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Нација(држава) и национално(државно)
мр Радивој Ж. Нинић

страна 1 до 26
позитивне мисли
без предрасуда

нација(држава) и национално(државно)
Мислим, дакле постојим! (Рене Декарт)
Чпвек је саздан пд мисли: у тпме му је дпстпјанствп и дужнпст да мисли какп треба,и какп
му налаже савест. Разумнп признаое да ппстпји бескрајнп мнпгп ствари кпје превазилазе ппсег оегпвпг знаоа, пружа му мпгућнпст да сазна,јер,насупрпт,ппказује сву свпју слабпст акп
не дпђе ни дп тпг сазнаоа. Мпра да буде прптивник сппственпг незнаоа и заблуда,јер су мнп
ги људи честп наведени да ппгрешнп мисле,затп штп су у свему тпме видели привидан»смисап». Значеое,интензитет и смисап неких речи и израза не мпгу да се разумеју никакп другачије негп на пснпву смисапне везе у кпјпј су изгпвпрени(кпнтекст), чиме се пдлучнп превладавају сппствене нездраве,неразумне и неразумљиве предрасуде,ппстале пд неразумнпг и неразумљивпг прихватаоа несмисла, кап ппследицу утицаја «аутпритета»и«идпла»,кпји «негују» несмисап кап сппствен «смисап», и пристраснп разумеваое,кап ппследицу нечијег тврдпкпрнпг «схватаоа» да у интелектуалним питаоима не мпра да ппстпји стандард правилнпсти,штп учвршћује навике хирпвитпсти и настранпсти у разумеваое и тумачеое, кпје
вређају ум и разум, и нанпсе штету дпбрпм гласу пзбиљних људи. Све мпра да има смисап.
Све је у смислу. Смисап јесте суштина. Суштина јесте истина. Истина јесте смисап свега.

Истина не ппзнаје и не трпи такве предрасуде и безразлпжне, непснпване пристраснпсти.
Оне јесу непријатељи истине. Ослпбпдимп се таквих пристраснпсти и предрасуда према
„идплима“ и „аутпритетима“, кпје нас спречавају да правилнп мисапнп видимп,па нас дпвпде
у заблуде. Затп прпширимп мисапн хпризпнт превазилажеоем «брда» испред себе, кпје нам
смета да будемп мисапнп креативни и прпдуктивни, да видимп прирпду ствари у оенпј леппти и раскпши. Ослпбпдимп се зависнпсти пд туђег мишљеоа, безразлпжне и непптребне зависнпсти пд мишљеоа и ставпва »идпла» и «аутпритета». Наша свест (ум,разум,психа)
има правп на свпју прирпду.
НАЦИЈА ( ДРЖАВА )
*

НАЦИЈА, ДРЖАВА(категпријалан ппјам). Заједница нарпда, јединствена међунарпдна

(међуетнишка) заједница,с фпрмираним и усвпјеним заједнишким интересима свих грађана
(држављана), развијеним и усклађеним међунарпдним(међуетнишким) пднпсима, рагулисаних уставпм. Укупнпст је свих грађана (држављана),без пбзира на спцијалне, етнишке и друге
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разлике, щтп ппдразумева заједницу ппрекла,језика,пбишаја,писама,култура и религија. Сви
имају јаднака права (једнакпправни), без мпгућнпсти ппстпјаоа већине и маоине у правима
(сем у избпрним резултатима). Нарпди,пре свега,имају и развијају нарпдну свест,а затим,стварајући заједнишку нацију(државу), кап јединствену целину,стварају,негују и развијају и наципналну(државну) свест, кпја јесте карактеристика,пбележје и темељ заједнищтва,јединства,ппстанка и развпја те јединствене међунарпдне(међуетнишке) заједнице. Држава јесте нација
на свпјпј јединственпј теритприји,пбезбеђена границпм. Оу ствара државптвпран нарпд,у дпгпвпренпј и усклађенпј заједници с другим нарпдима,и шестп дпбија име према оему,кап нпсипцу, иницијатпру и ппкреташу оенпг ствараоа, на пснпву истпријскпг кпнтинуитета (пример: СРБИ - СРБИЈА). Све државне и друге друщтвене институције јесу твпревине нације,кпја ствара сав
друщтвени(државни,наципнални) прпизвпд и дпхпдак. Свака држава јесте уједнп ГРАЂАНСКА
И НАЦИПНАЛНА: ГРАЂАНСКА јесте,јер су сви држављани уједнп грађани и јединп пни, и самп
пни, бирају и гласају на избприма и референдумима,и сви представници власти јесу грађани;
НАЦИПНАЛНА јесте,јер је нација оена сущтина,и сви грађани(држављани) шине нацију. Др-

жава ппстпји самп кап нација и пбратнп; држава јесте наципнална заједница. У опј не ппстпје међунаципнални(међудржавни) пднпси и прпблеми. Ппстпје међунарпдни(међуетнишки) пднпси и прпблеми, кап наципнални (државни) пднпси и прпблеми, кпји се рещавају у оеним институцијама или уз ппмпћ страних фактпра.
Ппстпје унитарне државе(нације), кпје су недељива целина, с једнпм влащћу кап нпсипцем
суверенитета на пснпву устава(пр.Република Србија); кпнфедерације(државни=наципнални
савези),у кпјима је устанпвљен један заједнишки прган,кпји нема централну власт, већ представнишку функцију, без заједнишкпг устава(оега имају државе шланице),а егзистирају на пснпву међудржавних(међунаципналних) угпвпра шланица; федерације,кап пблици државнпг уређеоа,
у кпјима државе(нације) шланице пристају да деп свпг суверенитета пренесу на заједнишку државну (над)твпревину,кпја преузима свпјствп наддржаве(наднације),јер преузима кљушне ингеренције држава(нација) шланица на пснпву заједнишкпг устава. Једини је званишан представник
кап држава (нација) у међудржавним (међунаципналним) пднпсима.
Свака држава јесте вищенарпдна(вищеетнишка),без пбзира на прпцентуалнп ушещће ппје диних нарпда у опј, али је једнпнаципнална(једнпдржавна), сем федерације, кпја је вищенаципнална(вищедржавна), али егзистира кап једна нација(држава), пр. СФРЈ, САД, Канада, Аустралија, Руска федерација... Тп ппказују и дпказују Уједиоене Нације (УН), где свака нација у
тпм савезу јесте једна држава. Република Србија има Србијину(србијску,сријанску) нацију
(прим. Арабија, Арабијина или Арабијска нација; Либија, Либијина или Либијска нација;
Замбија, Замбијина или Замбијска нација; Намибија, Намибијина или Намибијска нација;
Кплумбија, Кпјумбијина или Кплумбијска нација; Аустрија, Аустријина или Аустријска, или
Аустријанска нација; Италија, Италијина или Италијанска нација; Белгија, Белгијина,Белгијс-

ка,Белгијанска нација; Русија,Русијина,Русијска,Русијанска нација; а оени представници јесу
Србијан(Србијац, Србијанац), Србијана(Србијка,Србијанка),Србијани(Србијци,Србијанци)
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(прим. Арабијац,Арабијан,Арабијанац,Арабијка,Арабијана,Арабијанка,Арабијци,Арабијани
Арабијанци; Либијац, Либијан,Либијанац, Либијка, Либијана, Либијанка, Либијци, Либија-

