Господину
Борису ТАДИЋУ, Председнику Републике Србије
Андрићев Венац
11000 Београд
Поштовани господине председниче ТАДИЋУ,
Предмет:

Одбрана Републике Србије и њених држављана

Ви сте недавно изјавили да сте обавезни да народу Р. Србије износите истину па макар она
била непријатна и болна по нас. Ми поздрављамо такву Вашу изјаву и зато се гнушамо Вашег
супротног понашања према иностранству коме не износите истину о Р. Србији, њеним држављанима
и о Србском народу, већ се приклањате лажима о нама (нпр. приклањање неистини да су Срби
масакрирали 8000 невиних цивила у Сребреници).
Вама је пре око годину дана била упућена молба да размотрите да ли сте спремни да
извршавате функцију и дужности Председника Р. Србије по Уставу, што значи и спремност да
жртвујете у крајњем случају и свој живот за одбрану Р. Србије и њених држављана, те да ако нисте
спремни онда да одмах тада поднесете оставку. Ви оставку нисте поднели.
С обзиром на све то, да Р. Србија сада још нема конституисану Народну скупштину* и Владу по
сада важећем Уставу, на све што НАТО чланице и албански терористи чине против Р. Србије, с
обзиром на Ахтисаријев предлог, с обзиром на традиционално опредељење Србског народа и Р.
Србије за мирнодопско деловање и мирољубиво решавање проблема на основу Повеље УН,
Међународног права и Устава, на осведочену посвећеност и пожртвованост Србског народа и Р.
Србије у борби против нацизма и фашизма, и на уставне обавезе и дужности Председника Р. Србије,
и по њеном Уставу од 1990. год. (донетом демократским поступком), по коме сте Ви изабрани (с мање
од 50% гласова бирача) и на основу кога сте још увек наш Председник (иако је тај Устав неважећи, и
ако Ви тврдите да сте демократа), и по новом, сада важећем њеном Уставу (такође донетом
демократским поступком), ми Вам подносимо следећи

ЗАХТЕВ
да ради одбране и заштите Републике Србије и њених држављана, редовном Међународном суду у
Хагу поднесете у име Р. Србије тужбе против:
1.

Ахтисарија због његовог деловања супротно Повељи УН, супротно Међународном праву,
супротно важећој Резолуцији 1244, у чијем је стварању лично учествовао, супротно Уставу Р.
Србије, чланице УН (и суоснивача ОУН), због његовог деловања на рушењу државности Р.
Србије, због његове подршке и заштите распламсавања албанског фашизма у југозападном
делу Србије (Косову и Метохији), и због појачавања хитлеровске политике против Срба и
Србије, чиме је учинио злодела против мира, слободе, правде, човечности и човечанства, и
против човечних и слободарских резулатата Другог Светског Рата, против кога зато треба да
поднесете тужбу и Врховном суду Финске,

2.

Агима Чеку, због његовог деловања супротно Повељи УН, супротно Међународном праву,
супротно важећој Резолуцији 1244, супротно Уставу Р. Србије, због његовог вођства у рушењу
државности Р. Србије, због водеће улоге у даљем распламсавању албанског фашизма у
југозападном делу Србије (Косову и Метохији) и због злочина које је починио и због којих је
покренута званична потерница против њега, чиме је учинио злочине против мира, слободе,
правде, човечности и човечанства, и против човечних и слободарских резулатата Другог
Светског Рата,

3.

Тачија, због његовог деловања супротно Повељи УН, супротно Међународном праву, супротно
важећој Резолуцији 1244, супротно Уставу Р. Србије, због његовог вођства у рушењу
државности Р. Србије, због његове руководеће улоге у распламсавању албанског фашизма у
југозападном делу Србије (Косову и Метохији) и због злочина које је починио, чиме је учинио
злочине против мира, слободе, правде, човечности и човечанства, и против човечних и
слободарских резулатата Другог Светског Рата,
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4.

