Na današnji dan prije 97 godina rođen je dr.
Franjo Tuđman, prvi hrvatski predsjednik
14.05.2019.
Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman rođen je na današnji dan, 14. svibnja
1922. godine u Hrvatskom zagorju u Velikom Trgovišću.

Dr. Tuđman je i pod cijenu sudskih progona godinama uporno tragao za rješenjima
kojima bi se ostvarila hrvatska samostalnost. Pritom je, poučen nizom povijesnih iluzija
i političkih razdora, osmislio perspektivnu sintezu svih pozitivnih odrednica hrvatske
politike te zagovarao jedinstvo domovinske i iseljene Hrvatske. Njegov je životni cilj bio
ostvariti demokratsko i bogato društvo sa složnim narodom u suverenoj i uspravnoj
Hrvatskoj.

Kao zagovornik hrvatske samostalnosti, politički se angažirao potkraj 1980-ih. Godine
1989. osniva Hrvatsku demokratsku zajednicu te do smrti ostaje njezin predsjednik.
Nakon pobjede HDZ-a na izborima 1990. izabran je za predsjednika
Predsjedništva SRH. Nakon donošenja demokratskog Ustava 1990., izabran je za
predsjednika Republike 1992. godine.

Kao vrhovni zapovjednik Hrvatskih oružanih snaga vodio je obranu Hrvatske u
Domovinskom ratu. Predvodio je vojne operacije oslobođenja Maslenice, Novskog
Ždrila, Zemunika i brane Peruča 1994. godine te vojno-redarstvene akcije u kojima su
1995. godine oslobođena okupirana područja zapadne Slavonije (operacija 'Bljesak')
te Dalmacije, Like, Banovine i Korduna (operacija 'Oluja'). Iste je godine sudjelovao u
mirovnim pregovorima o Bosni i Hercegovini te bio supotpisnik
Daytonskog sporazuma. Godine 1998. završila je mirna reintegracija hrvatskog
Podunavlja u državni sustav Republike Hrvatske, čime su ostvarene njegove težnje o
punoj samostalnosti, suverenosti i međunarodnom priznanju Republike Hrvatske.

Dr. Franjo Tuđman pamtit će se kao prvi hrvatski političar koji je uspio ujediniti sve
narodne snage na putu do neovisne države, tog sna mnogih hrvatskih naraštaja. Dr.

Franjo Tuđman umro je u Zagrebu 10. prosinca 1999. godine.
Smrću prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana završilo je najuspješnije
doba novije hrvatske povijesti i obnova hrvatske državnosti. Unatoč nepovoljnim
međunarodnim okolnostima i agresiji kojoj je Hrvatska bila izložena, ispunio se
neprekidni tisućljetni san Hrvata za samostalnom i slobodnom državom.