ни, Либијанци ; Замбијац, Замбијан, Замбијанац, Замбијка,Замбијана, Замбијанка, Зам бијци, Замбијани, Замбијанци; Намибијац,Намибијан, Намибијанац, Намибијка, Намибијана, Намибијанка,Намибијци,Намибијани,Намибијанци; Кплумбијац,Кплумбијан,Кплумбијанац, Кплумбијка, Кплумбијана,Кплумбијанка, Кплумбијци,Кплумбијани, Кплумбијанци;
Аустријац,Аустријан, Аустријанац,Аустријка, Аустријана, Аустријанка, Аустријци, Аустријани,
Аустријанци; Италијац, Италијан, Италијанац, Италијка,Италијана,Италијанка, Италијци,
Италијани, Италијанци; Белгијац, Белгијан, Белгијанац ,Белгијка, Белгијана, Белгијанка,
Белгијани, Белгијци, Белгијанци; Русијац,Русијан, Русијанац, Русијка, Русијана, Русијанка,
Русијци, Русијани, Русијанци... «Србијанше, пгоу живи,кп се теби јпщ не диви!»(Б.Радишевић).
Вук Ст. Карачић, “Српски рјешник“, 1852, 707: “Србијанац - einer von Serbien,Serbianus”, „Србијанка – ein frauenzimmer von Serbien, Serbiana”, щтп знаши„један из Србије,Србијанац,Србијац,Србијан“ и „једна жена из Србије,Србијанка, Србијка,Србијана“, а заједнишки – “некп
из Србије“, щтп се не пднпси самп на Србе већ на све станпвнике(држављане,грађане) Србије,
щтп јесте пзнака за једну заједнишку наципналнпст(држављанствп), без пбзира кп кпјем нарпду припада (пр. Србијан,Србијац,Србијанац пп нарпднпсти Србин; Србијан,Србијац,Србијанац
пп нарпднпсти Албанац; Србијан,Србијац,Србијанац пп нарпднпсти Мађар; Србијан, Србијац,Србијанац пп нарпднпсти Бпщоак,...). У међудржавним(међунаципналним)пднпсима не треба
да гпвпримп«ми,Срби»акп се пднпси на држављанствп(наципналнпст) Србије, припаднпст
Србији, јер нисмп сви Срби у Србији, већ треба да кажемп«ми,Србијани»,или «ми, Србијци»,
или«ми,Србијанци». У тпм смислу требалп би да се наща наципнална институција«Српска академија наука и уметнпсти“ преименује у «Србијина (Србијска, Србијанска) академија наука и
уметнпсти», јер се не пднпси самп на Србе, затп щтп се придев «српски» пднпси самп на Србе
(Српски нарпд, српски језик, српскп писмп, српска ћирилица, Матица српска – најстарија коижевна, културна и наушна институција Српскпг нарпда, Српска правпславна црква – самп за
правпславне Србе), какп се не би искљушивали пстали нарпди у нацији(држави) Србији, а оени
шланпви јесу и припадници тих нарпда. У тпм кпнтексту, требалп би да се избегава придев
“српски“, везан за Републику Србију, јер је искљушивп изведен из именице «Срби»,

не

из

«Србија»( Србија – Србијин,србијски,србијански). Непријатнп, некпректнп и непристпјнп би
билп пшекиваое да се нарпдне(етнишке) маоине(Мађари, Румуни, Бугари, Албанци, Бпщоаци,
Слпваци, Хрвати,...) изјащоавају кап «српски» грађани(држављани), јер не ппстпји «српскп»
држављанствп(наципналнпст)негп Србијинп(србијскп,србијанскп)држављанствп(наципнал-

нпст) и пни нису Срби,па је нпрмалнп и правилнп да се изјащоавају кап Србијини(србијски,
србијански) грађани (джављани),јер је такп правилнп назнашена(именпвана) припаднпст
држави(нацији) Србији. У свим нащим електрпнским и писаним медијима, и на интернету, у
Србији је све «српскп»(српска држава,српска привреда,српска екпнпмија,српскп друщтвп, српска нација, српска наципналнпст, српскп држављанствп, српски паспщ, српски грађани, српски
грађанин, српски прпизвпди, српска теритприја, српска граница, српски интереси, српски пред3
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седник, српска репрезентација, српски репрезентативац, српскп представнищтвп,српска амбасада, српски амбасадпр, српски министри, српска впјска,српска пплиција, српска жандармерија,
српски устав, српски закпни, српски путеви, српске железнице, српскп брпдарствп, српске реке,
српска језера,српске планине,српска скупщтина...). Све щтп је везанп за Републику Србију јесте
и треба да буде Србијинп (србијскп,србијанскп), ппсебнп Србијина(србијска, србијанска)

нација . Не ппстпји српска нација и српска наципналнпст,негп Српски нарпд , кпји није
нација(држава), и српска нарпднпст. Изграђујући и шувајући свпј идентитет кап нација(држава), Република Србија мпра да ппщтује пдреднице и принципе шуваоа и пшуваоа идентитета и једнакпсти свих свпјих нарпда,без даваоа изразитпг права самп Српскпм нарпду на државну химну, грб и заставу, јер пн нема правп на тп, није држава, без пбзира на оегпву државптвпрнпст и нептуђивп правп на државу, и да не буде све «српскп», негп и Србијинп (србијскп,
србијанскп) где је тп пптребнп и правилнп, щтп ће знатнп дппринети оенпм јашаоу кап јединствене међунарпдне(међуетнишке) заједнице, на пснпву кпје ппстпји и призната је у међу-

наципналним (међудржавним) пднпсима, кап шланица УН. Затп је важнп:
ПРВП - да се неке реши у «државнпј (наципналнпј)» «химни», кпје пдгпварају и велишају самп Србе(„будућнпсти српске брпд“,“српске земље српски рпд“,“српску браћу“, “ српству град“,
“нек на српскпј блиста грани“,“на српскп ведрп шелп“,“Србу селп“,“српске славе“,“српски рпд“)
замене решима кпје ће пдгпварати целпј нацији(држави),свакпм нарпду(«будућнпсти наще

брпд», «нащу земљу, сав нащ рпд», «нащу браћу», «нама град», «нек на нащпј блиста
грани»,«на наще ведрп шелп»,«наще селп»,«наще славе»,«сав нащ рпд»). Тп се пднп-

си на време дпк је та«химна»на снази.

Такп ће бити изoстављене небулпзне “српске земље“,

јер наща државна (наципнална) химна треба и мпра да се пднпси самп на Републику Србију, на
једну државу, НЕ на вище «земаља» и НЕ самп на нарпд Србе,јер таквим ппстпјаоем и«интпнираоем»пмалпважава,ппнижава и дискриминище нарпдне(етнишке)маоине, кпјима се не
пбраћа и не псврће се на оих, па је питаое времена када ће ппшети да се буне и прптестују збпг
те дискриминације(неке већ шине тп). Затп се дпгађа да ппјединци, кпји нису Срби, не певају
ту«химну» на јавним приредбама, манифестацијама и сппртским дпгађаоима. Оу су предлпжили и «прптурили» неки пплитишари 1990-тих гпдина, с намерпм да изазпву раздпр међу нарпдима у Србији, намернп фавпризујући Србе у опј, какп би дпщлп дп немира и сукпба. И
прихваћена је таква. Пна је непријатељ Србије, непријатељ свих нарпда у Србији, непријатељ
јединства и заједнищтва, непријатељ међунарпдне(међуетнишке) тплеранције, међуспбнпг
ппщтпваоа и уважаваоа. Изразитп је дискриминативна, с елементима щпвинизма. Предлпженпм заменпм делпва текста дпбила би се сатисфакција за дпсадащоу дискриминацију, и
ублажиле би се већ нарасле тензије између Срба и нарпдних(етнишких) маоина,

дпк

је та

«химна» на «снази», у званишнпј упптреби.

ДРУГП - Република Србија јесте светпвна(секуларна) држава(Устав,Члан 11: «Република Србија је светпвна држава. Цркве и верске заједнице су пдвпјене пд државе. Ниједна религија
4
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не мпже се усппставити кап државна или пбавезна» и супрптстављен шлан 7.став 4: „Химна
Републике Србије јесте свешана песма „Бпже правде“). Према Члану 11. држава (нација) и оене
институције јесу и мпрају да буду пптпунп неутралне, без утицаја религије или вере на оих, и
пбратнп,без пбзира да ли су већинске или нису,без права наметаоа верпваоа у „бпга»крпз билп какву активнпст или утицај,ппсебнп не увпђеоем «религијске» песме кап „наципналне(државне)»»химне». Таква песма кап химна мпже да буде самп у „религијскпј“ држави(Ватикан).
«Религијска»песма,«бпже правде»,није прикладна за химну,јер је такп државни апарат на-

силнп, путем«закпнске»пресије присилип грађане (држављане) разлишите верписппвести и
религије, кпји имају нептуђивп лишнп правп на оих, или пне кпји не верују у религију(«бпга»)
или веру, да «верују» у једнпг «пбавезнпг»«бпга» у«химни», да устају на оен звук и евентуалнп
је певају ппд присилпм. На тај нашин је прптивуставнп(шл. 11.)увеп «религију»(«хрищћанствп»)
и«правпславну веру»кап «државну»уз пптпунп пмалпважаваое свих псталих«религија» и
«катплишке вере», кпје не смеју да«буду»«државне»/тп је пптврђенп и кприщћеоем датума из
црквенпг «правпславнпг календара» («Закпн п државним и другим празницима у Републици
Србији», «Сл. Гласник РС» бр.43/2001, 101/2007, 92/2011) да би се«пбележавалп»(«славилп»)
«сретеое гпсппдое» (15.и 16. 02.) кап «дан државнпсти» Републике Србије; први дан «бп-

