaci da nije u
našim srcima i našim sjecanjima. Danas smo upravo tu zbog njega jer čovjek koji je svojim rodoljubljem
živio za svoj narod i svoju domovinu ne može umrijeti . Njegovo djelo ,odanost i ljubav prema svojoj
napaćenoj Hrvatskoj živjeti ce vječno. Poglavnik je vrlo rano u svom životu prepoznao potrebu
hrvatskog naroda koji je uistinu bio rob ondašnjeg režima te već u samom početku svog političkog
djelovanja dolazi do zaključka da se hrvatski narod ne može slobodno razvijati ukoliko ne ostvari svoju
državnu nezavisnost . Upravo na toj tezi on u tu borbu ulazi nesebično i beskompromisno. Hrvatski
nacionalizam bez ikakvih ideoloških primjesa je postavio kao temeljnu ideju u stvaranju NDH-e a
garanciju uspjeha potkrijepio je stvaranjem hrvatske vojske, znajući vrlo dobro da bez hrvatske puške na
hrvatskom ramenu je nemoguće stvoriti svoju suverenu državu.
Ovaj pripremni proces nije bilo lako uskladiti jer takozvani saveznici kao i internacionalna politička
previranja bila su vero neizvjesna za politički ishod, osobito za male nacije poput naše. Odlučnost,
hrabrost i vjera u svoj hrvatski narod kao i silna zelja za stvaranjem nacionalne države prevagnuli su u
toj odluci i upravo u tome je veličina našeg Poglavnika jer je prvi hrvatski političar u novijoj hrvatskoj
povijesti nakon 839 godina uspio uspostaviti hrvatsku državu.
Današnjim skupom dok izražavamo pijetet poglavaru NDH takodjer se sjećamo svih onih koji su na bilo
koji način doprinijeli da ona svijest koja je ostvarila nezavisnost hrvatske države i danas živi sto znaci da
dr. Ante Pavelić i njegovi istomišljenici nisu dio samo hrvatske prošlosti već i naše sadašnjosti kao i
hrvatske budućnosti. Upravo taj idejni temelj u stvaranju NDH je generacijski spoj koji su tu
državotvornu svijest naši rodoljubi brižno njegovali te u pogodnom političkom trenutku izrazili i u
stvaranju današnje Republike Hrvatske. Takodjer čvrsto vjerujemo da ce uz povoljan politički moment ta
slobodarska svijest danas –sutra zahvatiti i narod u našoj Bosni i Hercegovini gdje se rodio čovjek kojeg
se danas sjećamo, Poglavnik NDH dr. Ante Pavelić.
Ovdje treba napomenuti da je Poglavnik bio vrlo skroman čovjek koji nikad nije sebe poistovjećivao s
Hrvatskom već je čvrsto vjerovao da je život pojedinaca kao takovog vrlo kratak u odnosu na narod i da
moramo pokusati sve za dobrobit svog hrvatskog naroda.
Mnogi ce nam prigovoriti sto se ovakvim i sličnim skupovima uvijek vračamo u prošlost od koje oni ne
mogu prepoznati korist za hrvatsku budućnost. U nekom trivijalnom smislu to se može i razumjeti, no
ipak mi smatramo da ovakvim skupovima mi tražimo zapostavljenu istinu koja ne može niti smije imati
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pragmatičnu osnovu. Istina je nepotkupljiva a mi i obični domoljubi vrlo dobro znamo da čovjek kojeg se
danas sjećamo je bio cijenjen i po našim roditeljima, našim bakama i djedovima,dragim poštenim
hrvatskim narodom koji je išao u crkvu ,vjerovao u Boga i svog narodnog poglavara koji je u konačnici
ostvario njihovu težnju, uspostavivši hrvatsku državu. Ovdje se mora napomenuti da je a samo 50
godina poslije težnju hrvatskog naroda prepoznao i dr.F.Tudjman kad je stvarno današnju Republiku
Hrvatsku. Uvidjeli su da bez hrvatske države nema života za hrvatski narod sto mi danas ovdje takodjer
prepoznajemo i štujemo. Da bi umanjili i omalovažili državotvorstvo u hrvatskom narodu ,neprijatelji
nas žele uvjeriti da smo bili nekakvi nacisti ili fašisti a istinu svi dobro znamo. U vrijeme drugog
svjetskog rata kao ni danas hrvatski narod nikada nije imao takove ideološke karakteristike niti bilo
kakve stranke koje bi predstavljale takve ideologije koje su kompletno strane hrvatskom biću i nisu
vrijedne spomena a kamo li neke diskusije.
U našem časnom hrvatskom narodu izreka veli “istina je voda duboka “ s napomenom da mi s ovakvim
skupovima pomažemo da ta prava istina konačno izbije iz te vode duboke i zablista na ovom svijetu gdje
laz vlada, a istina čeka svoju priliku.
U to ime neka živi istina i sjećanje na Poglavnika NDH, dr. Antu Pavelića.
ZDS
Branko Jazić
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