Хладна ништитељска рачуница

ПОТРЕСНО СВЕДОЧЕЊЕ ЗАГРЕБАЧКОГ ПРОФЕСОРА И ЕКСПЕРТА УН
СВЕТОЗАРА ЛИВАДЕ О СПРОВОЂЕЊУ ХРВАТСКОГ ДРЖАВНОГ
ПРОГРАМА У СРПСКОЈ КРАЈИНИ КОЈЕ ТРАЈЕ (1)

Хладна ништитељска рачуница

У допису дипломатским представницима у Загребу и владама свих чланица
ЕУ, угледни научник упозорава на размере, трајање и мрачну систематичност
антисрпских злочина чак и деценију након престанка рата. Реч је о „највећем
етничком чишћењу које икад игдје извршено”. Нису нападнути само људи,
њихови животи и имовина, него и топономастика, ономастика, култура и
фалсификована је историја у досад незабележеном обиму

Пише: проф. др Светозар Ливада

Ваша Екселенцијо,
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Пишем Вам овај едмемоар-досје и свакој чланици ЕУ из спознајне нужде. Да то
не учиним, издао бих Истину и све цивилизацијске вриједности, као свједок
времена. Желим да свједочим о намјерном, некажњеном повијесном злочину.

По образовању сам филозоф и хисторичар, а по пракси рурални социолог
емпиричар, пратио сам злочин уз in status nascendi, као хуманитарац експерт у
УН. Сматрам се оспособљеним крунским свједоком.

Хрватски интегрални националистички покрет ХДЗ-а реагирао је ребелски
на рурални покрет Срба колективном кривњом Срба и некажњеном одмаздом.
(...) Хашки суд овај поступак у тужби оцјењује с правом као „удруживање у
злочиначки потхват”.

ТАКСАТИВНО О НЕКАЖЊЕНОМ ЗЛОЧИНУ

• Етнички је очишћено преко пола милиона Срба тако радикално да су остали
без елите и биолошке репродукције, те без свих институција, осим
редуциране Православне цркве (прилог: књига Етничко чишћење злочин
стољећа
).

• Неколико тисућа цивила је убијено некажњено (прилог: Списак убијених у
Сиску
и Списак
несталих 3.500 Срба
).

• Из градова, гдје није било рата, отјерано је преко 124.000 Срба и отето 25.000
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стамбених јединица. Некажњено. (Прилог: статистички показатељи.)

• У градовима је минирано 10.000 објеката Срба, а понегдје са цјелим
породицама у њима. Некажњено. Само у Сплиту је деложирано 10.000
становника.

• Уништено је преко 3.000 монумената и обиљежја на тему антифашизма, међу
којима и највећа дјела умјетника чије су макете у совјетским музејима.

• Уништени су сви завичајни музеји Срба, укључујући и завичајни Музеј
Николе Тесле, ЗАВНОХ-а и Музеј православља у Загребу.

• Спаљено је или на други начин уништено стотине тисућа књига и цјеле
библиотеке српске провинијенције и других аутора, Муслимана, Жидова,
антифашиста (видјети прилог тематског броја часописа Просвјета
„Културоцид – књигоцид”), и све је то учињено по упутима Министарства
просвјете Хрватске (видјети реакцију 42 јавна радника и шутњу надлежних
институција, што значи да држава стоји иза злочина).

• Преименовано је и прекрштено десетине тисућа Срба у Хрвате, посебно
школске дјеце. Некажњено.

• У свему томе здушно је учествовала Католичка црква у Хрватској, из чијих
дворишта провирује неофашизам–усташтво и апсурдно пенетрирање у
политички живот лаичке државе.

• Доказане убојице правосуђе фетишизира, а друштво части свим почастима
и финансијским синекурама. Истовремено, крунски свједоци бивају убијани и
прогоњени. Некажњено.
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• Озакоњена је „пљачка стољећа” претворбом друштвеног власништва у
приватно. Некажњено.

• Близу пола милиона активних контигената због процеса
деиндустријализације и претворбе изван је процеса рада.

• Све то има за посљедицу галопирајуће сиромашење и биолошко слабљење
српског демографског стабла. На примјер, отетих 40 мировина погодило је
генерације умировљеника да практично умиру 3,5 година раније у истим
генерацијама, а они чине скоро четвртину становника.

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА ЗЛА

Као илустрацију за беспримјерно етничко чишћење, истичем: да није било
механичког задирања у српски корпус за вријеме НДХ 1941-1945. и у
грађанском рату 1990-1995, Срба би данас у Хрватској, према егзактној
рачуници, било бар 1,5 милиона. А присутно их је, практично, свега 180.000, што
значи мање него што је пописано и 2001. године, јер су остале крње породице у
поодмаклој доби и нема биолошке репродукције.

Стратегија Туђмана била је договорена са херцеговачким фратрима са
Широког Бријега да се лустрирају Срби, а не комунисти. Туђман је полазио од
тврдње да је геноцид користан чин за поправљање повијести (видјети цитат у
достављеном прилогу), да су Срби реметилачки фактор, да у стварању
државе не може са стране Хрвата бити злочина. Расистичком изјавом да је
„сретан да му жена није Српкиња или Жидовка” и гебелсовском пропагандом
покренуо је класични етно-бандитизам са обиљем фалсификата, попут оних да
су Срби биолошки дефектни, да су мјешовити бракови дефицијентни, да
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Срби имају хромозом мање, у шта је укључено око 60 стигматизујућих појмова
из повијесног прогона Жидова. Тако је настао покрет „крви и тла” и сви су
етницитети редуцирани на минимум, а српски корпус је биолошки
масакриран. Дакле, спроведено је највеће етничко чишћење које икад
игдје извршено, јер је нападнута топономастика, ономастика,
култура и извршена фалсификација хисторије
.

