
Г-дине Председниче Николићу! 
Г-дине Премијеру Дачићу! 
Г-дине Министре Мркићу! 
Г-до Народни Посланици! 

Ово писмо ће бити јавно објављено да после не можете да кажете да нисте знали и да 
нисте упозорени на последице којима ћете бити узрок уколико не реагујете. 

Србија се данас налази после пресуде хрватским генералима и шиптарским 
терористима у далеко тежој позицији него пре само петнаест дана. После ових пресуда 
предстоје нам веома озбиљно суђење на Међународном Суду Правде. 

У последњих 20 година Србија је имала пред МСП три суђења и сва три је практично 
изгубила. МСП у коме седи 15 судија од тога 1/3 су професионалне судије а 2/3 су 
бивше дипломате. 

Први спор је био по тужби СРЈ за бомбардовање СРЈ где се Суд огласио ненадлежним.  

Друго суђење је било по питању тужбе БиХ а у састављању тужбе није учествовала РС 
те се тужба правно није ни могла сматрати важећом јер је РС била против те тужбе али 
и поред те чињенице МСП је донео одлуку да се суђење одржи. Србија није 
проглашена кривом али се први пут на МСП Република Српска прогласила геноцидном 
а узрок за такву пресуду је пресуда Генералу Српске Војске Републике Српске у 
Хашком Суду. 

Треће суђење пред МСП је било тражење мишљења преко Генералне Скупштине УН по 
питању Косовске независности. И ту смо изгубили. Пре изрицања мишљења ја сам 
лично Г-дину Јеремићу и Тадићу упутио писмо и предлог шта да ураде да добијемо 
више шансе да мишљење буде повољније по нас. Предложио сам им да организују 
један конгрес, семинар о нашем трошку угледних међународних професора, судија и 
адвоката међународног права да они у расправи од недељу дана дају своје мишљење. 
Таква “пресуда” међународних професора, судија и адвоката би можда утицала на 
коначно мишљење МСП или би га обеснажила. Не мора да значи да сам у праву али 
нико не може да каже да ми неби можда боље прошли. 

По исказаном мишљењу МСП  Тадић је самовољно одустао од наше Резолуције пред 
Супштином УН и прихватио некакве преговоре а исход преговора су паметни људи 
видели одмах док су Тадић и ДС замлаћивали српску јавност о томе како се шиптари 
боје преговора под окриљем ЕУ чији 80% чланица је признало Косово. Очекивати било 
шта позитивно за Србију је потпуно сулудо у тим преговорима. За 15 година када ће 
доћи до веома значајног померања на светској сцени неби гаранотвао ни Тадићу ни 
Стефановићу нити данашњим гласоговорницима о прекој потреби преговора са 
Косовским „званичницима“ и сулудог јуришања на добијање датума за преговоре са ЕУ 
да неће завршити на овоземаљском свесрпском суду. Од свих њихових животних 
опција ова моја опција ми је најреалнија. 

Ових дана се огласио и Г-дин Јеремић Прердседник Супштине УН чији предлог 
подржавам јер је дао добар предлог и нека на том предлогу само истраје.  



Ја сам дубоко убеђен да се пресуде могу оборити. Истина не може да изгуби посебно 
ако носиоци истине истрају у својој борби и у тој борби укључе свој мозак. Онај ко је 
основао тај Суд може од тог Суда и да нешто тражи а посебно ако је у питању овакаво 
извртање правде и истине руглу какав се десио овим пресудама. 

Неко ће рећи да се пресуда не може променити а ја бих питао те људе дали се оваква 
пресуда могла и донети. Ако се оваква пресуда могла донети онда се она може и 
оборити и променити. 

Нека Г-дин Јеремић истраје у свом предлогу а Србија и руководство Србије морају да 
ураде следеће: 

Прво: данас, Србија треба да предложи Резолуцију СБ УН да се пресуде пониште и 
врате другом жалбеном већу на разматрање. Та Резолуција неће проћи али смо дигли 
тензију и то питање вратили у УН на разматрање. 

Друго: Г-дине Минстре Мркићу, господо заменици Министра, господо државни 
секретари, сви садашњи и бивши дипломати изволите направите стратегију у наредних 
15 дана па на авион и у свет од врата до врата и борите се на за наше интересе и 
истину. Имамо испред себе 8 месеци. За 8 месеци се можемо изборити за Резолуцију 
Скупштине УН да се одреди ново жалбено веће и донесе праведна пресуда.  

Треће: организујте међународни конгрес судија, профеосора, адвоката међународног и 
ратног права да продискутују и донесу свој суд о пресудама Хашког Суда како против 
хрватских генерала тако и против муслиманских и шиптарских војних команданата 
дали су то исправне пресуде или политичке пресуде. Ако су политичке пресуде онда 
тражимо да их врате у правне токове. Потребно је да из сваке државе света буде по 
једна делегација нека то буде у Сава Центру и нека траје ако је потребно и 10 дана. 
Сваки нови предлог још је добро дошао. 

