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Поштована господо,
Захваљујем се господину Мандићу на слању ми листа „Српске новине“, Чикаго/Грејслеик.
После читања чланка:
„СРПСКИ НАРОД У АМЕРИЦИ ОБРАТИО СЕ
АМЕРИЧКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ У ВЕЗИ СА
СИТУАЦИЈОМ НА КОСМЕТУ“

„JOINT LETTER OF SERBIAN ORTHODOX
CONGREGATIONS AND ORGANIZATIONS IN
THE UNITED STATES OF AMERICA“ *
објављеног на Србском и Енглеском на страни 08 у листу „Српске новине“, прочитао сам и
оригиналан текст изложен на:
https://www.snd-us.com/vesti-dijaspora/2063-zajednicko-pismo-srpskih-parohija-i-organizaciia-u-sad.html :

„ЗАЈЕДНИЧКО ПИСМО СРПСКИХ
ПАРОХИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА У САД
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Поштовани Сенатори, Представници у Конгресу и званичници у Администрацији:
Као лидери српских православних парохија и српско-америчких организација широм
Сједињених Држава, обраћамо вам се да апелујемо за заштиту безбедности, људских
права и верских слобода српског становништва на Косову и Метохији, као и да
изразимо наше чврсто противљење предложеној подели те територије.
Већ деветнаест године је српски народ на Косову и Метохији систематски лишен
својих најосновнијих људских права—укључујући право да се слободно моле Богу, да
користе своју имовину, па чак и права да посете своје домове и цркве од којих су
насилно прогнани. Узнемирује нас да после више године дијалога, и након пристајања
власти у Приштини да примењују стандарде за заштиту Срба које су сагласне са
европским и међународним нормама о људским правима, Косовски Срби настављају да
се суочавају са дискриминацијом, претњама насиља, нападима на основно људско
достојанство и егзистенцију, као и општи немар власти за владавину права.
У том контексту, ми се одлучно противимо предложеној територијалној подели Косова
и Метохије које би узроковало масовни егзодус и унутрашње протеривање
становништва - као што су све историјске поделе учиниле. Овај сценаријо би наше
најважније цркве, манастири и света места оставио изложене и подложне нападима, без
основних правних и институционалних заштита овог 21. века, и био би супрoтан са
РСБУН 1244 и Поруком светог архијерејског Сабора о Косову и Метохији од 13. маја
2018. године.
Вековима српска православна Црква дели судбину хришћнског становништва Косова и
Метохије промовишујући мир, помирење и достојанство сваког појединца као
непоновљивог човека створеног по Божијој слици и прилици. Ми сматрамо да, као
минимум, тај глас Цркве исто заслужује да буде саслушан од стране званичника и
одлучиоца док разматрају витална питања која ће утицати на њен живот.
С поштовањем,
Небојша Живковић, председник, Српска Народна Одбрана
Џон Мартић, председник, Српски Народни Савез
Марко Ђурић, председник, Српска Адвокатска Комора у Америци
Драган Селаковић, председник, Организација српских Четника “Равна Гора”
Предраг Бурсаћ, председник, Српска Братска Помоћ
...и још 771 потписника: свештеника СПЦ и локалних лидера Црквено-школских
општина, као и представника културних, образовних и националних организација

“

широм САД

Други пасус у оригиналу почиње текстом:
«Већ деветнаест година»
а у «Српским новинама» почиње текстом:
«Већ деветнаест година [у ствари још од 1946]»
То јесте делимично тачно, али није истина јер почиње са «Већ».
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Истина је да:
«Већ седамдесет и седам година [још од 1941.]» и даље како је написано на оба непред
наведена места.
Молим вас да свима којима сте упутили своје писмо напишете извињење за
(штампарске?) грешке у том почетку другог пасуса и да их замолите да прихвате
одговарајућу исправку коју им напишете.
Негативне последице тих грешака, ако не буду исправљене, су далекосежне:
Наведени текст није истинит.
Шћиптарски терор над Србима на Косову и Метохији с јачим или блажим интензитетом
непрекидно траје од 1941. године.
 Од 1941. до 1945. је шћиптарски зулум над Србима на Косову и Метохији био потпомогнут,
организован и заштићен у нацистичкој Великој Албанији.
 У том периоду су шћиптарски терористи прогнали са Косова и Метохије преко 150 000
Србкиња, Срба, србске деце, целих породица. Колики је број убијених и масакрираних
Срба био тамо у том периоду?
 Србима је КПЈ власт Југославије 1945. забранила повратак на своја имања, у своје домове,
на Косову и Метохији (а и у Македонији, Војводини):