Својом идеологијом „измирења усташа и партизана” Туђман је хтио заживјети
тезе Макса Лубурића, једног од највећих кољача НДХ и оснивача
концентрационог логора у Јасеновцу. Хтио је проширити Хрватску у границе
некадашње „Бановине” и створити парадржаву „Херцег Босну”. Срби су од
некад конститутивног народа постали мањина, што је практично значило да су
мање људи, па су некажњено пљачкани, убијани и прогоњени.

КАТАСТРОФАЛНА ДЕСТРУКЦИЈА

У руралним зонама њихова надградња, куће, станови, привредни објекти,
институције и инфраструктура до темеља су уништени или запосједнути од
жртава исте матрице рата, досељених Хрвата из Босне. Тако је уништено
преко 24.000 стамбених објеката и преко 13.000 привредних (видјети табелу
емпиријске провјере). Тај процес уништења још увијек траје природним
деструкцијама или намјерним разарањем. Уништен је цјелокупни сточни фонд
Срба, сав инвентар рада, сви енергенти и све институције да се не могу и
немају гдје вратити. Све је то текло некажњено. Ради измјене етничког
састава жртве исте матрице рата се сукобљавају логиком „завади па владај”.
Срби бивају лишени посједа против своје воље и најчешће без икаквог знања о
томе. Сва је легислатива, чак и кад је нормална, подложна примјени
узурпативног права, искључиво када је о Србима ријеч. Тако, већина злочина
је фактички озакоњена. У 1.107 насеља гдје су Срби били већина, насеља су
или нестала и постала села која то нису, или су бољи објекти запосједнути.
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Трагично је да је деструкција катастрофално разарајућа. На примјер,
посјечена су сва племенита стабла ораха, липе, трешње, дуда, јасена, јавора,
а неријетко и храста, и то било за огријев, било као грађа, или само ради
уништења. Сјеку се узурпативно приватни гајеви до размјера еколошке
катастрофе. Некажњено. Коњима су сјекли тетиве, убијали ситнозубу стоку,
око три године није било ни врапца у српским крајевима. Воћњаци и виногради
су уништавани, преоране су међе, а на многим просторима извршена је
раамбулација катастра. Некажњено. Све је то чињено у функцији
спречавања повратка Срба, да им се одузме завичај, држављанство и разбију
породице. Вршене су ужасавајуће пријетње, јавни масакри, уцјене,
непотребне административне препреке у правцу отежавања повратка. Неки
су убијани, некажњено, неки кажњавани за убрану своју сопствену воћку, за
гутљај воде из свог бунара, а неки су умрли испред своје сопствене куће у
шаторима UNHCR-а. Неки су неправично осуђени, у правно инвалидним
поступцима, а око 4.000 је на Интерполовим потјерницама, под оптужбом да су
ратни злочинци. Само у једном селу у Лици 50 сељака је на потјерници.
Масовно се судило у одсутности, српска се свједочења не уважавају, или се
свједоци класичном изнудом застрашују. Тренд „спржене земље” наставља се у
неким регијама (Миљевачки плато, Медачки xеп, Кистање, околица Книна,
Лапац...). Застрашујуће су опомене и поруке. У западној Славонији нека су
сеоска насеља заорана и засијан храст лужњак. Синтагме „мртав Србин је
најбољи Србин”, или да „Срби нису политичко него еколошко питање”, уз
стално разарање њихових цркава, гробаља и домова, ужасавајуће су
поруке. Некажњене.

Хрватска онемогућава проблематизацију грађанског рата. То се најбоље
огледа у фетишизацији „Декларације о Домовинском рату” у којој доказују
да нису извршили агресију на Босну.

О свим овим чињеницама постоје бројни документи, упознате су све
институције, укључујући и предсједника Републике, али узалуд. Међутим,
држава се не може конституирати на повјесно некажњеном злочину.
Трагично је што је држава фетишизирана, злочинци промовирани и
слављени, те озакоњено заштићени, унаточ признања надлежности
међународних конвенција, као надзакона, посебно Међународног суда за
ратне злочине. Психологијом да је против Хрватске општа завјера Свијета, сви
злочини остају некажњени. То је испод свих досадашњих моралних
вриједности.
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Према томе, у Вашој арбитражи у „случају Хрватске”, желио бих да имате ове
изнесене чињенице и крунског свједока процеса у току.

С пуним поштовањем и уважавањем, те големим надањем да Истина сама себи
буде судац, стављам Вам ово документирано свједочанство на диспозицију. <

(Аутор је професор Свеучилишта у Загребу. Текст је преузет из књиге „Република
Српска Крајина – Десет година послије”, зборника радова са истоименог
научног скупа одржаног у Београду 4. и 5. августа 2005
)

Табела 1

:

ед. бр.

Разорени објекти
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Број објеката

1.

куће

24.752

2.

домаћински објекти

12.341

3.

задружни домови

182
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4.

амбуланте

56

5.

цркве

78

6.

музеји

29

7.

гробља
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181

8.

трговине

325

9.

водоводи

113

10.

трафо-станице

96

11.
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индустријски погони

167

12.

споменици

920

13.

крчме

211

14.

занатске радње

410
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15.

складишта

118

1.

број повратника

18.210

2.

број обновљених кућа

2.734
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1.

број погинулих

1.820

2.

број несталих

3.700

(2) Живјети као човјек, умријети као пас

(3) Варљиво историјско затишје
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(4) Координате периферних народа
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