Четврто: направите докуменатрац на ДВД, правите сајтове о злоцинима других према 
нама и то злочинима који нису процесуирани или који су процесуирани па ослобођени 
попот Насера Орића и других муслимана, попут хрватских генерала, попут шиптарских 
терориста. Правите документарце тако да гледалац пита самог себе како је то могуће 
да се тако нешто деси да на крају човек који је написао књигу да је убијао и кога је 
убијао да не одговара и буде ослобођен. Сваком народном посланику, сваком иоле 
релевантном и вредном човеку у свакој држави света доставите ДВД о српској драми од 
почетка распада СФРЈ па до последње ослобађајуће пресуде у Хагу. 

Пето: За тих 8 месеци се може приложити тужилаштву у Хагу цео низ доказа које су 
пропустили и да они покрену питање ревизије донешених пресуда те да се закаже ново 
суђење под новим жалбеним већем. Не верујем нити имам илузију о њиховој 
заинтересованости за те доказе али нека их ту. 

Шесто: читајући данас Кустуричин текст о Готовини као кандидату за Нобела можда би 
и то била добра идеја за довођења пресуда до апсурда. Г-дине Костурица окупите 
уметнике Србије и света и тражите од Комитета за доделу Нобелове награде да се 
хрватским генералима, шиптарским терористима као и Насеру Орићу додели Нобелова 



награда за мир, ако је по правди Хашког Суда заслужили су јер су у затвору „невини“ 
провели године. 

Господо на власти, Ви се борите за врло крупне интересе Срба и Србије. 

Пред нама је тужба Хрватске пред МСП. Реално, шансе да добијемо тај спор данас су 
мале али је шанса да изгубимо спор и да нам се неправедно натовари и ратна штета 
врло велика. Циљ ових пресуда у Хагу јесте давање правних аргумената МСП да 
би се Србији натоварила ратна штета и тако се дугорочно Србија неутралисала 
и комадала. Овај спор пред МСП није за Србију само још један обичан спор него још 
један врло, врло тежак спор са несагледивим последицама. Ако ми не успемо да истину 
о Јасеновцу, јамама и осталим стратиштима у другом светском рату докажемо као узрок 
побуне Срба 1990 и не успемо да га наметнемо Суду ми ћемо тај спор сасвим сигурно 
изгубити а потом доћи у позицију да нам одреде и ратну штету да платимо Хрватској. 
Шансе да ту тему успемо да наметнемо су веома мале обзиром на састав МСП као и 
интересе појединих држава у том Суду. Ми данас немамо друге шансе за одбрану 
сем суда међународне јавности. Хрватска ће ићи на опцију да су њени генерали 
ослобођени те да она нема никакве одговорности јер су хашке судије оправдале 
“Олују” као једну потпуно чисту акцију без икаквог злочиначког предумишљаја. То ће 
судијама МСП бити почетна позиција. Стога се све мора учинити да се истина види и да 
се ми те истине не стидимо и не кријемо је. 

Истина о “Олуји” није у пресуди Хашког Суда него у чињеници да је из Хрватске 
протерано укупно преко пола милиона Срба а само из Крајине у Августу 1995 године 
око 220.000 људи, да је Крајина потом спаљена и имовина Срба уништена. Нико не 
спомиње нити пита зашто је преко 300.000 Срба побегло из Загреба, Сплита, Осијека, 
Винковаца, Сиска и осталих градова Хрватске. Јесу ли ти људи сами отишли или су 
побегли главом без обзира само да би спасили живот. И ти људи су имали своју “Олују” 
коју нико не помиње. Многи који су остали су прошли као породица Зец из Загреба. 

Господо на власти, дали сте Ви свесни чињенице да Ви из преговора са Косовом морате 
да изиђете јер ће Вас ЕУ својим уценама и Вашом наивношћу натерати да омогућите 
Косову да уђе у УН те да ће тада Косово имати право да тужи Србију и тражи “ратну 
штету”. Све ће то бити правно засновано на пресудама Хашког Суда. Ово није апсурд 
ово је реалност која нас чека. Данас, истрага против Хашима Тачија због трговине 
људским органима отетих Срба и неалбанаца се не помера са мртве тачке, све доказе 
против Тачија имају обавештајне службе земаља запада али они га штите и то га штите 
ради себе а не ради истине или правде. Тачи то није могао радити без њихове дозволе. 
Ако хоће запад коректне преговоре онда прво да се реши проблем Тачија и осталих 
злочинаца па тек онда да преговарамо. Ми имамо времена да чекамо коначан крај тог 
процеса па ћемо онда преговарати. 

