
Као значајне Комунистичке Злочине увијек Треба споменути и:

1)"Сремски Фронт" који је служио само томе да изгине српска омладина у 

већ завршеном рату;

2)Одлагање ослобађања Јасеновца и других стратиша и конц.логора за Србе у

НДХ;

3)"Пасја Гробља" по ЦГ и Херцеговини, која су била много већег интензитета, 

и служила биолошком уништавању највиђенијих српских домаћина;

4)Политичке чистке врха Комунистичке партије од преосталих (про)српских 

елемената(Крцун, Ранковић, Ђилас итд.);

5)Око 800 000 Жртава(убијених, затворених, прогнаних, прогањаних на дриге 

начине...) анти-Стаљинискитчких чистки, које су само служиле као параван да

се сав (про)српски официрски кадар у партизанским и комунистичким 

редовима замијени бившим Усташама и итоистичким кадром, као метод 

политичког и биолошког сатирања Срба;

6)Стварање вјештачких нација од српске нације, прије свега "Македонске", 

"Муслиманске (данас Бошњачке)", и "Црногорске" квази-нације;

7)Цијепање српског етничког простора, стварањем вјештачких АВНОЈ-ских 

граница, које не одговарају ни етничким ни историјским границама, и 

стварањем бесмислених "Социјалистичких Република" попут СРЦГ, СРБиХ, и 

СРМКД. Наметање АВНОЈ-ских граница, које имају идентичну улогу као и 

колонијалне границе у Арапском свијету(Нема суштниске разлике између 

ВАНОЈ-а и споразума "Сајкс-Пико", у односу на Блиски Исток, на Арапе и 

Курде). Довољно је само напоменути колико АВНОЈ-ске границе одговарају 

осовинским окупационим границама, те колико је предратне територије 

узето Србији и Србима, а колико узето, односно надокнађено Хрватској;

8)Стварање фактичке "Велике Хрватске", одузимањем Србији и 

присједињењем СР Хрватској, Барање, Лике, Баније, Кордуна,Крајине, 

Далмације, Западног Срема, и Истре;



9)Наметање вјештачких "Аутономних Покрајина", СР Србији, које су сваки 

политички и социјални напредак у СР Србији чиниле немогућим, и имале сва 

овлашжења федералних јединица, као и поставиле прве темеље за стварање 

нових вјештачких нација попут "Војвођанске" и "Косоварске".

10)Непримјењивање истих принципа на СР Хрватску, као што су примјењени 

на СР Србију, поводом стварања "Аутономних Покрајина", иако су предјели 

попут Далмације, Крајине, Славоније и Истре итекако више историјски, 

културолошки и етнички различитији од Хрватске, него што су то Црна Гора, 

Срем, Банат, Бачка или Космет од Србије;

11)Измјештање индустријске производње из СР Србије у СР Хрватску, СР 

Словенију и СР БиХ, под изговором "Бјежања од Руса";

12)Забрана повратка "српским колонистима" у Стару Србију(Маћедонију), и 

Космет;

13)Разне "радне акције" које су служиле само томе да српска омладина, 

српски капитал и умјешност бесплатно гради предјеле Хрватске и Словеније;

14)Коришћење српског "биолошког материјала", српске омладине, ради 

ослобађања предјела Хрватске, односно предјела који ће бити додијељени 

новој "Великој хрватској", попут Истре, док се са друге стране, Србији 

одузима 2/3 предратне територије;

15)Насељавање Шиптарског становништва на српски Космет, и подстицање 

њиховог наталитета државним бенефицијама за шиптарске родитеље;

16)Апсолвирање, бацање "под тепих" и занемаривање свих Хрватских и 

Муслиманских геноцида и злочина над српским народом у тзв. "НДХ", и 

избјегавање историјске одговорности Хрватске, као и плаћања одштете и 

територијалне надокнаде, односно фактичко "фарбање" хрвата у 

"антифашисте", односно побједнике;

17)Наметање Југословенске мундијалистичке, и аутошовинистичке 

идеологије Србима и српској омладини, посебно у БГ-у, као и затирање 

ћирилице, наметање латинице, пропагирање "Српско-Хрватског" језика, као 



и "писања са два писма" и сличних глупости;

18)Наметање хрватског руководства, почесто бивших непријатељских војника

и чак и "бивших" Усташа, земљи у којој је већинско становништво српске 

народности;

19)Наметање Устава из 1974-те, чија је улога била да створи фактичких 8 

федералних јединица, те да од федерације направи конфедерацију, 

остављајући такву државну заједницу са само два "механизма одбране", 

односно заједничка фактора - Војском(ЈНА) и Партијом, које сус е првом 

приликом распале. Циљ је био држати сву ту парадржавну творевину СФРЈ на

паратима, док Хрватски фактор не ојача довољно и док се не створе повољне 

геополитичке прилике за коначно цијепање српског етничког простора и 

уништавање Срба, и стварање данашње Велике Хрватске, као регионалног 

хегемона;

20)Уништавање и затирање српске традиције наметањем претјеране 

Урбанизације и Индустријализације искључиво Србима, као традиционално 

сељачком, руралном становништву;

21)Одузимање српских сељачких имања, стварањем поропривредних 

задруга и бесмислене заједничке друштвене својине, и уништење српског 

сељака као основа и кичме дотадашње српске државости;

22)Уништење српске истинске грашанске класе народа, посебно у Београду, 

Сарајеву и Новом Саду, као највећим српским градовима, одузимањем 

српске имовине и затирањем градске културе;

23)Одузимање Имовине СПЦ, забрана поштовања народних обичаја, забрана

слављења Славе у Крсног Имена, као и величање малограђанштине и 

примитивизма;

24)Увођење квазидемократског и једнопартијског корумпираног државног 

апарата;

25)Забрана повратка српским династијама Карађорђевић и Петровић-Његош 

у земљу и одузимање имовине и реганлих права и престижа, династијама и 



народу;