„U IME NARODA!“ - 16. marta 1945. u Službenom listu je objavljena "privremena" odluka
Nacionalnog komiteta oslobođene Jugoslavije koja ZABRANJUJE povratak Srba prognanih
tokom Drugog svetskog rata na Kosovo i Metohiju. Odluku je potpisao pop Vladimir Zečević,
poverenik ministarstva unutrašnjih poslova FNR Jugoslavije.
https://forum.krstarica.com/showthread.php/806584-Komunisti%C4%8Dka-zabrana-povratkaSrba-na-kosovo
«Одлука НКОЈ-а (Националног комитета ослобођења Југославије), донета 6. марта 1945
године, о ”привременој” забрани враћања ”колониста” (Срба) на њихова пређашња места
живљења, позната и као Одлука бр.153, била је одлука послератних комунистичких
власти којом се ”колонистима” (Србима) ”привремено” забрањује повратак на Косово и
Метохију и у Македонију.» https://facebookreporter.org/2015/01/18/хронолошки-приказпогубних-одлука-о-к/
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Образложење те наредбе је доказ да су Срби били непрекидно незаштићени на Косову и
Метохији од шћиптарских терористичких окупатора и после завршетка рата, и 1945 и 1946.
године.
Одбацивањем периода од 1941. до 1999. у оригиналном тексту (односно од 1941. до 1946.
у допуни у „Српским новинама“) се ствара погрешна слика о шћиптарском терору над
Србима на Косову и Метохији као да до тада није постојао.
Сакрива се истина да је последњих деценија у току растуће васпостављање нацизма
против Србског народа и Србије у целини с ескалацијама у „Бљеску“ и „Олуји“ и с
непрекидним јачањем на Косову и Метохији. С тихом, а свеобухватнијом окупацијом целе
Србије (што смерно и непоколебљиво спроводи садашња власт Републике Србије).
Прећуткује се истина да то води и спроводи власт СР Немачке која је руководила
насилничким, осветничким, растурањем СФР Југославије, успостављањем нове и то
казнене (не само за Принципов атентат и пораз у Првом светском рату, већ посебно за
обацивање пакта од 25. марта 1941., за задржавање Хитлеровог напада на Совјетски
савез, за стални отпор Срба Хитлеру у току Другог светског рата и за његов пораз на крају
рата) окупације Србског народа на Косову и Метохији успешно у то увлачећи власти
традиционално савезничких народа Србском народу: САД, Велике Британије и Француске.
Велика победа немачких нациста! Њихово поништавање резултата Другог светског рата,
Нирнберга. Немачки доказ да су власти западних држава поводљиве, спремне и отворене
да прихвате нацистичку политику против свог савезника – Србског народа и Србије, да су
спремне на издајство свих, а посебно сопствених, храбрих и племенитих бораца, војника
и официра, који су погинули у борби против нацизма. Та истина се крије од Америчког
народа. (Ваш би посебно велики допринос слободи био да га о томе обавештавате).
Обезвређује се борба Србског народа против нацизма започета у првој половини 1941.
године и настављена до краја рата. Део ЈКВ се није предао. Одбио је нелегитимну
немачку објаву и под руководством пуковника Драже Михајловића започео је да
организује отпор Хитлеру. Други део ЈКВ, преваром лажне немачке објаве о предаји ЈКВ
(коју је под смртном претњом потписао неовлашћени, а разоружани, генерал
Калафатовић) је био заробљен и све време рата провео у заробљеништву (као мој отац,
који је отишао у Босну по војном распореду да се бори за одбрану државе и народа, а био
заробљен јер је затекао расуло ЈКВ). Део Србског народа се придруживао партизанима не
знајући 1941./1942. за Тита и за КПЈ и чинећи око 80% партизанске војске у којој је у
почетку само мањина партизана била учлањена у КПЈ. Првобитно су, према мојим
сазнањима, ти Срби пошли у борбу против оупатора, а не с циљем да се окупација користи
за укидање монархије и по цену братоубилачког грађанског рата организованог од Тита и
спроведеног под његовим руковођењем КПЈ.
Омаловажава се оданост свих србских војника и официра ЈКВ који су одговорили
објављеном мобилисању и дошли по војном распореду на одговарајућа места да се као
припадници ЈКВ супротставе Хитлеровој армији, да одбране слободу народа, независност
државе и њено легитимно устројство, а које је немачка војска заробила.
Скрива се истина да је под руководством Јосипа Броза и Едварда Кардеља КПЈ отворила
границе Југославије, тј. Србије и Црне Горе, према Шћиптарији/Албанији ради слободног
досељавања Шћиптара/Албанаца, углавном на КиМ, дајући им сва права домаћег
становништва-држављана СФРЈ и повластице чланова КПЈ/СКЈ чим би се учланили, што су
они масовно чинили. Све време су шћиптарски терористи спроводили злодела над
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Србима и прогањали их с Косова и Метохије и југа Србије који већ проглашавају за своју
територију (која тактика и стратегија да се не би Срби усудили да њима и целом свету
јасно кажемо: Косово и Метохија је србска земља. Сада је опет под окупацијом, по други
пут под нацистичком окупацијом. Свесни смо тога. Окупатор је за сада јачи од нас.....као и
толико пута у прошлости. Ми не заборављамо ни да сте отели уз германску помоћ србске
старине Драч и Скадар с околинама од србске државе Црне Горе..... )!
Надам са да ћете прихватити молбу и свим адресентима послати вашу исправку.

* Молим вас да у будуће пажљивије користите SERBIAN и да уочите разлику између те речи,
која на Енглеском значи: Србијански или Србијанац/Србијанка – становник Србије, и речи
SERB која у Енглеском језику значи Србин/Србкиња – припадник Србског народа или србски.
Немачка пропаганда настоји да одвоји Србе ван Србије као СРБЕ од Срба у Србији као
СРБИЈАНЦЕ. Зар ћете свесно да је подржавате?
“Serb, n. 1. One of a Slavic people of the Balkans
2. their language
Serb, a. Serbian.
Serbian, n. a native or inhabitant of Serbia; especially, one of the Slavic people of Serbia; a Serb.
Serbian, a. pertaining to Serbia, the inhabitants of Serbia, or their language.”
WEBSTER‘S NEW UNIVERSAL UNABRIDGED DICTIONARY, Simon and Schuster, New York, 1979, p.
1656.
Београд, 31.10.2018. године

С поштовањем,
Др Љубомир Т. Грујић,
редовни професор у пензији
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
СРБИЈА
http://www.ssssseternal.org

5