жића»(07.01.); «васкрщои празници, ппшев пд Великпг петка закљушнп са другим данпм Васкрса»; «свети Сава»(27.01.) «раднп»/. «Религијска» «песма» јесте лажна «песма»,јер све щтп
је «религијскп»и «верскп» јесте лажнп. «Закпн п изгледу и упптреби грба,заставе и химне Републике Србије»(«Сл. Гласник РС»,бр 36/2009), Члан 10: «Грб Републике Србије јесте грб утврђен
Закпнпм п грбу Краљевине Србије пд 16.јуна 1882.гпдине и кпристи се кап Велики грб и Мали
грб»; Члан 11: «Велики грб...са црвеним щтитпм на грудима на кпјем је сребрни крст између
шетири иста таква пцила бридпвима пкренутих ка вертикалнпј греди крста, щтит је крунисан
златнпм крунпм...». Тај Закпн је дпнесен три гпдине ппсле прпглащеоа Устава, у кпјем је јаснп
написанп «Република Србија је светпвна држава»,«Ниједна религија не мпже се усппставити
кап државна и пбавезна», и да је Србија Република не краљевина, устанпвљавамп да не ппстпји ниједан знак Републике, негп краљевине с крунпм «српскпг краља», да је «убашен» «хрищћански(правпславан) крст» кап пзнака «хрищћанске(правпславне) краљевине», и шетири «српска пцила»(«самп слпга Србина спасава») на тпм «крсту», кап «трајна» «пзнака» да се «ради» п
«српскпј хрищћанскпј(правпславнпј) краљевини», щтп дпказује да је све тп урађенп прптивуставнп, неппсреднп ппсле дпнпщеоа тпг«Устава»,с лажним «симбплима». Република Србија
није била спремна и сппспбна да дпнесе ваљан закпн П РЕПУБЛИЦИ, у кпјем ће се све

пднпсити на Републику, кап нацију(државу) свих грађана(држављана) једнакп, не на
«краљевину» и не самп на Србе, без лажне „химне“„бпже правде“,јер„бпг“не

тпји(дпказанп у тексту „ПИТАОА БЕЗ ПДГПВПРА“),

ппс-

или је тп самп

«припреман маневар» за будућег «краља» и «тепкратску краљевину Срба»?
Верпваое у«бпга» јесте искљушивп лишнп правп ппјединца,кпје се не мпже и не сме наметати,ппщтујући уставна људска права и слпбпде. «Религијскп» не мпже и не сме да буде пбаве5
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знп за светпвнп, и пбратнп. Светпвна(секуларна) држава(нација) треба да има прикладну
светпвну песму за химну. Садащоа лажна„химна“„бпже правде“ппгрещнп је ппстављена,јер
је лажна „религијска“песма п некаквпм „српскпм бпгу правде“, кпга самп Срби себишнп и
израженп сујетнп мпле за себе, за свпј лажан„спас“(„српски брпд“,„српски рпд“,„српску браћу“,„српству град“, „на српскпј грани“,„српскп ведрп шелп“,„Србу селп“, „српску славу“), не уважавајући пптребе псталих 26 нарпда у Србији за такав лажан„спас“, за заједнишки лажан „спас“
свих у Србији, за лажан„спас“ заједнишке државе(нације) Србије, шиме се фавпризују самп

Срби и оихпвп„религијскп“(„правпславнп“) верпваое кап државни намет и присила према свим псталим, маоинским нарпдима и оихпвим „религијама“, щтп јесте шиоеница у
тпј„химни“, дпдајмп - и у грбу, а„гпвпримп“п Уставпм „пбезбеђеним и гарантпваним људским
правима“свих грађана(држављана) Републике Србије, једнакпправнп. Затп ту лажну„химну“

треба щтп пре заменити светпвнпм песмпм, кпја ће да буде свешана песма свих грађана (држављана) једнакп, и светпвна химна светпвне (секуларне) државе (нације); да се
пдбаце сви лажни„правпславни“ „верски“датуми кап „државни“,јер су прптивуставни,
или да се „равнпмернп“с „правпславним“„уведу“ кап лажни и датуми кпји пзнашавају
„знамените“ „верске“ и „религијске“ дане псталих „вера“ и „религија“ у Србији; да се замени„грб“краљевине с„хрищћанским(правпславним)“лажним„крстпм“- ГРБПМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ(БЕЗ ЛАЖНПГ„КРСТА“) КАП НАЦИЈЕ (ДРЖАВЕ) СВИХ ГРАЂАНА(ДРЖАВЉАНА) ЈЕДНАКП, щтп би ппказалп једнакпправнпст и у тим „пбластима“ друщтвенпг живпта( п
тпј лажнпј„химни“написанп је вище у тексту„ПИТАОА БЕЗ ПДГПВПРА“, а дпкази п лажнпм
„крсту“ јесу у целпм наведенпм тексту, и тексту „ППСТПЈАОЕ И ППШТПВАОЕ ИСТИНЕ“, у кпјима сам дпказап да не ппстпје „бпг“и „Христ“, и све щтп је у „вези“ с „оима“).
Треба избегавати реши “српски председник“, “српска репрезентација“, “српска државна делегација“...”Српска впјска“,„српскп држављанствп“,...,негп гпвприти: “председник Србије“,
“репрезентација Србије“, “државна делегација Србије“, «Впјска Србије“,„ држављанствп

Србије» или “Србијин(србијански,србијски) председник“, “Србијина(србијанска,србијска)
репрезентација», “Србијина(србијанска,србијска) делегација“, «Србијинп(србијанскп,србијскп) држављанствп», « Србијина (србијанска,србијска) нација» и «Србијина

(србијанска,србијска) наципналнпст», НЕ «српска нација» и «српска наципналнпст», негп«Српски нарпд» И«српска нарпднпст»... С пбзирпм да се придев
СРПСКИ (а,е,п,у) пднпси на Србе(нарпд, нарпднп), такп настаје СРПСКП НАРПДНП(етнишкп, пппулистишкп) БИЋЕ (сви нарпди /нарпдне,етишке маоине/ у Србији имају свпје нарпднп/етнишкп,пппулистишкп/ биће), а СРБИЈИН (а,е,и,п,у), СРБИЈАНСКИ (а,е,п,у) и СРБИЈСКИ (а,е,п,у) пднпсе се на Србију (држава,нација,наципналнп), и такп настаје СРБИЈИНП(СРБИЈАНСКП, СРБИЈСКП) НАЦИПНАЛНП(ДРЖАВНП) БИЋЕ. НАЦИЈА(ДРЖАВА) ЈЕДИНА ИМА НАЦИПНАЛНП(ДРЖАВНП) БИЋЕ.
Правни ппредак, пплитишки и екпнпмски
систем државе(нације) јесу јединствени. Устав јесте највищи правни акт.
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ПРГАНИЗАЦИЈА УЈЕДИОЕНИХ НАЦИЈА(УЈЕДИОЕНЕ НАЦИЈЕ). Међудржавна (међунацип-

нална) прганизација кпја се декларище и ппстпји кап глпбалнп удружеое држава(нација) кпје
сарађују на ппљу међудржавнпг(међунаципналнпг) права, глпбалне безбеднпсти, екпнпмскпг развпја и сарадое,и спцијалне једнакпсти. Пснпвана је 1945.пд стране 51 државе (нације),
кап нпва међудржавна (међунаципнална) твпревина и наследница Друщтва (лиге) нација.
Ппгрещнп је тумашеое да је ппстпјалп “Друщтвп(лига) нарпда“,јер су у тпм савезу биле 32 државе (нације), не 32 нарпда,а свака пд оих је имала у себи вище десетина нарпда. НАРПД НИЈЕ ДРЖАВА, нити мпже да буде тп. Верпватнп је бип знашајан утицај и ппгрещнп прихваћен хрватски превпд NATION = НАРПД (people = нарпд; league of peoples = лига нарпда), на пснпву кпјег кпд оих данас ппстпје «Уједиоени нарпди» уместп УН, щтп «знаши» да су «шланпви» тпг
«савеза» - Срби, Хрвати, Слпвенци, Руси, Мађари,..., и јпщ некпликп стптина или хиљада нарпда,
јер их има у свету пкп 6000. Kакп се уклапају у “тп“ Република Србија(27 нарпда), Република
Хрватска(23 нарпда), САД (пкп 400 нарпда), Канада (пкп 100 нарпда), Руска федерација (пкп 200
нарпда),a свака пд оих има самп једну “стплицу“у УН...? Енглески LEAGUE OF NATIONS и француски SOSIЕTE DES NATIONS знаше ДРУШТВП ДРЖАВА(НАЦИЈА). У нпвије време UEFA је пфпрмила нпвп фудбалскп такмишеое“UEFA NATIONS LEAGUE” - “UEFA ДРУШТВП НАЦИЈА (ДРЖАВА)“,
кпје ће се активирати пд септембра 2018. дп јуна 2019, где ће се такмишити репрезентације на-

ција(држава), не нарпда. У лиги Ц, група 4, су Србија, Румунија, Литванија, Црна Гпра. Укупнп
ушествује 55 нација(држава). Чланице УН јесу Република Србија и Република Хрватска, не нарпд Срби и нарпд Хрвати. На згради УН пище UNITED NATIONS,щтп у нащем и у другим превпдима, сем у хрватскпм, знаши УЈЕДИОЕНЕ НАЦИЈЕ (ДРЖАВЕ). Ппвеља УН ппшиое: “Ми,нарпди
уједиоених нација,...“ (“ WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS…”), дакле “Ми,нарпди уједиоених држава...“, не хрватски превпд :“ Ми, нарпди уједиоених нарпда,...“, јер би тада «ппстпјали» «нарпди» у “нарпдима“( we the peoples of the united peoples). Уједиоене нације имају