Хавијера Солане, сада Генералног секретара Е. З., због његовог деловања супротно Повељи
УН, супротно Међународном праву, супротно Уставима С. Р. Југославије и Р. Србије, чланица
УН (и суоснивача ОУН), због водеће улоге у рушењу државности СРЈ и Р. Србије, због
неосноване наредбе о бомбардовању Р. Србије, због подршке албанском фашизму у
југозападном делу Србије (Косову и Метохији) и због спровођења хитлеровске политике против
Србије и Срба, чиме је учинио злочине против мира, слободе, правде, човечности и
човечанства, и против човечних и слободарских резулатата Другог Светског Рата, против кога
зато треба да поднесете тужбу и Врховном суду Краљевине Шпаније,

5.

Хелумта Кола и/или тадашњег Председника С. Р. Немачке, због деловања супротно Повељи
УН, супротно Међународном праву, супротно Уставу С. Р. Немачке, супротно Уставима С. Р.
Југославије и Р. Србије, чланица УН (и суоснивача ОУН), због ангажовања у рушењу
државности Р. Србије, због неосноване наредбе о учешћу оружаних снага С. Р. Немачке у
бомбардовању Р. Србије, и због подршке албанском фашизму у југозападном делу Србије
(Косову и Метохији) те тиме због настављања хитлеровске политике према Србији и Србима,
чиме су учинињени злочини против мира, слободе, правде, човечности и човечанства, и против
човечних и слободарских резулатата Другог Светског Рата, против кога зато треба да
поднесете тужбу и Врховном суду С. Р. Немачке,

6.

Уилијама Клинтона, тадашњег Председника С. А. Д, због деловања супротно Повељи УН,
супротно Међународном праву, супротно Уставу С. А. Д,, супротно Уставима С. Р. Југославије и
Р. Србије, чланица УН (и суоснивача ОУН), због његовог узурпирања поверења
слободољубивог и Србима савезничког Америчког народа ради рушења државности Р. Србије,
због неосноване наредбе о учешћу оружаних снага С. А. Д. у бомбардовању Р. Србије, због
стварања и ширења лажи о Р. Србији и о Србском народу, због признавања албанске
терористичке организације и њених паравојних јединица за регуларну војску, и због подршке
разбуктавању албанског фашизма у југозападном делу Србије (Косову и Метохији) и тиме
подчињавање слободарског америчког духа и спољне политике САД хитлеровској политици
против Србије и Срба, чиме су учинињени злочини против мира, слободе, правде, човечности и
човечанства, и против човечних и слободарских резулатата Другог Светског Рата, против кога
зато треба да поднесете тужбу и Врховном суду С. А. Д.,

7.

Тони Блера, Председника Владе У. К., због деловања супротно Повељи УН, супротно
Међународном праву, супротно слободарском антифашистичком опредељењу народа Њеног
Краљевства, супротно Уставима С. Р. Југославије и Р. Србије, чланица УН (и суоснивача ОУН),
због водеће улоге у рушењу државности Р. Србије, због неосноване наредбе о учешћу
оружаних снага У. К. у бомбардовању Р. Србије, због стварања и ширења лажи о Р. Србији и о
Србском народу, и због подршке разбуктавању албанског фашизма у југозападном делу Србије
(Косову и Метохији) и подвођења политике У. К. под хитлеровску политику према Србији и
Србима, чиме су учинињени злочини против мира, слободе, правде, човечности и човечанства,
и против човечних и слободарских резулатата Другог Светског Рата, против кога зато треба да
поднесете тужбу и Врховном суду У. К.,

8.

Карле дел Понте, тужитељке Међународног Трибунала за Злочине у Југославији, због
непокретања тужби против покојних Фрање Туђмана и Алије Изетбеговића и свих осталих који
су започели ратна и злочиначка деловања у СФРЈ 1991/1992. год., због непоштовања истине
(нпр. о масакрима које су хрватске и муслиманске паравојне јединице учиниле над Србима у
Босанском Броду и Сјековцу 1992., које су муслиманске јединице под командом Изетбеговића и
Орића чиниле над невиним Србима у селима око Сребренице 1993), и ширења лажи о Р.
Србији и Србима (нпр. као што су лажи о неучињеном масакру 8000 невиних лица у Сребреници
и о непостојећем србском масакру невиних Албанаца у Рачку), због заснивања својих оптужби
против држављана Р. Србије на гебелсовским лажима и због васпостављања хитлеровског
судства против Срба, због деловања против Повеље УН, против Међународног права, чиме је
починила злодела против мира, слободе, правде, човечности и човечанства, и против човечних
и слободарских резулатата Другог Светског Рата, против које зато треба да поднесете тужбу и
Врховном суду Швајцарске.

