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Поштовани генерали и официри Војске Србије и Црне Горе,
(ако не можете да прочитате овај текст на србској ћирилици писаној на Цтајмс Роман
(Ctimes Roman) у Уорду, онда читајте текст поновљен ниже на латиници )
Краљевска Војска Југославије је потписала предају 1941. год. То је било
несумњиво супротно србској традицији, а вероватно и Уставу Краљевине
Југославије. То је била прва југословенска војска. И на првом озбиљном испиту се
предала. Осрамотила је све раније србске војске и ратнике. Њену част су
покушали да спасу њени србски припадници који су под вођством пуковника,
касније генерала, Драже Михајловића одбили да признају и прихвате предају и
први започели земаљску борбу против Хитлерових фашистичких окупатора и
поробљивача.
Југословенска Народна Армија (ЈНА) је, не извршавајући своју основну уставну
обавезу, дозволила да Савет Федерације, Савезна Скупштина, Влада,
Председништво, посебно Председник Председништва, Председник Савезне
Владе и Председници свих Република СФРЈ потпуно омаловаже Устав СФРЈ и да
изазову трагедију која траје од 1991. год. ЈНА се показала неспособном и
немоћном пред политикантским шпекулацијама Ј. Б. Титових наследника - вођа
растурене СКЈ, појачаних исламским фундаменталистима из БиХ. Осрамотила је
све раније србске војске и ратнике.
Војска Југославије (СРЈ) је, упркос свом изванредном држању у току НАТО
агресије 1999. год. на понос и част Србског народа и славних традиција србских
ратника и србских војски, упркос изричитим забранама по Уставима Р. Србије и
СРЈ, подлегла противуставном држању и противуставним одлукама Скупштина Р.
Србије, Црне Горе и СРЈ и председника СРЈ Слободана Милошевића, и
потписала предају; заправо њени генерали су у парадним униформама потписали
предају, у складу са створеном већ традицијом сваке југословенске војске, у

КУМАНОВУ, 1999. ВЈ је прихватила страну окупацију, поробљавање свог народа,
губитак слободе и независности. Осрамотила је све раније србске војске и
ратнике.
[та сада ви чините, господо официри, с Уставом СРЈ - тј. с Уставом Србије и Црне
Горе?
Ви текстове на ипростору ВЈ:
http://www.vj.yu
пишете на писму страног народа и стране државе (!!!), уместо да пишете на писму
свог народа - на званичном писму Србије и Црне Горе - на србској ћирилици (овај
рачунар је застарео па не могу да користим ћирилицу с Интернета, али Ви
несумњиво да сада можете да пишете србском ћирилицом).
С обзиром на такво ваше противуставно понашање и противнародни однос према
нашој једној од основних националних вредности, шта може народ од вас даље да
очекује него да ћете да следите традицију југословенских војски - да кршите Устав
и славне традиције србских ратника и војски и да се даље сурвавате у предаји
домаћим политикантским шпекулацијама и спољним притисцима. Намеравате ли
ви да и даље срамотите славне традиције србских родољуба, ратника и војски,
који су животе поклонили ради слободе Србског народа и независности србске
државе, а то значи ради очувања србских националних вредности међу којима су
прве Србски језик, србски правопис и србско писмо. На ком језику и писму издајете
команде? На основу чега и у име чега онда ви вршите мобилизацију србске
омладине?
О овоме нема дискусије, господо генерали и официри Војске Србије и Црне
Горе:
-

или поштујте Устав и славне традиције србског народа и србских
ратника и војски,

-

или се одмах демобилишите

(и оснујте своје политичке партије јер их нема довољно у Србији и Црној Гори,
свега око две стотине. Отприлике, једна странка на две хиљаде расељених наших
људи од 1990. год.).
Љубомир Т. Грујић
одслужио као војник цео војни рок у II пролетерској косовско - македонској бригади
у Приштини 1966/67. год.

