Дискусија на округлом столу

"ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ - НЕ У НАТО",
Београдског форума за свет равноправних
Сава центар, Београд, 11:00-14:45, 23. март, 2015. године
Захваљујем се господину Живадину Јовановићу, председнику Форума за свет равноправних, што
је отворио дискусију иако није била у плану овог састанка.
Захваљујем се Форуму за свет равноправних што су јавно обавестили[1] о овом отвореном
столу и омогућили слободан улаз, што сам ја искористио,
Ја сам Љубомир Тихомира Грујић, некадашњи редован професор Универзитета у Београду. То је
с цивилног становишта, С војног: положио сам војну заклетву 1966. године у Другој косовскомакедонској бригади. Касарна је била на улазу у Приштину. Моја генерација је изградила писту.
На њој је могло да се построји преко пет хиљада војника и старешина. Чујем да су је терористи
УЧК-а уз помоћ НАТО-а разорили. То симболички објашњава шта се десило с нашом земљом.
Изнећу неколико чињеница које објашњавају моје питање на крају и у сржи су даншње теме.
Председник СР Југославије Слободан Милошевић је марта 1988. тражио да се распише
референдум по питању да ли могу страни политичари да се мешају у решавање унутрађњих
проблема. У кампањи пред референдум је тражио од народа да каже: НЕ. Народ се одазвао.
Пружио му је поверење. Убедљиво је гласао НЕ, можда преко 60% или преко 65% је гласало: НЕ.
Исте године, око шест месеци касније, у октобру 1988. године је Врховни командант војске СР
Југославије и њен председник Слободан Милошевић потписао с Холбруком споразум о повлачењу
тешког војног наоружања с Косова и Метохије. Нека војни стручњаци оцене колико је то
ослабило војну способност наше војске на Косову и Метохији. Он је то урадио супротно
народној референдумској одлуци, која има снагу уставне одредбе. Према Уставу СРЈ (члан 133)
Војска СРЈ је имала задатак да брани суверенитет, територију, независност и уставни
поредак државе. То је наш последњи Устав по коме је војска обавезна да брани уставни поредак
наше државе. Војска је била доведена у ситуацију да се определи или за став свог Врховног
команданта или за вољу народа исказану на референдуму. Определила се за став Врховног
команданта.
Вук Драшковић је као министар спољњих послова Републике Србије био припремио војни
споразум Републике Србије са Сједињеним Америчким државама. Споразум је 7. септмбра 2006.
године у Вашингтону потписао тадашњи председник Републике Борис Тадић. Тада је још
важила Уставна повеља Државне заједнице Србија-Црна Гора. По њој (члан 55) је Војска била
обавезна да брани Србију и Црну Гору. Борис Тадић је без народне сгласности и без сгласности
Народне скупштине потписао тај Споразум. Деловао је проивуставно као и много пута. Војска
је опет била доведена у ситуацију да или следи свог Врховног команданта Бориса Тадића или да
поштује уставну одредбу одбране државе, што значи одбрану њене независности и
суверенитета. Јесте по том споразуму предвиђено да се САД и Р. Србија обавезују да мпоштују

