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ХРВАТСКИ ГЕНОЦИД
У ФОТОШОПУ МЕЂУНАРОДНЕ ПРАВДЕ
Мајстори Међународнога суда правде, после 75 година,
сели су за сто и хрватски план геноцида над Србима ("1/3
побити, 1/3 покрстити и 1/3 протерати"), смишљен и започет
још у Павелићевој усташкој НДХ – распаковали и пропрали
срамну хрватску историју!!! Тако је, слаломом између
непобитних чињеница, на светском нивоу амнестирана
Хрватска од геноцида над Србима!? Е, може ли од овога ишта
бити лицемерније и поквареније у свеукупној западњачкој
"демокрацији" – не, да ја знам... Али, полако – "само ви радите
свој посао"...

Док смо ишчекивали исход међународне правде по тужби и противтужби за
геноцид Хрватске и Србије, чији је почетак 3.03.2014. означио Међународни суд правде
(МСП) у Хагу, пре тога, на дан смрти Алојзија Степинца, 10. фебруара, Ватикан му је
држао мису задушницу – и то лично кардинал Амато, префект Конгрегације за
проглашење светих!? Степинац je неизоставни део усташкога режима који је подржавао и
након 1945. После рата, у његовом седишту Каптолу, нађено је опљачкано злато Срба и
Јевреја и усташка документација! Усташе, који су клали Србе по "јасеновцима" НДХ и
живе их у јаме бацали, Степинац је благосиљао, а један део одабране деце српске,
покрштавао!!! И Степинцу је, к'о бајаги, суђено 11.10.1946. године!? Добио је 16 година
затвора због усташтва, али је одмах пуштен 1951. године и мирно живео у родном селу
Крашић, а Ватикан га 1952. још и унапредио у звање кардинала! Под заштитом Ватикана и
Титове Југославије умро је природном смрћу 10.02. 1960. Хрватски сабор га је 14.02.1992.
рехабилитовао, папа Јован Павле II 3.10.1998. прогласио блаженим, а по званичној
потврди Ватикана садашњи папа Фрања ће га прогласити светим(!?) – изгледа да им је
требало да сачекају и ову пресуду МСП, како би се фарса комплетирала!!!
Сваке године у Хрватској одаје се почаст одржавањем миса на дан смрти Павелићу
28. децембра, команданту Црне легије Јури Францетићу 27. децембра, Алојзију Степинцу
10. фебруара и тако редом свима са дууугачког списка хрватских кољача! Такође, сваке
године Ефраим Зуроф из центра "Симон Визентал" који гони нацистичке злочинце, шаље
осуде са истом садржином, како је "то срамота за Хрватску и њену цркву"! У овим
саопштењима има и једна разлика пре и после уласка Хрватске у ЕУ! Пре уласка Зуроф је
писао како је "то недопустиво за државу која треба да уђе у ЕУ", а сада пише како је "то
недопустиво за државу која је у ЕУ"(!?) – није да нема разлике!?
Подсетити се на ове историјске чињенице пре него што се крене у причу о пресуди
МСП по тужби и противтужби Хрватске и Србије за геноцид – и те како је битно!

Тачно 3. фебруара, у директном преносу из Хага, коначно стиже и пресуда о
хрватском геноциду!? Након готово осам деценија, "правда" се роди у амбијенту у којем
све бљешти и сија – од лустера, преко тепиха до униформисаних судија у тогама...(!) –
таква моћна сценографија, намењена опсени простоте – још није виђена!? А успорени ход
делилаца правде ка судници и из ње, који једва померају ноге док се крећу, као да су се
унередили, требао би ваљда да остави утисак не знам чега, ако не додатне глуме о снази
"чистоте" мисаоне им вертикале!? Целокупни призор, до саме суштине – невиђена фарса!
Западне агенције известиле су под ознаком "хитно", да је пресуђено да ни Хрватска
ни Србија нису извршиле геноцид у рату од 1991. до 1995. године и да су обе стране
чиниле злочине, те како ће пресуда допринети да оставе за собом дуготрајне анимозитете
и да се учврсти стабилност у региону(!?) – појео вук магарца, уз додатну уравниловку у
свој својој пуноћи!?
Колико је ово "слепа правда", а колико политика, види се из пресуде написане као
политичко-историјски компромис и слалом између непобитних чињеница, којом су, на
светском нивоу, амнестирали Хрватску од геноцида над Србима!?
Иза ове пресуде проистиче још једно невиђено лицемерје у равни скандала– оставља
се неизговорена сумња о српском геноциду, којега нам они, као, из формалних разлога
„великодушно“ опраштају(!?) – ма немојте!!! Тај "опроштај" лебди над реченицом да
Србија, због правила ретроактивности, не може одговарати за учињена дела пре 27. априла
1992. када је, након распада Југославије, настала СРЈ као нова држава која као таква и
потписује међународне акте, међу којима и Конвенцију о геноциду из 1948. године!
Да трагикомедија буде већа, овај "суд" није утврдио геноцидне намере Хрвата, али је зато
натукнуо "геноцидне намере Србије које су произвеле велики број жртава"!? Међутим, ту
ти нас од казне "спаси" то што сав тај "геноцид" над Хрватима "починисмо" пре тога 27.
априла 1992.(!) – ма, ако ико, ја вам верујем да бисте све урадили како би заташкали
"злочин" српски и "злочинце" Србе(!) – е, може ли од овога ишта бити поквареније у
свеукупној западњачкој "правди" – не, да ја знам!!!
Иза свега овога стоји још једна – главна квака! Требало је смислити начин,
како избити Србима из руку непобитни аргумент жртве!? Пошто је хрватски геноцид
над Србима у Другом светском рату школски пример геноцида који нико жив не
може оспорити, ту су ти се "наши западни пријатељи" досетили да направе још једну
уравниловку подједнаке кривице и претварања жртве у злочинца и злочинца у
жртву! Сад више не могу само Срби потезати геноцид – сад то „право“ МСП
покушава да некако додели и Хрватима, како би они са Србима, што се геноцида
тиче, били – фифти-фифти(!?) – Боже драги, ово је заиста за историју!!!
На историјски неспоран и познат план геноцида над Србима, смишљен још у
усташкој држави Хрватској под Павелићем, направљен као целина из три фазе; "1/3
побити, 1/3 покрстити и 1/3 протерати", ваљало је ставити судски печат! Прве две фазе
одрађене су у Другом светском рату – трећа, "1/3 протерати" у рату 90-тих у акцији
"Олуја" којом је план и довршен! Мајстори су, после 75 година, сели за сто и
кренули(!?) – распаковали план, разделили кроз време и важеће правне норме
позитивног законодавства, релативизовали и уклонили геноцид над Србима из
срамне хрватске историје!!!
Да је ово заиста био судски, а не политички процес, МСП би на Хрватску која је
међународно призната као држава још 1991. скоро 5 година пре "Олује", применио
Конвенцију о геноциду из 1948.године, али је, уместо тога, одлучио да "Олују" провуче