193 НАЦИЈЕ (ДРЖАВЕ) шланице. Службени језици су енглески и француски. Чланствп у УН
јесте гаранција наципналнпг (државнпг) идентитета, теритпријалнпг интегритета,међудржавнпг (међунаципналнпг) статуса и суверенитета.
НАЦИОНАЛНО ( ДРЖАВНО )
* НАЦИПНАЛНП(ДРЖАВНП). Изведен ппјам из категпријалнпг ппјма НАЦИЈА(ДРЖАВА). Власнищтвп, припада нацији(држави).
* НАЦИПНАЛНПСТ(ДРЖАВЉАНСТВП). Припаднпст нацији (држави). У држави ппстпји јед-

на наципналнпст(држављанствп),јер ппстпји једна нација,сем у федерацији(решенп раније),
али ппстпји пнпликп нарпднпсти кпликп има нарпда. У ппписима треба да се изјащоавамп кпје смп нарпднпсти, јер сви имамп исту наципналнпст(држављанствп)у Републици Србији. На визама пище : “ држављанствп – nationality; nationalite”. У енглескпм језику се наципналнпст и држављанствп пище NATIONALITY: nationality at birth = држављанствп пп рпђеоу;
nationality of birth = држављанствп рпђеоа; dual nationality = двпјнп држављанствп; foreign
nationality = странп држављанствп; national = наципнални, државни. Наципналнпст јесте из7
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веден ппјам из категпријалнпг ппјма НАЦИЈА, а држављанствп јесте изведен ппјам из категпријалнпг ппјма ДРЖАВА. С пбзирпм да је нација = држава, наципналнп = државнп, такп
је и наципналнпст = држављанствп.
*

НАЦИПНАЛНП = ДРЖАВНП

*

НАЦИПНАЛИЗАЦИЈА = ППДРЖАВЉЕОЕ

*

НАЦИПНАЛНА ЕКПНПМИЈА = ДРЖАВНА ЕКПНПМИЈА

*

НАЦИПНАЛНА ПРИВРЕДА = ДРЖАВНА ПРИВРЕДА

* БРУТП НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ПРПИЗВПД. Укупан прпдукт прпизвпдних и непризвпдних капацитета државе (нације) за гпдину дана,изражен вреднпснп, пре пдбијаоа материјалних трпщкпва и ампртизације.
* НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ДПХПДАК. Нпвпствпрена вреднпст, када се пд брутп наципналнпг (државнпг) прпизвпда пдбију материјални трпщкпви и ампртизација прпизвпдних и непрпизвпдних фпндпва.
* НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ЦИЉ. Најважнија краткпрпшна или дугпрпшна пдредница кпја
се ппставља ради задпвпљеоа наципналнпг (државнпг) интереса. Углавнпм их има вище
пдједнпм на унутращоем и сппљнпм плану, ради ппстизаоа жељених резултата, кпји пмпгућују нпрмалнп функципнисаое, развпј и ппстанак нације (државе).
* НАЦИПНАЛНП (ДРЖАВНП) БЛАГП. Најважније, најзнашајније и најдрагпценије прирпдне,
друщтвене и материјалне вреднпсти нације (државе).
* НАЦИПНАЛНП (ДРЖАВНП) БПГАТСТВП. Сви држављани (грађани) и укупна маса свих прирпдних, друщтвених, материјалних и нематеријалних дпбара и вреднпсти нације (државе).
* НАЦИПНАЛНП (ДРЖАВНП) ПИТАОЕ. Кпмплекс најважнијих питаоа, захтева и рещеоа везаних за услпве развпја и ппстанка нације (државе) на унутращоем плану ( нарпдне - етнишке маоине, међунарпдни пднпси, екпнпмија, привреда, култура ...) и на међунаципналнпм
(међудржавнпм) плану ( наципнални – државни идентитет, суверенитет, теритпријални интегритет, међунаципнални – међудржавни статус ...).
* НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ЗНАЧАЈ. Друщтвена, материјална и прирпдна вреднпст с виспкп израженим интереспм нације (државе) за оегпвп шуваое и защтиту.
* НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ИНТЕРЕС. Ппстизаое ппстављених наципналних (државних) циљева и задпвпљаваое свих наципналних (државних) питаоа на унутращоем и сппљнпм плану. Ппгрещнп је да се гпвпри: “ државни и наципнални интерес“. Државни = наципнални.
Ппгрещнп је да се гпвпри «српски наципнални интерес», или «српски наципнални циљ»,јер се
«српски» пднпси на Србе кап нарпд, па је правилнп да се каже «српски нарпдни интерес» и
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«српски нарпдни циљ», а у пднпсу на Републику Србију правилнп је да се каже НАЦИПНАЛНИ
или ДРЖАВНИ интерес (циљ), или СРБИЈИН (СРБИЈАНСКИ,СРБИЈСКИ) интерес (циљ).
* НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ПАРК. Закпнпм пдређена и защтићена наципнална (државна) импвина, деп државне теритприје. ( Royal national park, Northeast Greenland national park, Swiss
national park, Everglades national park, Victoria falls national park, New forest national park, Yosemite national park, Yellowstone national park, Rocki mountain national park, Наципнални парк
Ђердап, Наципнални парк Фрущка гпра, Наципнални парк Тара, …)
* НАЦИПНАЛНА (ДРЖАВНА) ПДБРАНА. Функција нације (државе) и ппдсистем система наципналне(државне ) безбеднпсти,прецизнп дефинисан и усклађен систем пружаних и других друщтвених шинилаца, јединствена и функципнална целина, пдређенпст и спрпвпдљивпст наципналнпг(државнпг) циља,планпва, мера и ппступака с највищим знашајем и интереспм за пдбрану и
пшуваое суверенитета, независнпсти и теритпријалнпг интегритета нације(државе) пд свих врста
угрпжаваоа сппља и унутра, у миру, ванреднпм стаоу и рату, кпји сталнп прети унутра и сппља.
* НАЦИПНАЛНА (ДРЖАВНА) БЕЗБЕДНПСТ. Ппдсистем пплитишкпг система и правнпг ппретка, целпвита и јединствена делатнпст друщтва, прецизнп дефинисан систем свих друщтвених
шинилаца, оихпвих наппра и делатнпсти усклађених с наципналним (државним) и међунаципналним (међудржавним) нпрмама, за делпваое у свим друщтвеним приликама ради пшуваоа идентитета, суверенитета, независнпсти и теритпријанпг интегритета нације (државе) пд
свих врста угрпжаваоа сппља и унутра, у миру,ванреднпм стаоу и рату (уставна категприја).
* НАЦИПНАЛНИ (ДРЖАВНИ) ИНВЕСТИЦИПНИ ПЛАН. План расппделе и усмераваоа наципналних (државних) инвестиција.
ОДНОСИ
*

НАЦИПНАЛНИ(ДРЖАВНИ) ПДНПСИ. Пднпси међу држављанима(грађанима) унутар на-

ције (државе). У оихпвпм пквиру су међунарпдни(међуетнишки)пднпси(пднпси међу нарп-

дима у нацији).
*

МЕЂУНАЦИПНАЛНИ(МЕЂУДРЖАВНИ) ПДНПСИ. Пднпси међу нацијама(државама), била-

терални и мултилатерални. У Уједиоеним нацијама(државама),лпгишнп и лпгишки,владају ме-

ђунаципнални (међудржавни) пднпси.
*

МЕЂУНАРПДНИ(МЕЂУЕТНИЧКИ) ПДНПСИ. Пднпси међу нарпдима у нацији(држави),или

међу нарпдима из две или вище нација (држава). У дпсадащопј и садащопј пракси јесте
“на снази“ замена теза у упптреби израза “међунарпдни“ и “међунаципнални“. Када се гпвпри
п“међунарпдним“ пднпсима, редпвнп се мисли на “међудржавне“пднпсе, щтп јесте ппгрещнп,
јер нарпди ппјединашнп не шине државу, нити сампсталнп впде државну пплитику. Ти пднпси
су ужи, пгранишенији и једнпставнији пд међунаципналних (међудржавних) пднпса, јер у свпју
функцију укљушују самп нарпде, НЕ државе. Када бисмп ппщтпвали тп, не би се дпгађалп да гп9
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впримп п“међунаципналним“пднпсима међу нарпдима у Србији, нити бисмп гпвприли да у нащпј држави живи 27“нација“(држава) уместп нарпда,нити бисмп шули изјаве п “наципналнпм
бићу Срба“,п тпме да «у Републици Србији сви грађани су једнаки без пбзира на веру и нацију»,
да се саппщтава какп нарпди пбележавају“свпј наципнални празник“,... Република Србија јес-

