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УСТАШКИ ДЕРНЕК
Мора да ће бити да је случајно – у „незнању“ ЕУропе –
остављено Хрватима да, баш они, држе неугашен тај пламен
усташтва и фашизма! Не би они тек тако добили ту улогу – да
је ЕУропа од њих имали бољих за ту работу. Али – како
објаснити помоћ Србије свему томе...?!

Ево већ 23 године откад Србима сваки август почиње „Олујом“! Њоме су Хрвати
'95. завршили геноцид над нашим народом и – од тада га славе као најважнији државни
празник! „Олуја“ им је трајала 4 дана, а почела 4. августа у 4 сата ујутро – када су
амерички бомбардери прво ударили по српским положајима – а потом Хрвати јурнули на
Србе – протерали преко 250.000, више од 2.000 поубијали, поклали и живе у огањ бацили,
па заједно са кућама спалили, отели имовину милијарде евра вредну?! Е, након те '95.
свака следећа, до дан-данас, била им је слављење тог срамног и монструозног биланса
погрома над Србима – када песмама, поклицима, обележјима, продајом књига Анте
Павелића – нераскидиво држе континуитет са усташком еН-Де-Ха-зијом?!
Ова година ће се бележити и по посебном застиђу и бруки Милове Црне Горе која је
на славље послала свога официра да „увелича“ чин завршеног геноцида над српским
родом?! Опет у Црној неки нови Штедимлија и Секула Дрљевић – а Његошеве кости у
гроб се, од стида, преврћу?!
Неколико последњих година и Србија је „преломила“ – па се сећа „Олује“!
Председник Александар Вучић на овогодишњем сећању, између осталог, рекао је:
„Хитлер је хтео свет без Јевреја, а Хрватска је хтела Хрватску без Срба“ и – замерио се
свима до председнице им Колинде – која нас је обавестила да нам, због упоређења
Хрватске са нацистичком Немачком, неће доћи у Београд?! Е што ме ово растужи – описат
вам не могу! Мада, и ја мислим да упоређење није адекватно, јер – Хитлерова Немачка је
за њих – мила мајка!
Али, није овде крај „лепоти“ односа Хрватске према Србији и Србима – и ставу
Београда према тој „лепоти“?!
На конференцији за медије коју је Вучић одржао 7. августа, на првом месту о
проблему КосМета, било је речи и о Хрватској и Хрватима! Рекао је како ни једну реч не
би променио из говора на Дану сећања на погром Срба у „Олуји“, али – „моја жеља за све
бољим односима са Хрватском остаје“?! У тој његовој жељи нигде, да сам ја чула,
условљавања било није нити тражења одговорности и казне за стогодишњи геноцид
Хрвата над Србима?! Нема тражења да се то питање постави пред надлежним
међународним институцијама, изнесе пред све велике силе стављањем на дневни ред
Савета безбедности УН, подигне тужба, захтева ратна одштета, тражи ревизија државних

јој граница стечених геноцидом над Србима... – ничега нема?! Уместо тога, чусмо све шта
Србија ради и радиће за Хрватску и Хрвате, јер – тако је договорио са њиховом
председницом Колиндом Грабар-Китаровић, приликом посете Хрватској у фебруару ове
године! „Ми хоћемо да се сви Хрвати у Србији осећају добро и да не буду у позицији у
којој су Срби у Хрватској који су са броја од 626.000, пали на број од 186.000!“ Онда се
похвалио како „све од 24 захтева хрватске мањине у Србији завршавамо“! За потребе
Хрватског културно-просветног „друштва 'Јелачић' Нови Сад издваја се 800.000 динара
ове године. Мост у Моноштору управо се „решава“. Влада Војводине до четири Хрвата је
ангажовала у покрајинским секретаријатима. Договорили смо укључење Хрвата у
полицију Србије, посебно у Војводини. Имају лектора за хрватски на Универзитету у
Новом Саду. Имају школе, средње и основне, на хрватском у Суботици, Жеднику,
Сенти...“! Дато им је „и 500.000 евра за уређење родне куће Бана Јелачића у
Петроварадину и још 100.000 евра“ ће им дати. „У Сремској Митровици смо им дали у
власништво ( нису хтели симболични закуп од 1 евра на 50 година) дом 'Сријем'“?!
Обнављамо им Дом културе у Таванкуту у вредности 40 милиона динара. Влада
Војводине је покровитељ са 2 милиона динара њихове манифестације 'Дружијанца'!
Наређено „запошљавање људи из хрватске националне заједнице – завршено“! У договору
са бискупима у Србији, њиховој цркви „сва имовина у Србији реституцијом се враћа“...!
Кад смо већ код ових силних давања, имовине и реституције – и Хрватска је 18. маја
усвојила Закон о управљању јавном имовином и на тај начин – супротно потписаном
Споразуму о сукцесији – отела имовину српских предузећа у Хрватској – вредну више
милијарди евра! Оно што је прилично симтоматично јесте да – махом, ту имовину српских
правних лица која су тамо остала – стиче Католичка црква у Хрватској?!
У овим Вучићевим поклонима Хрватској и Хрватима – чусмо и круну међу
уступцима – са далекосежним последивцама – око „места страдања Хрвата у Србији током
'90-тих година прошлог века“?! Београд је пристао да им „страдање“ усвоји тачно онако
како су га они испројектовали и да се на тај начин од центара где су хрватски злочинци,
након пада Вуковара били похапшени и притворени да, као припадници паравојних
формација, чекају суђење – у тада још заједничкој држави, пред заједничким органима –
направе и прогласе „мучилиштем“ за Хрвате и „логором“ – једнаким хрватским
мучилиштима и логорима за Србе – од Павелићевих „јасеноваца“ – до Туђманових
„лора“?! Ма ово је – врх?! Уосталом, зар је важна истина – па они и јасеновце, јадовна,
јаме по Хрватској данас негирају! Они Николу Теслу бесрамно отимају – преводећи га у
Хрвата?! То је једини Србин који им треба – без обзира што су му родну кућу у Смиљану
'90-тих сравнили са земљом, јер – знају они да је Србин! Они су и довршетак геноцида над
Србима у „Олуји“ прогласили „обрамбеним ратом од агресора“! Они су и пред
Међународним суду правде, након свега – нас – тужили за геноцид?! Е, ово је врхунац
лицемерја и безобразлука! Сада им је Београд омогућио да означе и инсталирају хрватска
„мучилишта“ у Србији – на која ће нам сваке године долазити, побијати своју шаховницу,
певати „за дом спремни“, полагати венце, цвеће, лити сузе „жртве“ на тлу „џелата“,
позивати све светске камере да прикажу њихова тужна и „невина“ лица са места
„страдања“ Хрвата у „монструозној“ Србији – равна њиховим јасеновцима?! Е – то је
улога коју они хоће да тим местима доделе и кривотворе истину о њима – а то сами – без
власти у Србији – не би могли?! Набрајајући шта све Београд за њих ради и радиће, Вучић
је завршио: „То су ствари којима се ја поносим“?! Ма – предивно?!

