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САМО ЈЕДНО ЗЛО ЈЕ НЕИЗЛЕЧИВО - АКО НАРОД САМ ДИГНЕ РУКЕ ОД СЕБЕ
Гете

ПОВЕРЕЊЕ: ТРЕЋА ИЗБОРНА МОГУЋНОСТ ЗА НАРОД
Поверење се лако губи, а тешко стиче. Власт је свесна тога. Сад има подршку са запада и
наклоност Русије тако да могу лако да прођу све манипилације с изборима. Објавиће резултат који
им одговара ако је у оквиру око 20% покрадених гласова. Пеца је у праву. Власт очекује потпуну
већину у Народној скупштини и у Влади. Тако ће бити озакањена сва њихова противуставна и
кривична дела о којима су они обавештени још 27. децембра 2013. године кад је од Уставног суда
тражено да им (Тадићу, Николићу, Дачићу, др Цветковићу и Вучићу) забрани да икада више буду
на руководећим државним положајима. Уставни суд на то још није одговорио формално.
Међутим, та његова пасивност већ значи немушт одговор. Дозвољава им да воде ове изборе.
Ако се не појави изборна листа с познатим личностима који до сада нису били на владајућим
државним положајима и који су својим делима показали да се боре за добробит Србије, Србског
народа и тиме за све њене држављане*, онда се даје бланко чек садашњим властодршцима да у
име Србског народа укину његово постојање као таквог и избришу србску државу. То ће бити
други пут да наша власт брише Србски народ и србску државу. Први пут је то урадила 1918.
године. Тада је било без народне сагласности. Сада, ако ови остану на власти, биће свуда
објашњено да је то став народа, чак и ако на изборе изађе мање од 50% бирача по поштеном и
тачном бројању, и ако садашњи и претходни властодршци добију мање од 50% гласова од укупног
броја бирача!
* Користим ову прилику да вас обавестим да мој покушај да се створи "Покрет за ослобођење и
слободу Срба и СРБИЈЕ - ПОС" да би се окупили такви родољуби није до сада добио значајну
подршку. Број пријављених чланова је веома мали. Можда неко други буде успешнији у томе.
Нисам успео да успоставим контакт с многима с којима бих желео јер не знам њихове еадресе, а
на мој лични позив другима одговорило је само двоје-троје с објашњењем да су преоптерећни
другим пословима. С обзиром на то, питам се ко ће да створи јасну, убедљиву, трећу изборну
могућност у коју би велики део народа с правом имао поверење? Нада још постоји. Још увек је то
могуће. Неопходно је брзо окупљање и ефикасно спровођење законске процедуре за
пријављивање грађанске изборне листе "За ослобођење и слободу Срба и Србије" - "ЗОС".
Потребно је да је предложи најмање 10.000 држављана Републике Србије и да њихови потписи
буду оверени како је то законски предвиђено.
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