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Борисе Тадићу,

  

Никада у скоријој историји Србија и српски народ нису били тако понижени као за време
твоје издајничке владавине. Довео си Србију до окупације – бацио си је на колена
Бриселу и Вашингтону. Брутално кршиш Устав и тргујеш српском територијом као својом
прћијом. Са лакоћом си згазио све државне и националне интересе. Одрекао си се
Косова и Метохије. Угрозио си опстанак Републике Српске.

  

Са лакоћом жртвујеш и Србију и часне српске главе зарад бедног останка на власти.
Најгоре је што ниједног тренутка ниси показао ни трунку кајања. Грчевито си стегао
фотељу умишљајући да нико и ништа није изнад тебе.

  

Твој страх од губитка власти сада је увећан чињеницом да је Запад успео да пронађе
оне који поседују већи издајнички капацитет од тебе – Томислава Николића и
Александра Вучића. Очигледно је да НАТО спрема своје нове кандидате за изборе у
Србији. Ова двојица убеђују чиновнике по Бриселу и Вашингтону да много боље могу да
им служе и да много брже могу да испуњавају њихове захтеве.

  

Чињеница да има горих од тебе неће те ослободити одговорности за почињено. Кад–тад
ћеш одговарати због издајничке политике.

  

За тебе постоје само амерички и британски интереси и интереси крупног капитала –
тајкуна. Интереси обичног човека, интереси грађана не постоје. Од њих си створио
армију незапослених, сиромашних, ојађених и понижених.

  

Испунио си све захтеве оних који су нас бомбардовали, убијали децу и који нам отимају
територију. А сада си их, као врхунац понижења Србије, позвао да на нашој земљи
организују скуп своје злочиначке организације. НАТО скуп у Београду представља
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коначно амнестирање њихових злочина – разбијања Југославије, агресије на Савезну
Републику Југославију, стварања терористичке државе „Косово“ на једној страни и
стварања послушничке, клијентске државе Србије на другој страни.

  

Тадићу, да ли твоја спремност на понизно испуњавање захтева оних, који су учинили
највећа зла нашем народу и нашој земљи, има граница?

  

Твој циљ је да уведеш Србију у НАТО и тај процес си већ започео – НАТО службеници
већ седе у српским институцијама. Твоја погубна прозападна политика води ка уништењу
наше државе и народа. То мора да се заустави. Једини спас за Србију је твој одлазак са
власти. Зато Српска радикална странка захтева твоју смену и смену твоје владе.

  

(Председнички колегијум СРС)
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