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СAРAЈЕВО - Над муслиманима у Србији, Македонији, Црној Гори, Санџаку и БиХ је, у
складу са српском фашистичком идеологијом и политиком и геноцидном злочиначком
праксом српског великодржавничког пројекта у више освајачких ратова у 19. и 20.
вијеку, извршен геноцид и други облици злочина против човјечности.

  

Рекао је то у свом излагању под називом "(Велико)српска геноцидна идеологија и
политика и планирање геноцида над Бошњацима" директор Института за истраживање
злочина против човјечности и међународног права из Сарајева проф. др Смаил Чекић.

  

Он је на научном скупу под називом "Злочин геноцида над Бошњацима", који је одржан у
Бошњачком институту у Сарајеву 8. фебруара, изнио и тезу да је "геноцид над
муслиманима на Балкану, посебно Бошњацима у БиХ, резултат колективне српске
фашистичке идеологије и политике и геноцидне злочиначке праксе истребљења
муслимана".

  

Ово су још неке тезе које је на овом скупу изнио "научник" Чекић, а које су објавили
сарајевски медији:

  

- злочин геноцида је осмислио и развио академик Добрица Ћосић, на којег је много
утицао Милорад Екмечић

  

- основ српског фашизма је срж српске (агресивне) националне културе, која у бити свог
мита садржи огромну количину мржње и насиља, тенденцију ка извршењу геноцида, а
култура мржње његује се унутар породичне (православно српско црногорске) и
племенске традиције, кроз Мит о Косову и Његошев Горски вијенац, гдје је по српској
националној култури, истребљење муслимана свети и херојски чин
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- пројекат је нацистичког, фашистичког и геноцидног карактера јер садржи два
повезана елемента: територијална експанзија (освајање туђих територија укључујући и
БиХ), и истребљење народа, односно геноцид, злочин над злочинима, укључујући и над
Бошњацима у БиХ

  

- проширење животног простора је по српској фашистичкој идеологији и политици, а што
је потврдила и политичка пракса, примарни критеријум за ширење и одржавање етничке
чистоте, слично нацистима

  

- српски фашизам се темељи на српској великодржавничкој идеологији, политици и
пракси од почетка 19. вијека

  

- носиоци пројекта су истакнути и угледни српски интелектуалци, укључујући и вођство
Српске православне цркве

  

- српски фашизам је масовног карактера захваљујући српској интелектуалној, свјетовној
и духовној, и политичкој елити, због које је добијао на масовности и масовној подршци
српског народа

  

- иза српског фашизма увијек је стајала држава

  

- српски фашизам је патолошки опсједнут православљем и српством

  

- концепт српске великодржавне идеологије политике и праксе има антицивилизацијски,
антидемократски карактер.

  

Учесници
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На овом скупу говорило је 15 истраживача са Института за истраживање злочина
против човјечности и Сарајевског универзитета. Међу њима били су проф. др Мухамед
Шестановић, Енис Омеровић, Мелдијана Aрнаут-Хасељић, Милица Бонар, Хусејин
Омеровић, Исмет Диздаревић, Расим Муратовић, Сабина Субашић-Галијатовић. Сви су
се сложили да се "геноцид над муслиманима наставља и данас само на софистициранији
начин", а ускоро би, како су најавили, своје радове на ову тему требало да презентују и у
Загребу.

  

(Глас Српске)
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