Поднето 09/04/2015. за објављивање на:

http://facebookreporter.org/2015/04/09/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%81
%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA/#comment-48608:

Уочи ВАСКРСА
Заиста не разумем све ово: толико, и то више него оправдано, не јаукање, већ запомагање које ће
постати, ако се овако настави, тужно масовно цвилење, а да се истовремено не предузима
никаква акција да се смене председник Томислав НИКОЛИЋ и ВЛАДА. Толика пасивност за акцију
да се чак не подржава својим потписивањем на:
http://www.peticije24.com/sssss
ни захтев Народној скупштини да их по Уставу разреши дужности.
Ако неко мисли да таква петиција нема ефекта, онда је у праву да она нема ефекта због масовног
њеног бојкота од свих који критикују, кукају, запомажу због недела ове влаасти. Међутим, већ би
неколико хиљада потписа стварало ефекат, десетине хиљада би јасно поставило обавезу Народној
скупштини да покрене поступак, стотине хиљада да га ефикасно спроведе без одлагања, а милион
да они одмах дају неопозиве оставке, за опште и њихово добро. Тек после тога, ако се они и даље
држе устоличени од помоћи страних власти, је потпуно оправдано и неопходно да народ, као
извор и носилац суверенитета предузме друге мере које ће бити знатно оштрије од петиције:
http://www.peticije24.com/sssss
Ово пишем и понављам зато што дубоко патим због овог народног трпљења уништавања свега:
државе, територије, народа, његове слободе, права, културе, свог наслеђа, морала, хране, воде,
здравља, садашњости и будућности деце, и то без икаквих последица по актере и вође тог
уништавања. Њихове вође су, да будем јасан: Борис Тадић, др Мирко Цветковић, Пајтић и њихове
Владе и Скупштине, Томислав Николић, Ивица Дачић, Александар Вучић и њихове Владе и
скупштине.

Дај Боже да у нама масовно васкрсне свест, родољубље и патриотизам, солидарност и решеност
да зауставимо овај суноврат у свему, и да почнемо да све уздижемо, да схватимо да су сва
страначка и идеолошка опредељења и њихове разлике небитне пред спасавањем народа и
државе.

СРЕЋАН ВАМ ВАСКРС.
Др Љубомир Т. Грујић
http://www.ssssseternal.org