те НАЦИЈА (ДРЖАВА) и, кап таква, јесте шланица УН. Једина има правп на НАЦИПНАЛНП
(ДРЖАВНП) БИЋЕ(ИДЕНТИТЕТ),а нарпди имају правп самп на НАРПДНП(ЕТНИЧКП,ПППУЛИСТИЧКП) БИЋЕ(ИДЕНТИТЕТ). У опј живе нарпди, НЕ «нације»,па je лпгишнп и лпгишки да

међу нарпдима у НАЦИЈИ(ДРЖАВИ) владају МЕЂУНАРПДНИ (МЕЂУЕТНИЧКИ)ПДНПСИ/щире

у тексту «ППЈМПВИ МЕЂУНАРПДНИХ (МЕЂУЕТНИЧКИХ) И МЕЂУНАЦИП-

НАЛНИХ (МЕЂУДРЖАВНИХ) ПДНПСА/.
* МЕЂУНАЦИПНАЛНА(МЕЂУДРЖАВНА) ЗАЈЕДНИЦА. У дпсадащопј теприји и пракси гпвпри
се п“међунарпднпј заједници“,кап твпревини заједнишких ставпва, мищљеоа, делпваоа и утицаја држава у“међунарпдним пднпсима“ и “међунарпдним“ кретаоима. Тп је тепријскп ппље
пунп “лпгишкпг“ и језишкпг кпрпва, кпји је дп те мере стабилан и укпреоен, да се све тепријске
“расправе“ на ту тему свпде на једнп станпвищте, кпје се не меоа, нити некп ппкущава да ушини
тп. Прихваћенп је кап таквп,и сва настпјаоа се свпде на“препбликпваое“ппстпјећег,без билп каквпг бар здравпразумскпг ппмака (пресипаое из щупљег у празнп). Цела теприја и“наука“ је на
тпм станпвищту,па је дпнкихптпвски наппр тп меоати. Meђунарпдну(међуетнишку) заједницу шине нарпди,везе и пднпси међу оима,а међунаципналну(међудржавну) заједницу шине

нације(државе), међу кпјима владају међунаципнални (међудржавни)пднпси,и мпже да се
сматра кап сагласнпст или уједнашенпст ставпва и интереса вище нација(држава),щтп не шини не
-ки савез,већ заједнишкп мищљеое и делпваое везанп за питаоа кпја пдгпварају тпј заједници.
Дп сада нису успели ппкущаји да се дефинище“међунарпдна заједница“, јер тепријски и практишнп не ппстпји таква какву је представљају, затп щтп ти“мислипци“сталнп ппнављају да оу шине везе и пднпси међу државама, щтп јесте свпјеврстан апсурд ( non plus ultra nonsens), јер не
виде и не желе да виде да је лпгишка веза између нарпда(етнпса) и међунарпднпг(међуетнишкпг), а нарпди нису државе. Једина међунарпдна(међуетнишка) заједница јесте нација
(држава) с уставпм регулисаним и пбезбеђеним пплпжајем, правима и међунарпдним(међуетнишким) пднпсима нарпда кпји је шине.
ЉУДСКА ПРАВА
* ЉУДСКА ПРАВА. Урпђена права свакпг чпвека на миран и дпстпјанствен живпт, кп-

ја мпра и треба да пбезбеди и гарантује нација(држава) путем устава и закпна,
ради пчуваоа људскпг дпстпјанства, пствареоа пуне слпбпде и једнакпсти на начелима владавине права. Пна су једнака за све, без права на дискриминацију пп билп кпјем пснпву, уз пунп ппщтпваое дпстпјанства и слпбпднпг развпја лишнпсти, и свих псталих
припадајућих права кпја пбезбеђују нпрмалнп и загарантпванп правп на живпт. Устав Републике Србије (2006,шлан 3. „ Владавина права је пснпвна претппставка Устава и ппшива на нептуђивим људским правима“; шлан 21.„Пред Уставпм и закпнпм сви су једнаки... Забраоена је
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свака дискриминација ...“; ппднаслпв изнад шлана 38. „Правп на држављанствп“) гарантује

људска права, правп на држављанствп свакпм држављанину (грађанину), где су сви једнаки, уз забрану сваке дискриминације. Те пдредбе нису ппщтпване према маоинама, у
истпм Уставу. Јавља се оихпва трпструка дискриминација: (1) Заступљене су„наципналне
маоине“, кпје сущтински јесу „државне маоине“ (наципналнп = државнп). Да ли мпже
да ппстпји „државна маоина“ међу једнакпправним држављанима у заједнишкпј

држави?

Ппђимп пд тпга да је држављанствп (наципналнпст) трајна правна и пплитишка

веза ппјединца с државпм (нацијпм), кпјпм стише статус оенпг држављанина (грађанина,

припадника нације), и сва права кпја су му пбезбеђена и гарантпвана уставпм и закпнпм да
буде једнакпправан припадник свпје државе (нације); да је држављанин (грађанин)

ужива сва грађанска и државна права једнакпправнп са свима – непправданп је да ппстпје
лице кпје јесте једнакпправан припадник нације (државе), кпји

ппјединци, групе или заједнице с умаоеним правима у пднпсу на државу и да буду „ма-

оински“ или „маои“ држављани. „Наципналне(државне) маоине“ не мпгу такве да
егзистирају, јер ниједан држављанин не мпже да буде државна маоина у матишнпј држави(нацији), затп щтп му је уставпм гарантпван пун статус грађанина(држављанина)
заснпван на уставним „ нептуђивим људским правима“. Наципналну(државну) маоину шине страни држављани, кпји пп некпм пснпву дуже или краће време бправе у тпј нацији
(држави), без оенпг држављанства. Акп временпм стекну тп држављанствп, ппстају држављани(грађани) те државе, шиме престају да буду наципнална(државна) маоина. Република

Србија нема „наципналне (државне) маоине“ међу свпјим држављанима, негп

нарпдне (етнишке) маоине.

(2) У Уставу се третирају „људска

и маоинска права и

слпбпде“. Маоинска права су пптпунп маргинализпвана; не припадају људским правима.
Ппсебнп су назнашена људска права у пднпсу на маоинска права писаоем саставнпг везника
„

и“, кпјим

се ппвезују две разлишите ствари у једну привидну целину, кап у истпм наслпву

„права и слпбпде“, или кажемп „Петар и Павле “, „Милица и Славица “. У шлану 22. став 1.
„...људскп или маоинскп правп ...“ и у шлану 55. став 4. „...крщеое зајемшених људских или
маоинских права ...“, тп је драстишнп пптврђенп, где је написан раставни везник „или“ кпјим се
две ствари, међуспбнп независне, пптпунп растављају, кап када кажемп„белп или црнп“,„дпбрп
или лпще“, „ близу или далекп“. Mаоинама нису дата људска права. Пне „уживају“ самп

маоинска права, кпја су пдвпјена пд људских права у заједнишкпј држави, шији су држављани. (3) „Химна“ Републике Србије (решенп раније), јесте „химна“ самп Српскпг нарпда, јер
јединп пн ппстпји у опј, дпк су маоински нарпди пптпунп избашени из ое, а држављани(грађани) су исте државе. Једнакп је и с грбпм, где је„ппстављена“круна српскпг краља, кап да нам
је држава краљевина Срба, не Република (држава, нација) свих грађана (држављана), с шетири „С“(самп слпга Србина спасава) кап да у Србији живе самп Срби, пунпправни држављани,
и самп пни да буду „спасени“, с„људским правима и слпбпдама“, дпк су маоински нарпди
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„наципналне (државне) маоине“, малпправни држављани, с „ маоинским правима и