суверенитет друге потписнице. Како власт САД поштује суверенитет Р. Србије добро знамо.
Тим споразумом је војсци САД дозвољен слободан улаз у Србију, слободно кретање кроз Србију,
уношење било чега без прегледа на царини. И да припадници војске САД за своја дела у Србији не
одговарају властима Р. Србије већ само властима САД.
(Да ме нисте прекинули брже бих завршио, Изгубих концентрацију).
У садашњем Уствау (члан 139) Војска Србије има задатак да брани Републику Србију од
оружаног угрожавања споља. Нама сада највећи проблем представља угрожавање изнутра, у
самој Србији.
Пре неки дан је садашња власт потписала споразум с НАТО. Њиме је НАТО добио све што и
војска САД. Мислим да Форум свој слоган "НЕ У НАТО" треба да прошири са:
"СТРАНА ВОЈСКА ВАН СРБИЈЕ!"
"НАТО ВАН СРБИЈЕ"
Тек потом може да се разговара да ли Србија у НАТО и одлуку о томе може да донесе само
народ на референдуму.
Војни историчари треба Пакт који је Кнез Павле 25. марта 1941. године потписаоу Берлину с
Хитлером да упореди с та два војна споразума с Владом САД и НАТО-ом и да народу илзоже
истину.
Сада сазнајем да су Енглези организовали народни бунт и поништење тог пакта с Хитлером
27. марта 1941. године. Не би они могли да га организују да у нашем народу не постоји
вековима отпор окупатору, да не постоји слободарски дух, који је запечаћен 1389. на Косову.
Сада се јавно потписује на интернету[2] захтев да се председник Николић и Влада разреше
врховних државних функција и положаја.
Моје питање је:
Какав је став овог Форума,
да ли председник Николић и Влада треба да буду сада смењени, или не?
Хвала Вам на пажњи."
Љубомир Т. Грујић
Референце:
[1] Јавно обавештење Форума за свет равноправних (дато даље у додатку).
[2] Пред почетак сам за присутне на Округлом столу, пред улазом у салу, ставио 500 примерака
следећег текста:

" Самостална Сједињена Слободна Солидарна Србија
На: http://www.ssssseternal.org је потписивање предлога њеног Устава - Устава СРБИЈЕ.
На интернету: http://www.peticije24.com/sssss је потписивање захтева

за смену председника Томислава НИКОЛИЋА и целе ВЛАДЕ."
*****
---------------Прослеђена порука-----------------Од: 'ANTIC.org-SNN' antic.miroslav@gmail.com
[srbija_medjusljivama] <srbija_medjusljivama@yahoogroups.com>
Датум: 20. март 2015. 15.08
Наслов: [srbija_medjusljivama] Да се не заборави - 16 година од агресије НАТО
Коме: neunato@yahoogroups.com, Postojbina@yahoogroups.com,
serbianforum@yahoogroups.com, siem@googlegroups.com,
sorabia@yahoogroups.com, srbija_medjusljivama@yahoogroups.com,
SrpskaInformativnaMreza@yahoogroups.com, SRPSKI_NOMADI@yahoogroups.com

Да се не заборави
16 година од агресије НАТО
Београдски форум за свет равноправних, СУБНОР Србије, Клуб
генерала и адмирала Србије и друге независне, нестраначке
организације, организују Округли сто поводом 16 година од почетка
агресије НАТО против Србије (СРЈ) под слоганом „ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
– НЕ У НАТО“. Скуп ће се одржати у понедељак, 23. марта 2015. у Сава
Центру са почетком у 11 часова. Говориће Живадин Јовановић, генерал
Јово Милановић, Алексеј Чагин, председник Асоцијације хероја Русије,
проф. Радош Смиљковић, Милица Арежина, Ненад Узелац, др
Станислав Стојановић, Невен Ђенадија (Бања Лука), генерал Радован
Радиновић. Биће представљене књиге „Србија и НАТО“, у издању
Београдског форума и „Војска Југославије у одбрани од НАТО агресије
1999. сведочанства, књига IV“, у издању Клуба генерала и адмирала
Србије.
Претходно ће у холу Сава Центра бити отворена изложба
фотографија и књига, у издању Београдског форума за свет
равноправних, посвећена 15-годишњици рада овог удружења.

Наредног дана, у уторак, 24. марта, удружења, институције и
поједицни, положиће цвеће код споменика Деци, жртвама агресије НАТО,
у парку Ташмајдан, у 10:00 часова, а после тога, код споменика „Вечна
ватра“, Парк пријатељства, Ушће, Нови Београд, у 11:00 часова. Поред
удружења из Србије, очекује се да ће цвеће и венце положити
представници више страних амбасада у Београду, делегација Хероја
Русије, представници српског расејања.

Београд, 19.03.2015.
Ергић, портпарол

Београдски форум за свет равноправних
Невена Таушан
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