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СРБКИЊЕ И СРБИ СХВАТИТЕ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА И СИТУАЦИЈУ
Драге сестре Србкиње и браћо Срби који сте у Немачкој и у чије име је написан овај поштен, снажан,
текст. Све осим његовог краја.
Његов крај:
"Председниче, маните се марифетлука, одржите дату реч, поштујте Устав и вољу народа, прекините
даље преговоре и тражите решење косовског проблема са г.Трампом и преко УН-а."
чини бесмисленим све што сте написали.
Верујем да све што сте пре краја текста написали исказује ваша искрена осећања и убеђења. Текст
чини крај вашег писма бесмисленим. Бићу преоштар намерно не бих ли вас тргнуо да добро
размислите о ситуацији у којој се налазимо: удварачко бесмисленим. Супротно целом тексту!
Пошто сте се обратили оваквим писмом нелегитимном председнику Републике Србије Александру
Вучићу, једини крај оваквог писма који одговара целом тексту је да или тражите његову безусловну
оставку, или евентуално блаже, да захтевате на основу члана 56 Устава, да јавно одговори зашто,
упркос свему изложеном, он још не подноси оставку, или, када ће је поднети, или можда нађете још
боље решење за закључак који одговара вашем тексту.
Шта оправдава вашу веру да ће он да одржи РЕЧ и ваше убеђење да је то уопште више могуће?
Ви сте својим писмом доказали да он не може, и да хоће, више да одржи своју дату РЕЧ. Ваше писмо
доказује да ју је толико пута погазио, чак је и своју двоструку председничку заклетву одбацио и
погазио одмах по свом противуставном проглашењу за председника Републике, да то више није
могуће.

Шта је основа толиког идолопоклонства према личности Александра Вучића, на чему се она заснива,
чиме ју је он заслужио? Зар нам није довољно 35.о годишње искуство из свих Југославија 1945-1980?
Питам не само вас, већ питам и све Србе и Србкиње, почевши од народних посланика, судија
Уставног суда, чланова Владе, МУПа, МИПа, Војске Србије, па ево и све вас, а овим путем питам све
Србе и Србкиње?
Александар Вучић јасно Србском народу говори да је решен да нас уништи у сваком погледу. Зар ви
то не схватате, или схватате а не смете ни себи, па ни другима, да признате?
Време пролази. У том временском току ситуација се мења. Шћиптари подржани непријатељима
Србског народа и Србије (по дефиницији Повеље УН) настављају, веома успешно, сада, како и
написасте, уз свесну подршку Александра Вучића, да спроводе злочине над Србима, објављују да су
Прешево, Бујановац и Медвеђа с околином шћиптарска земље, да би се усредсредили на Врање,
Ниш и од Ниша на запад с целом облашћу у којој је настала прва србска хришћанска држава - Рашка.
Председник Републике Александар Вучић јуче изјављује да је ОН решен да се Срби и Србија
разграниче са Шћиптарима.
Председник Републике Александар Вучић потпуно игнорише уставну одредбу да је граница
Републике Србије НЕПОВРЕДИВА и своју двоструку председничку заклетву.
Председник Републике Александар Вучић нам јасно, отворено каже да је ОН то решио, одлучио,
свестан да је то супротно ставу 80% народа!!! И ви сад од њега тражите да одржи РЕЧ! На коју његову
РЕЧ ви то мислите? Свима то може да буде смешно, осим Србима којима то само ставља колац у
грло.
Предлажем вам да заборавите на крај свог писма, већ да цео претходни текст наставите
здруживањем са свим Србкињама и Србима који су довољно свесни и схватили ситуацију да
захтевамо да народни посланици као наши уставни представници изврше вољу народа:
Народни посланици су уставно обавезни, и својом заклетвом су добровољно, свесно, прихватили да
покрену и спроведу уставни поступак разрешења председника Републике Александра Вучића због
његових повреда Устава.
Ако вас интересују детаљи слободан сам да вас замолим да прочитате недавну следећу петицију
Народној скупштини Републике Србије јавно објављену на:

и на:

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2018_07_13LTGpotvr.193125221.pdf

https://facebookreporter.org/2018/07/18/vucic-je-uzurpator-vlasti/
Хвала вам на пажњи.
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