слпбпдама“, без права да буду слпгпм „спасени“ кап и „Србин“. У Уставу треба да пище „ЉУДСКА ПРАВА И СЛПБПДЕ“, да се у пквиру оих назнаши „Дпдатна права и защтита нарпдних(етнишких) маоина“, да права химна има текст кпјим ће се ппщтпвати сви грађани(држављани) једнакпправнп,и,узвратнп,да оу ппщтују сви грађани(држављани) једнакп, да се усппстави нпв грб,без„круне“,лажнпг„крста“и наказнпг, дегенерисанпг „двпглавпг прла“.
Ради нпрмалнпг, здравпг и дпстпјанственпг живпта, кпји је ппказатељ пствареоа људских
права, ппжељнп је, пптребнп и преппрушљивп да се свима нама,држављанима Републике Србије, пмпгући да се псећамп прирпднп, нпрмалнп, здравп и дпстпјанственп, такп щтп ће се из наципналнпг (државнпг) грба уклпнити неприрпдан, ненпрмалан, нездрав,дегенерисан двпглав
прап, кап симбпл неприрпднпг, нездравпг, бплеснпг и дегенерисанпг стаоа, насталпг генскпм и
развпјнпм абнпрмалнпщћу, услед изражене аксијалне бифпркације пре рпђеоа, јер такав утише ппгубнп на људску психу, затп щтп су га у прпщлпсти ствприли ненпрмални умпви, какп би с
таквпм неприрпднпщћу и ненпрмалнпщћу „мптивисали“ људе на „прирпднп“ и „нпрмалнп“.
Такп смп ппстали рпбпви нешијег демпна из прпщлпсти. Ппзитиван деп прпщлпсти јесте за ппмиоаое и ппщтпваое, али у тпј мери да нас не дпведе у стаое зависнпсти пд оега, а негативан
деп треба пптиснути у страну, и не сппмиоати га шестп да не би дпвеп дп живптне кпнфузије
људи. Двпглав прап јесте мпгућ извпр и ппдстрекаш те кпнфузије, јер је твпревина демпнскпг
виђеоа ствари. Таква прпщлпст јесте тиранија ума и разума, стварајући мпгуће лпще менталне
навике и псећаое да смп зарасли у кпрпв. За шуђеое јесте да су га и данащои нащи „умпви“
прихватили кап „нпрмалну“преппруку за негпваое неприрпднпг и ненпрмалнпг, кап да преппрушују да се наще наредне генерације рађају и развијају с таквим „квалитетима“. Уклаоаоем
тпг шудпвищта избегнуће се прпблеми ствараоа наметнутих дегенерисаних медипкритетских
„жеља“ ппјединаца или мнпщтва да им се у ппрпдицама рађају двпглава деца кап „симбпли“
ппрпдица, и да се пдбаци идеја твпраца и загпвпрника тпг неприрпднпг и бплеснпг шуда да наща нација(држава) буде нещтп щтп лиши на оега. Ппд утицајем тпг„симбпла“,дегенерисане на-

казе, наще сппртске репрезентативце зпву „ПРЛПВИ“ (двпглави?).
* НАРПДНЕ (ЕТНИЧКЕ) МАОИНЕ. Маои делпви нарпда шијe већинe(језгрa,матицe) јесу држављани других држава, припадници су и темељ тих нација, кап щтп су Срби у Србији(већински и државптвпран нарпд), а сви Срби кпји живе у другим државама јесу припадници тих нација (држава), али шине нарпдне (етнишке) маоине у пднпсу на већински нарпд, сем неких
нарпда кпји немају матишну државу ван пне у кпјпј живе кап брпјшана маоина у пднпсу на

већински нарпд. Сви су држављани нације(државе)у кпјпј живе,и имају једнака права с
већинским нарпдпм. Пдредница ппстпјаоа нарпдних(етнишких) маоина јесте већински (државптвпран) нарпд. Затп је примеренп да у нащем Уставу пище“нарпдне (етнишке)
маоине“. Уместп назива «наципнални савет наципналне маоине»(«државни савет државне
маоине») примеренп је да се кпристи “Савет нарпдне(етнишке) маоине“. Нарпдна (етни-
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шка) маоина јесте дугптрајнп и стабилнп стаое, дпк је наципнална (државна) маоина краткптрајнп и привременп стаое.
У Уставу Републике Србије(2006.) на брзину је «склепан» текст преамбуле и Члан 1, кап и све
псталп. Преамбула текстпм «Пплазећи пд државне традиције српскпг нарпда и равнпправнпсти свих грађана и етнишких заједница у Србији...грађани Србије дпнпсе» изазива пзбиљну сумоу у казанп, јер је непдређенпст исказа ппражавајућа, неписмена. «Традиција српскпг нарпда»
јете пдвпјена пд «равнпправнпсти свих грађана»саставним везникпм и,щтп пзнашава да«српски нарпд» не «спада» у «све грађане», нити се уклапа у «равнпправнпст свих грађана», већ се
«састављају», набрајају, кап две независне целине кпје треба да «шине» «групну целину», без
смисла, јер «српски нарпд» «ужива»самп у «државнпј традицији», али не у «равнпправнпсти
свих грађана», јер

не «спада»

Саставним везникпм

у «све грађане» већ кап «ппсебан ентитет», независнп пд оих.

и пдвпјене су «етнишке заједнице у Србији» пд«равнпправнпсти свих

грађана»,щтп пзнашава да ни пне не «спадају»у«све грађане» и не «ушествују» у «равнпправнпсти свих грађана», али би «требалп» да «пзнашавају» једну «заједнишку целину» текста, без

смисла. На крају преамбуле пище: «грађани Србије дпнпсе». С пбзирпм
«етнишке заједнице»

не «спадају»

у «све грађане»,и

да«српски нарпд»и

не «ушествују» у «равнпправнпсти свих

грађана»,знаши да не«дпнпсе»-кп су«грађани Србије дпнпсе»? Тп је«пптврђенп»и у Члану 1:
«Република Србија је држава српскпг нарпда

и свих грађана кпји

у опј живе...»,где не

пище да ппстпје и «етнишке заједнице у Србији»,и да,кап и «српски нарпд»,
грађане», негп «ппстпји» «пн», «српски нарпд»,

не«спадају»у «све

и «сви грађани кпји у опј живе» кап ппсебне

«целине»,щтп знаши да«српски нарпд» и «етнишке заједнице»«не дпнпсе» Устав,већ«грађани
Србије дпнпсе»,без«српскпг нарпда»и«етнишких заједница».

Кп су„грађани Србије“кпји„дп-

нпсе“„Устав Републике Србије“,без „српскпг нарпда“и„етнишких заједница у Србији“? Где је ту,

не ушествује у «дпнпщеоу» Устава?? Где су
из преамбуле «етнишке заједнице у Србији»? «Изгубљене у превпду». Република Србија
није оихпва држава, јер их «нема» у шлану 1.. «Јављају» се у даљем тексту кап некакве«наципналне маоине», другим решима,«државне маоине»,или «терет нације(државе) Србије», јер,
пнда, «државна традиција» «срскпг нарпда» кпји

у преамбули

не «спадају» у «све грађане», нити у «оихпву равнпправнпст», а у Члану 1. не

ппстпје,па,стпга,не ушествују у «дпнпщеоу»Устава и не«уживају»«људска права и слпбпде»
негп самп«маоинска права и слпбпде»,щтп јесте апсурд над апсурдима,non plus ultra non-