18 12 2003
Postovani generali i oficiri Vojske Srbije i Crne Gore,
Kraljevska Vojska Jugoslavije je potpisala predaju 1941. god. To je bilo nesumnjivo suprotno
srbskoj tradiciji, a verovatno i Ustavu Kraljevine Jugoslavije. To je bila prva jugoslovenska
vojska. I na prvom ozbiljnom ispitu se predala. Osramotila je sve ranije srbske vojske i ratnike.
Njenu cast su pokusali da spasu njeni srbski pripadnici koji su pod vodjstvom pukovnika, kasnije
generala, Draze Mihajlovica odbili da priznaju i prihvate predaju i prvi zapoceli zemaljsku borbu
protiv Hitlerovih fasistickih okupatora i porobljivaca.
Jugoslovenska Narodna Armija (JNA) je, ne izvrsavajuci svoju osnovnu ustavnu obavezu,
dozvolila da Savet Federacije, Savezna Skupstina, Vlada, Predsednistvo, posebno Predsednik
Predsednistva, Predsednik Savezne Vlade i Predsednici svih Republika SFRJ potpuno omalovaze
Ustav SFRJ i da izazovu tragediju koja traje od 1991. god. JNA se pokazala nesposobnom i
nemocnom pred politikantskim spekulacijama J. B. Titovih naslednika - vodja rasturene SKJ,
pojacanih islamskim fundamentalistima iz BiH. Osramotila je sve ranije srbske vojske i ratnike.
Vojska Jugoslavije (SRJ) je, uprkos svom izvanrednom drzanju u toku NATO agresije na ponos i
cast Srbskog naroda i slavnih tradicija srbskih ratnika i srbskih vojski, uprkos izricitim
zabranama po Ustavima R. Srbije i SRJ, podlegla protivustavnom drzanju i odlukama Skupstina
R. Srbije, Crne Gore i SRJ i predsednika SRJ Slobodana Milosevica, i potpisala predaju; zapravo
njeni generali su u paradnim uniformama potpisali predaju, u skladu sa stvorenom vec tradicijom
svake jugoslovenske vojske, u KUMANOVU, 1999. VJ je prihvatila stranu okupaciju,
porobljavanje naroda, gubitak slobode i nezavisnosti. Osramotila je sve ranije srbske vojske i
ratnike.
Sta sada vi cinite, gospodo oficiri, s Ustavom SRJ - tj. s Ustavom Srbije i Crne Gore?
Vi tekstove na iprostoru VJ:
http://www.vj.yu/
pisete na pismu stranog naroda i strane drzave (!!!) umesto da pisete na pismu svog naroda - na
zvanicnom pismu Srbije i Crne Gore - na srbskoj cirilici (ovaj racunar je zastareo pa ne mogu da
koristim cirilicu s Interneta, ali Vi nesumnjivo da sada mozete da pisete srbskom cirilicom).
S obzirom na takvo vase protivustavno ponasanje i protiv narodni odnos prema nasoj jednoj od
osnovnih nacionalnih vrednosti, sta moze narod od vas dalje da ocekuje nego da cete da sledite
tradiciju jugoslovenskih vojski - da krsite Ustav i slavne tradicije srbskih ratnika i vojski i da se
dalje survavate u predaji domacim politikantskim spekulacijama i spoljnim pritiscima.
Nameravate li vi da i dalje sramotite slavne tradicije srbskih rodoljuba, ratnika i vojski, koji su
zivote poklonili radi slobode Srbskog naroda i nezavisnosti srbske drzave, a to znaci radi
ocuvanja srbskih nacionalnih vrednosti medju kojima su prve Srbski jezik, srbski pravopis i
srbsko pismo. Na kom jeziku i pismu izdajete komande? Na osnovu cega i u ime cega onda vi
vrsite mobilizaciju srbske omladine?

O ovome nema diskusije, gospodo generali i oficiri Vojske Srbije i Crne Gore:
°

ili postujte Ustav i slavne tradicije srbskog naroda i srbskih ratnika i vojski,

°

ili se odmah demobilisite

(i osnujte svoje politicke partije jer ih nema dovoljno u Srbiji i Crnoj Gori, svega oko dve stotine.
Otprilike, jedna stranka na dve hiljade raseljenih nasih ljudi od 1990. god.).
LJubomir T. Grujic
odsluzio kao vojnik ceo vojni rok u II proleterskoj kosovsko - makedonskoj brigadi u Pristini
1966/67. god.