Да не бих понављала под каквим злостављањем данас живи нешто још мало Срба у
Хрватској, а шта још све, мимо овога што је Вучић навео, имају – и хоће да имају –
Хрвати у Србији, наћи ћете то у мојој колумни: „ВУЧИЋ МЕЂУ ХРВАТИМА“.
Ове страшне историјске грешке Срба – намерно или из „незнања“ – имају свој
дугачки траг! Па њима је пред почетак Другог светског рата 1939. године – исто тако
споразумом – тадашњег премијера краљевине Југославије Србина Цветковића и
председника Хрватске сељачке странке Мачека – направљена Бановина Хрватска и –
ударен темељ данашње им државе! Тај Србин је мирно пристао да се Савској бановини –
која је једина и била хрватска – припоји цела Приморска бановина (данашња Далмација),
од Дунавске, Дринске и Врбаске бановине узме повелик комад, а од Зетске, ни мање ни
више, него – све од Превлаке до Неретве заједно са Дубровником – којој су српски
комунисти након рата, Ђилас и остали, придодали и Истру, затим – отели Барању од
Војводине и – све то поклонили Хрватима?! Још постоје живи сведоци ове срамне издаје!
Е сад, после територије – дошло је време да им поклањамо и српско страдање, тако што их
за злочин над нама нећемо питати, нећемо их тужити, све ћемо им опростити и – пристати
– да ми будемо „злочинци“, а они „жртве“?! Господе драги?!
У име чега сва ова жртвовања и понижења Срба?! Чиме смо ми то уцењени?! Је ли
то та цена коју – не да смо пристали да платимо – ми молимо да је платимо само зарад
пута у ЕУропу – тамо где је повампирени усташлук Хрватске добио благослов и заштиту?!
Па, зар би могла Хрватска спроводити отворени геноцид над Србима без заштите и
договора са ЕУропом?! Ако ја нисам у праву – како то да им никада из Брисела не стиже
ни опомена за сва усташка оргијања над Србима?! Шта – ви то као не знате – шта ли?!
Мора да је случајно – у „незнању“ ЕУропе – остављено Хрватима да, баш они, држе
неугашен тај пламен усташтва и фашизма! Не би они тек тако добили ту улогу да није
процењен њихов „квалитет“ за ту работу?! Није ту у питању само теорија – они су дебело
кроз праксу доказали да су непревазиђени! Сви остали заједно ни примаћ им се не могу у
маштовитости идеја које су спровели у (не)дело над којим имају искључиво ауторско
право – мало ли је! Тешко би ко могао да им угрози прво место које им није тек тако
додељено!!!
Ако је до сада и било неких дилема око улоге коју су добили Хрвати – све су нестале
у мају! Док се у Москви, а и у Европи, прослављао 9. мај у част победе над фашизмом – у
Хрватској није , али је зато – на тај дан Степинац добио још један споменик испред
катедрале у Сиску?! Затим су – под покровитељством Католичке цркве и хрватског
Сабора – усред Европе прослављали фашизам и усташство 12. маја у Блајбургу?! Колико
знам – о блајбуршком дернеку усташа – Хрватској из Брисела није стигло – ни „а“ ?! Ипак
морам рећи – око ове две слављеничке опције сударене у мају – Хрвати су, што јес-јес –
играли поштено! Дан победе над фашизмом избрисали су из државног календара и – за
Блајбург се определили! Њима кад дође април, кад, „шминке“ ради, дају „сућут“ у
Јасеновцу – једва скупе десетак људи да положе венац на то, по методу убијања,
најмонструозније место из Другог светског рата! Зато у Блајбург, на величање монструма
и кољача из јасеноваца им – долази и преко 50.000 Хрвата! Капа доле! Мени су Хрвати
најпоштенија чланица ЕУропе! Ако смо усташе, онда смо усташе! Нашта би то личило да
мало славе победу над усташама, па онда мало усташе! С њима дилеме нема – они су за
усташство и – тачка?!