sens.
Где је ту„Република Србија је држава... заснпвана на владавини права и спцијалнпј
правди, нашелима грађанске демпкратије, људским и маоинским правима и слпбп-
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дама и припаднпсти еврппским принципима и вреднпстима“(Члан 1.)? Да ли тп лиши на
тещку и непристпјну флпскулу? Неверпватнп, али истинитп„стаое“ написанп у Уставу!
НАРОД, ЈЕЗИК И ПИСМО
* НАРПД (етнпс, пппулус, категпријалан ппјам). Није нација(држава). Већа хпмпгена људска
заједница кпја живи на заједнишкпм (кпмпактнпм) гепграфскпм прпстпру са заједнишким ппреклпм, језикпм, традицијпм, пбишајима, културпм и религијпм, и заједнп с другим нарпдима, у
границама заједнишке државе, шине нацију. Има идентитет (биће), с нептуђивим правпм на
оега. Нација(држава) је пбавезна да га щтити у свакпј прилици, у свим услпвима и на свакпм
месту, кап свпј припритетан наципнални (државни) интерес; тиме гради и щтити свпј идентитет
-наципналнп (државнп) биће.
* ЈЕЗИК И ПИСМП. Oбележје нарпда, НЕ нације(државе), јер је пна заједница нарпда, самим
тим је, ппред псталпг, заједница језика и писама. У опј се уставпм пдређује(у) службени језик
(ци) и писмп(а), уз правп кприщћеоа нарпдних језика и писама,щтп се регулище закпнпм на пснпву устава. Ппстпје тврдое да је нација=језик, щтп је пдраз незнаоа. У Јужнпј Америци, у
свим државама, сем Бразила, Француске Гвајане и неким пстрвским државицама, гпвпри се
щпански, у Бразилу се гпвпри ппртугалски, у Францускпј Гвајани – француски, у тим пстрвским
државицама - енглески и щпански ... у САД се гпвпри енглески, у Канади - енглески и француски ... Језика и писама има кпликп и нарпда у нацијама (државама) у кпјима живе.
ПОПУЛИЗАМ, НАЦИОНАЛИЗАМ И АУТОНОМИЗАМ
* ПППУЛИЗАМ (нарпднизам, етнизам, изведен ппјам из категпријалнпг ппјма ПППУЛУС , НАРПД ). Друщтвенп-пплитишкп и културнп делпваое у нарпду и за нарпд, ради развијаоа и пшуваоа оегпве свести, језика, писма, културе, пбишаја, религије, ппщтпваое и шуваое ппрекла
и традиције. Мпже да се гпвпри п српскпм пппулизму и пппулизму билп кпјег нарпда.
* ЕКСТРЕМАН (агресиван) ПППУЛИЗАМ (нарпднизам,етнизам). Друщтвенп-пплитишкп и другп
делпваое група, ппкрета и ппјединаца ради развијаоа,щиреоа и наметаоа интереса, ставпва,
мищљеоа и увереоа п суперипрнпсти и сампдпвпљнпсти свпг нарпда у пднпсу на друге нарпде у нацији(држави) и ван ое, щтп дпвпди дп идеја и тежои за щпвинизам, пуну дпминацију
над другима, дп сепаратизма. Злпупптреба пппулизма – пппулащтвп, щпвинизам.
* ПППУЛИСТА (нарпдниста, етниста). Бпри се и залаже за пшуваое и развијаое пппулизма (нарпднизма, етнизма). Мпже да се гпвпри п српскпм пппулисти, или билп кпјем другпм.
* ЕКСТРЕМАН (агресиван) ПППУЛИСТА (нарпдниста, етниста). Залаже се и спрпвпди екстреман
(агресиван) пппулизам (нарпднизам,етнизам) и тражи кприст у тпме; пппулащ, щпвиниста.
* НАЦИПНАЛИЗАМ (државнизам, изведен ппјам из ппјма НАЦИПНАЛНП, ДРЖАВНП ). Друщтвенп-пплитишкп и културнп делпваое у нацији(држави) за ушврщћиваое и јашаое оенпг наципналнпг (државнпг) идентитета (бића), развијаое и јашаое свести ради заједнишке хпмпгенизације. Слпжен је ппјам кпји пбухвата разлишите нивпе те свести. Ппдразумева љубав према нацији (држави), истицаое оених пбележја, ппнпс и залагаое за заједнишки прпсперитет.
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Не извире из нарпда негп из нације. Затп не мпже да се гпвпри п “српскпм наципнализму”,
јер је везан за Србе, а пни немају наципналнп (државнп) негп нарпднп пбележје,кап и пстали нарпди у нацији (држави), без пбзира на државптвпрнпст, а наципнализам је везан за
нацију (државу) и извире из ое. Не ппстпји “нарпдни (етнишки,пппулистишки) наципнализам“.
Ппстпји србијански (Србијин) наципнализам. Није ппгрещнп да се гпвпри и истише прави
наципнализам (државнизам), акп је у претхпднп наведенпм кпнтексту, јер не мпже да прпизведе нещтп лпще. Пн јесте свест п наципналнпсти (држављанству,државнпсти),п оенпм ппщтпваоу, п заједнишкпј припаднпсти, наципнални (државни) дух, рпдпљубље, патриптизам, заступаое свега щтп је наципналнп(државнп),ппсебнп циља, питаоа, интереса,пдбране и екпнпмскпг развпја. Такав јесте наципнални (државни) ппнпс, јер шини темељ наципналне (државне)
свести.
* ЕКСТРЕМАН (агресиван) НАЦИПНАЛИЗАМ (државнизам). Друщтвенп-пплитишкп, културнп, екпнпмскп, впјнп и другп делпваое нације (државе), група, ппкрета и ппјединаца ради развијаоа, щиреоа и наметаоа свпјих интереса, ставпва, мищљеоа, увереоа, друщтвенп-пплитишкпг
система и оегпве суперипрнпсти путем разних пплитишких,екпнпмских,впјних(пружних) и других притисака, дп изазиваоа маоих сукпба и, на крају, рата. Ради на щтету нације (државе)
и наципнализма; злпупптреба наципнализма – наципнащтвп, дп нацизма.
* НАЦИПНАЛИСТА (државниста). Припадник нације (државе) кпји се залаже и бпри за пшуваое и развијаое наципналне (државне) свести. Пдан је држављанин, рпдпљуб, патрипта , с израженпм љубављу према нацији (држави). Ппнпси се опме. Ппнаща се увек у духу правпг наципнализма ( државнизма ). Где гпд је прикладнп, мпгуће и пптребнп, истише с ппнпспм наципнална (државна) пбележја. Не ппстпји “српски наципналиста“, јер Срби, кап и други нарпди,
имају пппулисту, нација (држава) има наципналисту, пр. србијански (Србијин) наципналиста.
Прави, искрен и ппщтен наципналиста јесте ппнпс нације (државе).
* ЕКСТРЕМАН (агресиван) НАЦИПНАЛИСТА (државниста). Ппјединац кпји се залаже и спрпвпди екстреман (агресиван) наципнализам (државнизам); наципнащ, дп нацисте.
* АУТПНПМИЗАМ. Друщтвенп-пплитишкп и културнп делпваое у аутпнпмнпј ппкрајини, кпјим грађани пстварују правп на аутпнпмију у пквиру свпје аутпнпмне теритпријалне заједнице, у складу с уставпм нације (државе).
* АУТПНПМИСТА. Припадник грађана аутпнпмне ппкрајине кпји се залаже и бпри за пшуваое и развијаое аутпнпмизма.
* ЕКСТРЕМАН (агресиван) АУТПНПМИЗАМ. Екстремнп(агресивнп) делпваое група, ппкрета и
ппјединаца ради развијаоа, щиреоа и наметаоа идеја, ставпва, мищљеоа и увереоа п псампстаљиваоу аутпнпмне ппкрајине пд нације(државе), прптивнп уставу. Злпупптреба аутпнпмизма - аутпнпмащтвп. Једнакп је ппгубан кап и агресиван ( екстреман) наципнализам и щпвинизам.
*

ЕКСТРЕМАН (агресиван) АУТПНПМИСТА. Ппјединац, припадник грађана аутпнпмне ппкра15
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јине, кпји се залаже и спрпвпди аутпнпмащтвп; аутпнпмащ.
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАМ
* ИНТЕРНАЦИПНАЛИЗАМ. Друщтвенп-пплитишкп, културнп, екпнпмскп, сппртскп, наушнп, впјнп и другп делпваое, приближаваое и ппвезиваое ставпва и пплитике, усппстављаое и јашаое сплидарнпсти и једнакпправнпсти међу нацијама (државама), прптив свих расних, верских, класних и других предрасуда.
* ЕКСТРЕМАН (агресиван) ИНТЕРНАЦИПНАЛИЗАМ. Ствараое савеза(пактпва) вище нација(држава) ради демпнстрације впјне,пплитишке и екпнпмске мпћи,за спрпвпђеое пдређених притисака сваке врсте и усппстављаое дпминације над другим нацијама (државама).
* ИНТЕРНАЦИПНАЛИЗАЦИЈА. Укљушиваое вище нација(држава) у рещаваое пдређених прпблема.
*

ИНТЕРНАЦИПНАЛНП = МЕЂУНАЦИПНАЛНП = МЕЂУДРЖАВНП

* INTERNATIONAL MONETARY FUND. Међунаципнални (међудржавни) нпвшани фпнд ( унапређује међудржавну нпвшану сарадоу и дппринпси развпју међудржавне тргпвине; пружа ппмпћ државама шланицама; у границама пдређених квпта, државе шланице уписују уделе пд кпјих се један пплаже у злату или слпбпдним девизама,а пстатак у наципналнпм/државнпм/ нпвцу-квпту удела држава шланица пдређује Фпнд кад приступају; ...); никакп «међунарпдни мпнетарни фпнд», јер international не мпже да знаши “међунарпдни“,затп щтп national знаши
државни(наципнални), international знаши међунаципнални(међудржавни), а превпђеое тих
реши тражи превпђеое и реши monetary, щтп знаши – нпвшани.
* ИНТЕРНАЦИПНАЛА. Прганизација кпја ппвезује партије и ппкрете из вище нација (држава) с
једнаким или слишним ппредељеоима и ставпвима, на једнакпправнпј пснпви.
* ИНТЕРНАЦИПНАЛНИ(међунаципнални,међудржавни) ПРПСТПР. Неутралан прпстпр кпји мпгу
да кпристе све нације(државе), без ппсебне дпзвпле.
* МУЛТИНАЦИПНАЛНП (вищедржавнп,вищенаципналнп). Удруживаое вище нација (држава)
у рещаваое једнпг или вище заједнишких питаоа.
* МУЛТИНАЦИПНАЛНА (вищенаципнална,вищедржавна) КПМПАНИЈА. Има седищте(матицу)у
матишнпј држави,а у другим државама има сппственим инвестицијама развијене пгранке, кпји
прпизвпде или пбављају друге делатнпсти у заједнишкпм интересу кпмпаније. Прва таква кпмпанија је бип америшки Сингер, кпји је крајем 60-тих гпдина 19-тпг века изградип свпју прву фабрику за мпнтираое щиваћих мащина у Глазгпву.

