
 

ПРОГЛАС НАРОДУ СРБИЈЕ 
 

У ИСТОРИЈИ СРБИЈЕ НИЈЕ ЗАБЕЛЕЖЕНА ОВАКВА ИЗДАЈА И 
ПОНИЖЕЊЕ НАРОДА СРПСКОГ 

 
Издаја и понижење народа почиње државним ударом 5. октобра 

2000. године, највећом обманом народа који је поверовао у демократске 
изборе, боље сутра и стварну слободу. Не знајући да тако преварен 
директно учествује у свом поробљавању од стране Брисела уз помоћ 
властодржаца који су на мртвим душама, не дајући им да почивају у миру, 
засновали своју победу. 
 

На жалост овог народа све касније њихове победе, у договору са 
Бриселом су засниване на све већем броју умрлих, уз благослов свих 
пријатеља новопечене властеле који су нас здушно бомбардовали зарад 
увођења слободе и демократије. Управо због тога је дошло, до урушавања 
државног суверенитета, распарчавања територијалног интегритета, 
спречавања економског и културног развоја свих народа Србије, као и 
стопирање геополитичког позиционирања Србије као слободне и 
независне државе. 

 
Захваљујући тим лажним изборима од скоро два милиона мртвих, 

спроводи се у делo све оно што је Србија одбила у Рамбујеу 1999. године, 
пре свега да народ као робље живи у окупираној земљи.  

 
Бриселске слуге које су дошле после 5. Октобра дозволили су 

слободан прелет авиона који нас упорно посипају „чаробним прахом“ од 
кога лагано, свакодневно све више умиремо! 
 

Властодршци кажу, народе „питали смо Вас“ 
 

Потписали су, а кажу да су нас питали, ИПАП споразум са НАТО 
пактом који подразумева право на коришћење свих ресурса наше земље, 
вода, коридора, војних база, аеродрома, телевизије, стратешки важних 
предузећа ... потписали су договор са „милосрдним анђелом“, који нас је 
те '99. године све „милосрдно порушио“! 
 

Будалаштинама, поразе овог народа и земље приказују као своје 
победе. Као врхунац безумља и издаје, потписаше и тај Бриселски 
споразум и по ко зна који пут, прекршише Устав, угасише све српске 
институције на Косову и Метохији. Право нашег народа на нашем Косову, 
свели су на удружење грађана, а као врхунац безумља нам и то 
представљају као победу! 
 



 

За то време свет нам се смеје, извргава руглу, како државу, тако и 
наше властодршце, и живо их интересује како ће историјски пораз, 
претворити у победу. Планирају да у том поразу учествује и народ својим 
гласом на референдуму. Само запамтите, неће одлучивати гласови живих! 
Управо због тог што знате истину, властодршци су припремили резервни 
сценарио кроз амандмане на Устав који ће омогућити присуство НАТО-а, да 
би заштитили своје слуге, а наше властодршце од беса народа. Зато не 
верујте ни хапшењима наших политичара на Косову и Метохији, то је све 
део режије претварања пораза у победу! 
 

Зато народе време је да прихватимо истину. Истину која је одјекнула 
у ноћи између четвртог и петог марта после још једних лажних избора. 
Изречена је од стране човека који има храброст да ту истину користи као 
једино оружје. Разорност тог оружја се осетила већ првог дана. У 
рушевинама су и позиција и опозиција, сви који учествују у тој лажи дугих 
осамнаест година. Цигла од тих рушевина је погодила и Брисел, који је 
наредио да се та брљотина одмах исправи, па је слушајући наредбу први 
човек система смањио број становника за седам стотина хиљада у току 
једног дана.  
 

Народе, више немамо прво да препуштамо своју и судбину своје деце 
издајницима ма како се они звали. Слобода је у рукама сваког од нас, нико 
нам је неће уручити као поклон, сами се за њу морамо изборити.  
 

Сад више немамо право да кажемо да нисмо знали. 
 
Зато народе, сетимо се поруке Душана Силног – Живот вреди 

једино ако га живи слободан човек! 
 

Са Вама и уз вас до Слободе! 
 

Достојни Србије 
 
 

У Београду 
27.3.2018. Године. 
 