*

Писано 7. фебруара, што се замењује са: "с обзиром на Резолуцију Народне Скупштине од 14.
фебруара 2007. године".
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Очекујући да у потпуности извршавате дужности Председника Р. Србије по Уставу по коме сте
изабрани и на основу кога сте још Председник, и по садашњем Уставу, те да ћете прихватити наш
Захтев, желимо Вам, господине председниче ТАДИЋУ, пун успех у томе и свако добро.
ПОТПИСНИЦИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ, Белфорт, Француска.
Маринко ИВКОВИЋ, Montreuil sous bois, Француска.
Лазар \ОР\ЕВИЋ, Lake Wales, Флорида, САД.
Милован П. МИЛОВАНОВИЋ, Београд, Р.Србија
Марина П. МИЛОВАНОВИЋ, Београд, Р.Србија
Владимир П. МИЛОВАНОВИЋ, Београд, Р.Србија
Зорица КОЈИЋ, Берлин, Неамчка.
Милан КАСИЋ, New Westminster, БК, Канада
Др. Инж. Богдан МАНОЈЛОВИЋ, Париз, Француска
Миле КОТУР, Париз, Француска.
Весна МИЈАИЛОВИЋ, Београд, Србија
Душан М. СТОЈАНОВИЋ, Суботица, Р. Србија
Мирјана ВЛАХОВИЋ, Суботица, Р. Србија
Отац Релја РАЧИЋ, Минхен, СР. Немачка
Иван НИКЛАНОВИЋ, Париз, Р. Француска
Божидар ВУКОТИЋ, Melbourne, Аустралија
Милосава СТОЈАНОВИЋ, Lure, Француска
Новица СТОЈАНОВИЋ, Lure, Француска
Драган СТОЈАНОВИЋ, Lure, Француска
Петар МИЛАТОВИЋ ОСТРОШКИ, Беч, Аустрија (Главни уредник часописа "ИСТИНА")
Радомир ПЛАВШИЋ, Сан Диего, Калифорнија, САД
Никола @ИВКОВИЋ, Knaus str. 14, 141 93 Берлин, Немачка
Мирко ИВАНЧЕВИЋ, Лос Анђелес, Калифорнија, С. А. Д.

Закључно с потписником под бројем 23.
Белфор, Француска,
26. фебруар, 2007.

У име свих потписника

Љубомир Т. Грујић
20 rue Gaston Defferre
90000 Belfort
France
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АМАНЕТ
СРБСКОМ НАРОДУ

НЕОДВОЈИВОСТ
КОСОВА и МЕТОХИЈЕ
ОД ОСТАЛИХ ДЕЛОВА
СРБИЈЕ
Србска дедовина,
дух србске Вере,
душа Србског народа,
колевка србске културе,
понос србског родољубља,
земља натопљена србском крвљу,
симбол србске гостопримљивости,
доказ србске међународне солидарности,
стална патријаршија Српске Православне Цркве,
камен темељац слободних и независних србских држава,

-

КОСОВО и МЕТОХИЈА
је била, јесте и остаће нераздвојиви део Србије.
Није постојала, нити постоји нити ће постојати
личност, генерација или генерације,
Председник или Монарх,
Влада или институција,
било ко или било шта,
неко или нешто
није био / било,
није и неће
бити овлашћен(о)
да у име Србског народа,
у име Србије и / или било
које србске државе,
прихвати – потпише
окупацију, чак
одвајање
Косова и / или Метохије
из Србије.
Свако такво разматрање, сагласност или потписивање
је било, јесте и било би неуставно и неважеће,
је било, јесте и било би неприхватљив акт
националне велеиздаје.
Србски родитељи, бабе и деде, србски преци
живим и будућим србским генерацијама.

-