кроз фотошоп!? Констатовали су да је "у 'Олуји' било убистава, физичког и психичког
малтретирања, етничког чишћења, али ништа то, ни појединачно ни заједно, није
геноцид"(!?) – ту ти нас, МСП "задужи" – за сва времена!?
Пошто би заиста било толико брутално очигледно да баш у свему амнестирају
злочинца, Суд је одлучио да последњу трећину из укупно планиранога усташкога
геноцида над Србима, која предвиђа "и 1/3 протерати", ишчупа из целине хрватскога
пројекта, додели јој потпуно независно место од претходно одрађене 2/3 и пресуди као
ратни злочин!? Међутим, и овде су, опет, колико су год могли, амнестирали злочинца
реченицом из образложења пресуде која гласи да су "злочини рађени на обе стране",
позивајући обе државе да их процесуирају и казне пред својим судовима!? Наравно,
поготово "поштено" ће ту засукат рукаве Хрватска – таман као и досад и као што сте то и
ви у МСП "поштено" урадили!?
Још се ни о'ладила пресуда није, а премијер Хрватске Милановић, 5.02.'15. заврте
прстом Србији, позивјући је да повуче Закон о проширењу надлежности за процесуирање
ратних злочина! Нагласио је како је Хрватска чланица ЕУ и запретио Србији да "с таквим
законом не може ући у ЕУ и да јој то Хрватска неће допустити", а да апсурд буде већи,
измене и допуне тога Закона ступиле су на снагу још 1. јануара 2010. године!? По том
Закону универзалне јурисдикције, Србија има право да суди држављанима Словеније,
Хрватске и БиХ који се затекну на њеној територији, а који су починили ратни злочин у
њиховим државама. Једини хрватски држављанин и Хрват, Вељко Марић, осуђен је у
Србији, још у септембру 2011. на 12 година затвора због ратних злочина током 1991. у
општини Грубишно Поље, када је опљачкано и спаљено преко 30 српских села! У том
процесу је утврђено како је он 31. октобра 1991. приликом чишћења села убио Србина
Петра Слијепчевића у породичној кући, пред супругом Аном, хладнокрвно сасувши цео
шаржер у њега! Против Марића, који је био припадник Зенги, проширена је оптужница
због ратних злочина над цивилима, рањеним и болесним Србима које је мучио и
повређивао! На терет му се стављају и многа друга убиства Срба у Хрватској! Иначе, у
Хрватској Марића, на утакмицама и Томпсоновим концертима, десетине хиљада Хрвата
слави као бранитеља и хероја(!?) – што не Марића кад славе Павелића, Степинца,
Францетића, Туђмана...!?
Хрватски министар правде Орсат Миљенић, чији глас се једва пробија кроз
заглушујућу буку чекићања ћириличних табли по Хрватској, каже да се Србија тим
Законом меша у унутрашње ствари Хрватске, јер се ради "о процесуирању злочина
почињених у нашој држави, над нашим држављанима, често од стране наших
држављана"! Наааравно, госн Орсат – ваши држављани Хрвати вршили злочин над вашим
држављанима Србима, а колико Хрватској пада на памет да заштити своје држављане
Србе, види се у историјском процесу – све од Павелића, преко Туђмана и "Олује" па до
данас!
Дакле, Хрватима, не само да не пада на памет да се обрачунају са својим
злочином, него и прете онима који то хоће! Разумљиво – све што је настало на
геноциду, мора да се укине! Када би тим путем кренули – нестала би им држава
Хрватска – знају то и Хрвати и ви госн суци знате – много боље него ја!!!
У току рата 90-тих, који је, по личном признању Туђмана, започела Хрватска ради
"остварења својих хисторијских циљева", тај остварени "хисторијски циљ" није ни
дотакао Међународни суд правде!?