Ако је Косово отето као што ових дана наивно каже Премијер Дачић зашто онда запад 
данас тражи преговоре Србије и Косова те признање косовске независности од стране 
Србије. То значи да није отето него се све чини да се отме и да ми ту отимачину 
озаконимо као легалан чин. И бивша секретарка зна да телефонија на Косову није 



њена него је отета и чиниће све преко полена да нас натера да кажемо да је то њено. 
Али она није њена она је наша и она је силом отета. 

Узмимо за претпоставку да рецимо Србија „успешно заврши“ преговоре са Косовом шта 
ће се десити. Срби ће се иселити са Косова у Централну Србију а Србија ће изгубити 
било какво право на Косово јер се договорила „а Срби су сами отишли“. Ако остану 
тамо без договора биће протерани али Србија има право на Косово било када у 
будућности а та будућност није далеко. Можда је неко види, можда неко не види али 
она је сасвим сигурно веома близу. Ја ту будућност видим, о њој ми говоре економски 
показатељи на западу који рапидно опадају и економски показатељи земаља БРИК-а 
који расту а земље БРИК-а нису и не намеравају да признају Косово. У обе опције ће 
Срби са Косова завршити у Централној Србији. Немојте да лажемо ни себе ни своју 
децу јер ће наша деца касније наше лажи плаћати у крви. Косово је привремено отето 
и за нашег живота ће бити враћено у састав Србије. 

Када се заврши Косовска драма, прећи ће се одмах на Војводину, па на Рашку док се 
Србија не сведе на предкумановске границе како је то рекао још 1990 године амерички 
државни секретар Бејкер. 

Овде се иде на тотално изнуривање Србије, уништавање морала а економија је већ 
уништена те на даље распарчавање српског бића. На нашу жалост наше политичке 
елите у томе плану активно учествују. Неко ће рећи да је ово позив на самоизолацију а 
ја кажем да је ово позив на отварање ка државама које желе са нама да раде а ми их 
до сада упорно и вешто избегавамо. 

Од уласка Србије у ЕУ нема ништа, прво јер је ЕУ економски пропала (њене чланице 
данас укупно дугују преко 40 хиљада милијарди) а друго ми смо ЕУ потребни ко 
лањски снег те нас замајавају само још да признамо Косово. Коме је потребна још 
једна пропала економија као што је наша. Ником. Није потребна нама а камоли њима. 

Никада нам САД и ЕУ неће опростити љубав према Русији коју би САД и ЕУ нарадије 
видели на коленима, порушену и уништену да управљају њиховим сировинским 
ресурсима и резервама. Та љубав се не опрашта ма колико се ми улагивали западу. То 
је први разлог наше несреће која нас прати кроз цео двадесети век. Други разлог је 
што смо економски цело наше постојање потпуно неорганизовани и неписмени. Никада 
Србија у својој историји није била богата нити је њено становништво лепо живело. То 
је наша илузија. Никада Србија није знала са каквим сировинама, рудама, водама 
располаже. Одједном се сада на Косову појавише силне руде. Како Србија за то није 
знала пре 15, 30 или 50 година. Нисмо знали јер смо имали потпуно неспособна 
руководства која нису видела ни три дана унапред. 

Господо на власти и у Скупштини Србије пред нама је нови велики светски рат, 
наведени разлози биће небитни, биће то битка за сировинске ресурсе и резерве, иза 
сваког рата стоје искључиво економски интереси држава и појединаца. Дали смо ми 
спремни за такав рат и дали се ми потајно спремамо. Нити смо спремни нити се 
спремамо. Уместо да све своје снаге бацимо на што бржи развој економије ми нашу 
економију убрзано уништисмо пљачкашком приватизацијом са огромном корупцијом те 
довођењем потпуно неспособних кадрова на руководећа и одговорна места. Медији 



ћуте и улагују се тим ништаријама постајући активни саучесници у том злоделу. 
Интелектуалци, академици, чуте и не осећају никакву нити друштвену нити моралну 
одговорност. Ми уништавамо себе, своју децу и своја поколења. 

Дали постоји излаз. Постоји, само је питање дали ми хоћемо излаз из ове агоније или 
не. Излаз је у неутралности. Излаз је у одрицању од ЕУ. Излаз је у изласку из 
преговора са косовским терористима. Излаз је у новим тржиштима тамо где има пара. 
Излаз је у људима који Србију доживљавају искрено као своју једину отаџбину. Излаз 
је у убрзаном развоју економије. Када нам економија буде јака неће нас више нико 
дирати. Парама можемо све и купити и платити. А како доћи до те јаке и толико 
жељене економије. О томе бих у следећем тексту. 
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