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БОЉЕ ИКАД НЕГО НИКАД, БОЉЕ ИШТА НЕГО НИШТА
Ова власт (Председник Томислав Николић, цела Влада и њихов већински део посланика) је својом
Резолуцијом усвојеном у Народнј скупштини 13/01/2013. г. ставила Устав ван снаге, Тиме је
извршила државни удар и створила противуствану основу за Бриселски споразум и све остало за
уништавање Републике Србије и наметање шиптарске окупаторске власти Србима на Косову и
Метохије. Зато је од 1. до 31. марта 2013. г. било свакодневно вишечасовно јавно потписивање
захтева Народној скупштини да их смени. Потписало је 468 људи. Захтев јој је био поднет 9.
априла 2013. г. Текст је на: http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_09NrSkps_DrzavniUdar.28870414.pdf
Филм је на: www.youtube.com/watch?v=NC7thzJx7zY
Све опозиционе странке, укључујући ДСС, СРС, ДВЕРИ, су биле позване да се прикључе, НИШТА.
Ни СКупштина КиМ није реаговала. Да су реаговали спречило би се све што се од тада до сада
одиграло. Њихово одбијање је властодршцима отворило слободан пут. Зато сви тада позвани
сносе део одговорности за саучесништво у рушењу државе и поробљавању народа на КиМ. То је
пример врло лоше и неумешне политике. Како човек да им сада пружи поверење на изборима?
Ово писмо и тужба Суду опет су недовољни. Једино лице које је било позвано да спречи
противуставна деловања Владе и Народних посланика је то све подржало експлоатишући
ауторитет и углед Председника Републике - Томислав НИКОЛИЋ. Он није тужен. Зашто није? Опет
тежак пропуст ове тужбе: нови пример недоследне политике тужитеља.
Свакако, НЕ ТРЕБА ДА СЕ ГЛАСА ЗА ОНЕ КОЈИ СУ НАС ИЗИГРАЛИ И ДОВЕЛИ АКТИВНО У ОВУ
СИТУАЦИЈУ: пре свега Борис ТАДИЋ, др Мирко ЦВЕТКОВИЋ, Ивица ДАЧИЋ, Томислав НИКОЛИЋ и
Александар ВУЧИЋ и њихове странке.
Мој закључак је да за ове изборе треба да се удруже, ако могу, (например у покрет за
Ослобођење Срба и Очување Србије) људи који су својим јавним иступањима доказали да су
потпуно одани народу и држави. На пример (навешћу само имена оних чија сам иступања упознао
и пратио, те се извињавам свима онима које не наводим а требало би) : професор ФАЈГЕЉ,
Драгослав БОКАН, професор БРДАР, професор ЧАВОШКИ (иако је везан за ДВЕРИ), Б. ДРАГАШ, С.
КОВАЧЕВИЋ, Н. АЛЕКСИЋ., др М. ЈАКШИЋ (иако је везан за ДСС) с КиМа, Саша КАСАЛОВИЋ с КиМа,
И. ВОЈНОВИЋ с КиМа, ...... Они би требало да се најпре повежу и договоре на основи добробити
народа и очувања државе, у складу с Уставом и законом, потом да око себе окупе друге људе у
које имају поверења, као и странке којима верују да неће улазити у коалицију нити са СПС, СНС,
ЛДП нити са странкама које воде ТАДИЋ. и ПАЈТИЋ. ДА ЛИ ЈЕ ТО ОСТВАРЉИВО? Знам да је то
веома тежак задатак у нашој ситуацији. Међутим, верујем да би им се већина народа придружила
и да би онда то било и најлепше и најбоље што могу да ураде сада.
Народ каже: Ко те једном превари он је крив. Ако те и други пут превари - обоје сте криви. Ако
те и трећи пут превари - сам си крив.
Хвала Вам на пажњи.
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