На састанку војно-политичког врха Хрватске, одржаном пред "Олују" на Брионима,
Туђман дословце каже: "Решење је да нанесемо такве ударце да Срби практично нестану"!
Ове доказе из "Брионских транскрипта" које је МСП имао пред собом није тумачио као
геноцидну намеру Хрватске усмерену против Срба "да Срби практично нестану", него као
"жељу да их само протера"!? Тако је МСП намеру Туђмана и државног врха препаковао у
"жељу", а кад нема намере – нема ни геноцида!? И – појео вук магарца!? Хрвати су тако
геноцидну намеру над Србима започету у претходној Независној Држави Хрватској (НДХ)
остварили у три трећине из два пута – 2/3 у оној НДХ, а преосталу 1/3 у овој Новој
Држави Хрватској – новој НДХ– "у жељи" протерали!? Геноцид је довршен, а задњи
ударац задао је Међународни суд правде!!!
Претходна премијерка Хрватске Јадранка Косор, на дан изрицања пресуде
потврдила је горе изнесени став и континуитет хрватске политике од Павелића до
Туђмана: "Хрватска је имала окупирану једну трећину територија гдје смо се морали
ослобађати"!? Опаааа!!! Ето ти нама оне преостале 1/3 из Другог светског рата! Она је у
даљем разговору ликовала над дефинитивном хрватском победом и величала "Олују" као
"легитимну војну операцију"! Е, у тој "легитимној" работи за свега четири дана, колико им
је трајала, поубијали су око 2.000 људи, преко 2.500 ранили, заробили близу 5.000 и
протерали преко 250.000(!!!) – и то само зато што су Срби! Сва три хрватска генерала
(Готовина, Чермак, Маркач), који су командовали етничким чишћењем Срба у "Олуји",
проглашени су невинима пред "праведним" Хашким трибуналом, на чије се одлуке о
невиности, као и одлуке о кривици Срба на челу са Милошевићем, МСП стално позивао и
узимао их као пресуђену истину – само овај податак довољно говори о свему!?
Одлазећи председник Хрватске Иво Јосиповић, који је и писао тужбу против Србије
за геноцид, каже да је пресуда очекивана, мада је мало разочаран с обзиром на жељу коју
је имао и додаје: "Хрватска може бити задовољна чињеницом да је МСП одлучно одбио
тезу да је Хрватска имала намјеру починити геноцид тијеком акције 'Олуја' и за вријеме
ослободилачког рата који је водила"!!! И не била задовољна!? Бити амнестиран за
довршени столетњи геноцид – ко не би био задовољан, у једну руку – у другу(!?) – знате
ви, боље него ико, колики, какав и над ким сте геноцид починили!!! Хвала лепо! Не бих ја
била у вашој "слављеничкој" кожи и задовољству, за све пресуде, отете територије, и
опљачкана блага! Пред толиким повађеним очима живим Србима које вас прате и гледају
треба остати при здравој памети – ма какви год да сте!? "Само ти, дијете, ради свој посао"
– како рече старац Вукашин из Клепаца, док му је у Јасеновцу усташа живоме секао део
по део тела и терао га да узвикује име поглавника Павелића!!!
И, на крају – нису Хрвати тужбу за геноцид против Србије покренули зато што
било ко од њих мисли да је геноцида било, него да би у, ко бајаги, поступку
утврђивања истине, добили папир са печатом суда да су невини! Онај ко мисли да су
је уопште и могли поднети, а да то није Запад хтео – грдно се вара! Када се мало дубље
сагледа судовање МСП, тек се тада види колико је потпуно природно што Хрватску није
осудио за геноцид над Србима! Да је ово само хрватски геноцид против Срба, „Олуја“ би
добила заслужено име у вашој пресуди, али Хрвати су само, ко зна која "трећина" у
западном плану геноцида над Србима који траје – што нама и није нека препрека да
безусловно хрлимо у загрљај "нашим пријатељима"!?
И, после свега, шта рећи(!?) – нека вам опросте свих оних 700.000 покланих
Срба у Јасеновцу и оне стотине хиљада по јамама и другим логорима Ендехазије!?
Нека вам опросте и оних преко 500.000 протераних "Бљеском" и "Олујом" и преко

7.000 побијених у рату 90-тих!? Нека вам опросте и оних ко зна колико нерођених,
непоменутих, заборављених – нека опросте џелату, међународним доносиоцима
правде и нама живим Србима који смо их мртве и мученике продали!?

