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Господине или друже први министре, реците нам, молим вас, који је прави разлог за
тихо признавање такозване „државе Косово“? Немојте нас више вређати са причама о
датуму преговора о приступању Европској унији за коју не знамо ни да ли ће постојати за
неколико година. ЕУ је, данас, светски економски проблем. То је скуп земаља које
евидентно губе своју конкурентност на светском тржишту, презадужене су, удружиле су
се на неодрживим, недовољно демократским основама и имају читав низ других
проблема.

  

Међутим, што је много важније, елите тих земаља не желе ништа добро ни нашој земљи
ни нашем народу. Мислим, да је ово толико очигледно, да само неко ко жели да самог
себе обмањује не може да увиди такву чињеницу.

  

Осим што помињенете преговоре о приступању горепоменутој климавој творевини,
према чему наш народ има све мање ентузијазма, као некакву, ваљда, морам приметити,
веома јадну шаргарепу, поменули сте и реч рат као некакву задњу опцију.

  

Пошто не делим, као и половина нације, ваш евро-ентузијазам, занима ме да ли вам је
неко од наших европских „пријатеља“ можда претио?

  

Реците нам искрено, да ли су вам, ако не прихватите договор коју је бивша влада, у којој
сте и ви били члан, прихватила, запретили новим економским санкцијама или чак
бомбардовањем? Ако ће нас бомбардовати уколико не прихватимо тај договор, ја вас
подржавам у прихватању. Јер то прихватање је ништавно. Договори и уговори којим се
једна страна силом приволи на нешто, немају ни правну ни било какву другу вредност. То
је уговор или споразум исто колико је и силовање вођење љубави. Када та сила
пропадне, пишу се нови уговори.
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Свакако је нереално да наша мала, изнурена земља уђе у ратни сукоб са НАТО-ом. Ту
опцију нећу ни разматрати, али дужни сте да нам кажете, нама, вашем народу, да ли нам
прете на тај начин? Јер само под претњом бомбардовања или економских санкција УН,
можемо имати разумевања за ваше поступке.

  

Ако нам прете, онда сте дужни и човечанству. Нека људска раса зна шта чине
Западњаци чија су уста пуна демократије, поштовања људских права и свега осталог са
чиме манипулишу људима. Подсетићу вас шта они воле да говоре: „Демократије
међусобно не ратују.“ Ми смо демократска земља, осим ако они имају неки доказ да су
избори у Србији покрадени?

  

А ако је истина да нису спремни на ратне чинове, да се запад налази у највећој
економској кризи у последњих осамдесет година, и није више ни сенка снаге оног запада
са којим се ваш политички отац сукобио, зар нисте онда капитулант и издајник?

  

И срамота је како се спрдате са уставом и владавином закона. Нећу инсистирати на
разговетности чињенице да ако устав не важи потписи чланова бившег режима, на које
се ви позивате, не вреде ни папира на којима су написани. Али скренућу вам пажњу на
то да су људи који су убили вашег претходника Зорана Ђинђића осуђени на основу
закона. Према вашем гледишту произилази да они нису криминалци због кршења закона
већ само због недостатка силе која би их ослободила из затвора.

  

Без обзира на ваше мишљење о овим стварима, молим вас, најискреније да нам кажете
да ли су нам претили ратом. Имамо право да знамо. Немојте да продамо Космет због
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безвизног режима. Или зато што вас и вашу владу уцењују због нечега. Или зато што сте
купљени. Сада имамо бољу спољнополитичку позицију него што је Милошевић могао да
машта.

  

А ако нам је држава пред банкротом, па је то разлог за све уступке, онда неко за то
мора да одговара. Тадић, Динкић, Ђелић...и ви лично. 
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