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РЕАЛНОСТ и СТВАРНОСТ
Они (као на пример, Борис ТАДИЋ марта 2011., Ивица ДАЧИЋ све време док је
председник/потпредседник/министар Владе, др Владимир КОСТИЋ сад кад је председник САНУ)
који се позивају на РЕАЛНОСТ они нам предочавају бројност Шиптара на Косову и Метохији (КиМ),
оружане снаге КФОРа/ЕУЛЕКСа, свакојаку моћ западних земаља, малобројност Срба на КиМ.... То
је по њима реалност на КиМ и зато ми треба да потпишемо да је оно шиптарско.
Они не виде или неће да обелодане СТВАРНОСТ.
СТВАРНОСТ је да су Шиптари своју бројност постигли захваљујући добром животу коју им је
пружала СРБИЈА у оквиру ДФ, ФНР. СФР, СР Југославије, и сама, самостална Република Србија.
Дозвољавано им је усељавање у Србију, значи и на КиМ, добијали су држављанство без препрека,
постајали чланови чувене Партије, и као такви дошли до положаја председника Председништва
СФРЈ, добијали су државне станове, бесплатно здравствено осигурање и школовање деце. Мучили
су (нпр. Ђорђе МАРТИНОВИЋА), биолошки су онеспособљавали Србе (десетогодишњом
стерилизацијом фетуса у србским породиљама), некажњено су убијали Србе (на пример младог
сељака пред очима мајке која их је преклињала да га поштеде на његовој ливади у току орања).
Стварност је да су Шиптари створили терористичку УЧК која је организовано развијала терор над
Србима, потом убедила Запад да су Шиптари невине жртве србског терора обећавши Западу да ће
му дати на располагање сву србску имовину ако Запад омогући да успоставе шиптарску власт на
КиМ, да би се после НАТО агресије на Србију масовно илегално настањивали на КиМ и југу Србије,
а истовремено свим средствима, методама и начинима искорењивали Србе на КиМ. Успоставили
су своју, од Запада подржану и заштићену, терористичку свеколику окупацију КиМ. И то не само
подршком и заштитом Запада. За нас је најгоре што је наша власт (ТАДИЋЕВА и НИКОЛИЋЕВА)
противуставно одбацила Резолуцију 1244 и признала терористичку шиптарску власт на КиМ
(Резолуција Народне скупштине од 13. јануара 2013, из ње проистекао Бриселски споразум, ...). То
је садашња власт урадила под вођством председника Републике Томислава НИКОЛИЋА, ВЛАДЕ
под руководством њеног председника Александра ВУЧИЋА и потпредседника Ивице ДАЧИЋА, и
аминовањем просте већине народних посланика (из владајућих странака) у Народној скупштини.
И реалност и стварност су садашњост. Она је пролазна. Прошлост је недодирљива. Будућност се
припрема. Садашњост је Титова светла будућност нама обећавана.
Они који су за поштовање реалности залажу се да се званично, писмено одрекнемо, као бедан
народ, Косова и Метохије.
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Добро решење није братоубилачки покољ међу Србима нити грађански рат у Србији. Апсолутно
сам против тога. Добро решење је у уму, у мозгу, а не у рукама и батинама. Лепо рече владика
Артемије, што можете видети и прочитати тексту на: Како да се сруши владавина лажи?
То је неопходно, али није довољно. Није довољно зато што, и ако већина народа не изабере
поново садашње и/или претходне властодршце, је највероватније (с обзиром на изборне крађе и
манипулисања, као и обећања да ће то да се рашчисти па није) да ће они објавити резултат који
им одговара. Да се то не би десило они треба да буду разрешени дужности пре избора. Ради тога
се на:
http://www.peticije24.com/sssss
потписује захтев Народној скупштини да смени председника Републике Томислава НИКОЛИЧА,
ВЛАДУ, тиме њеног председника Александра ВУЧИЋА и потпредседника, министра, Ивицу
ДАЧИЋА.
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