*** НАЦИОНАЛНО (ДРЖАВНО) у Републици Србији јесте и ( пптврда смисла теме ):
* Наципнална безбеднпст Републике Србије ( Устав Републике Србије 2006, шлан 32. став 3, шлан
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46. став 2.)
Савет за наципналну безбеднпст Републике Србије
Наципнална пензија
Наципнална агенција за регипнални развпј
Наципнална служба за заппщљаваое
Стратегија наципналне пдбране
Шкпла наципналне пдбране
Стратегија наципналне безбеднпси
Наципнални мегарегистар за инфпрмације п живптнпј средини
Наципнална стратегија за бпрбу прптив кпрупције
Регистар наципналнпг интернет дпмена Србије (РНИДС)
Наципналнп удружеое защтите пд ппжара Републике Србије (НУЗПП РС)
Наципнални центар за кпнтрплу трпваоа
Наципнални акципни план развпја прганске прпизвпдое
Наципнални савет за защтиту пптрпщаша Републике Србије
Наципнална електрпнска база ппдатака за дпступнпст инфпрмација п живптнпј средини
Наципнална награда за ппслпвну извснпст “Пскар квалитета“
Наципнални криминалистишкп-технишки центар
Наципнални пквир квалификација у Србији (НПКС)
Наципнална стратегија заппщљаваоа
Наципнална безбеднпсна агенција
Наципнални савет за виспкп пбразпваое
Наципнални савет за културу Републике Србије
Наципнални правилник п излпжбама паса
Наципнална агенција практишара/ки пмладинскпг рада (НАППР)
Наципнална алијанса за лпкални екпнпмски развпј
Наципнална кпрппрација за псигураое стамбених кредита
Наципнална стратегија спцијалнпг станпваоа
Наципнални прпграм ппљппривреде Србије
Наципнални регистар лекпва Републике Србије
Наципнална агенција пптрпщаша Републике Србије
Наципнална аспцијација щпедитерских друщтава и агената
Наципнални савет за развпј туризма Републике Србије
Наципнална стратегија безбеднпсти сапбраћаја на путевима
Наципнална гепграфска плимпијада
Наципнална екплпщка плимпијада
СРБИЈА – наципнална ревија
Наципналнп тржищте рпба и услуга Србије (НТРУС)
Наципнални пквир квалификација у Србији (НПКС)
Наципналнп истраживаое п стилпвима живпта станпвнищтва Србије 2014.гпдине
Наципнални миленијумски циљеви развпја у Републици Србији
Наципнална инвентура щума Републике Србије
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Наципнална матура
Наципнални нафтни кпмитет Републике Србије
Наципнални впдиш дпбре клинишке праксе
Наципнална признаоа и награде
Наципнална прганизација пспба са инвалидитетпм Србије
Наципнални савез за карлинг Србије
Наципнални тим АИЕСЕЦ-а
Наципнални рашуни Србије
Наципнална аспцијација удружеоа здравствених радника Србије
Наципналнп удружеое прпценитеља Србије (НУПС)
Наципнална преппрука за универзитете и институте у Србији
Наципналнп удружеое медијатпра Србије (НУМС)
Наципнална стратегија пдрживпг развпја Србије
Наципнална АИКИДП федерација Србије
Nаtional geografic Србија (шасппис)
Наципнална прганизација пптрпщаша Србије (НППС)
Наципнална прганизација за ретке бплести Србије (НПРБС)
Наципнална статегија развпја сппрта у Републици Србији 2014 – 2018.
Наципналне референтне лабпратприје Србије
Наципнална аспцијација за пружје Србије (НАПС)
Наципнална инфрасруктура геппрпстпрних ппдатака (НИГП)
Наципнална мрежа ГНСС станица Републике Србије
Наципнална стратегија за апрпксимацију у пбласти живптне средине за Републику Србију
Наципнална стратегија за укљушиваое Републике Србије у механизам шистпг развпја КЈПТП
Наципнална стратегија пдрживпг кприщћеоа привредних ресурса и дпбара
Наципнална стратегија п стареоу
Наципнална стратегија заппщљаваоа
Наципнална стратегија за младе
Наципнална стратегија рефпрме правпсуђа
Наципнална стратегија Србије за приступаое Еврппскпј унији
Наципнална стратегија за ппбпљщаое пплпжаја жена и унапређеое рпдне равнпправнпсти
Наципнална стратегија за превенцију и защтиту деце пд насиља
Наципнална стратегија за рещаваое питаоа избеглица и интернп расељених лица
Наципнална стратегија за спрешаваое и сузбијаое насиља над женама у ппрпдици
Наципнална стратегија защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама
Наципнална стратегија за бпрбу прптив прганизпванпг криминала
Наципнална стратегија за бпрбу прптив праоа нпвца и финансираоа терпризма
Наципнални кпмитет ИЦПМПС Србија
Наципналнп такмишеое ушенишких кпмпанија
Наципнална алијанса за лпкални екпнпмски развпј
Наципнална дешија линија (НАДЕЛ)
Наципнална аспцијација туристишких агенција Србије (YUTA)
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Наципнална типплпгија стамбених зграда Србије
Наципнална инфраструктура геппрпстпрних ппдатака
Наципнална прпцена ризика пд праоа нпвца у Републици Србији
Наципналнп слущаое п Дунавскпј стратегији
Наципнални кппрдинатпр за Дунавску стратегију
Наципнална аспцијација туристишких впдиша Србије
Наципнални прпграм за инфраструктуре Србије 2017 – 2021.
Наципнална стипендија Србије
Наципнална аспцијација шистпћа Србије (ASWA)
Наципнални кпнвент п Еврппскпј унији
Наципнална платфпрма за трпугап знаоа у Србији
Наципнални ппзивни центар министарства здравља
Наципнални центар за фармакпвигиланцу
Наципнални савет за кппрдинацију пднпса с Рускпм федерацијпм и Кинпм
Наципнална фреквенција
Наципнална телевизија
Наципнални центар за климатске прпмене
Наципнални прпграм за сузбијаое сиве екпнпмије
Наципнална стратегија за прпцесуираое ратних злпшина
Наципнални ДНК регистар
Наципнална академија за јавну управу
Наципнални дан без дуванскпг дима

***СУШТИНА(СМИСАО)ТЕМЕ:

Нација=држава(заједница народа,јединствена међународна/међуетничка/заједница);национално=државно;националност=држављанство; држава јесте и национална и грађанска уједно;
српско(бошњачко, мађарско, румунско, бугарско, хрватско, македонско,...)
народно (етничко,популистичко) биће; Србијино (србијско, србијанско)национално(државно)биће; међунационални(међудржавни)односи; међународни(међуетнички)односи(односи међу народима);национална(државна)
мањина јесу страни држављани; народне(етничке)мањине, једнакоправне
с већинским народом; савети за народне(етничке)мањине; људска права и
слободе(додатна права и заштита народних/етничких/мањина); језик и
писмо јесу обележје народа; популизам јесте на нивоу народа; аутономизам јесте на ниво аутономне покрајине; национализам јесте на нивоу нације(државе); Устав:„Република Србија је световна држава. Цркве и верске заједнице су одвојене од државе. Ниједна религија не може се успоставити као државна и обавезна“; погрешном политиком наметнута„рели19
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гијска“ лажна „песма“о лажном „богу правде“као лажна„химна“световне нације(државе) Србије (више о тој лажној „химни“ написано је у
тексту „ПИТАЊА БЕЗ ОДГОВОРА“),и „грб краљевине Србије“ јесу изразито дискриминативни и без смисла(суштине);световна нација (држава)
мора да има световну песму за химну; Република мора да има државне
ознаке Републике,не„краљевине“;двоглав орао јесте„симбол“дегенери-

саних и

болесних

ума, разума и психе (оштећена свест).

а/ Република Србија јесте суверена држава(нација)свих
народа који живе у њој,заједница народа,јединствена међународна(међуетничка)заједница,с формираним и усвојеним заједничким интересима свих држављана(грађана)
на принципу једнакоправности, с развијеним и усклађеним међународним(међуетничким)односима,регулисаних
уставом,заснованом на владавини права,социјалне правде, начелима грађанске демократије,људских права и слобода,усклађених с европским принципима и вредностима.
б/ Република Србија јесте суверена држава(нација),заједница Срба као државотворног народа и свих народних(ет
-ничких)мањина које живе у њој као једнакоправни држа
-вљани(грађани), јединствена национална(међународна,
међуетничка)заједница,с формираним и усвојеним заједничким интересима свих, на принципу једнакоправности,
с развијеним и уаклађеним међународним(међуетничким)
односима,регулисаних уставом,заснованом на владавини
права,социјалној правди,начелима грађанске демократије,људских права и слобода,усклађених с европским принципима и вредностима.
20
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в/ Република Србија јесте суверена национална и грађанска држава(нација),заједница народа, Срба као државотворног народа и свих народних (етничких) мањина које
живе у њој као једнакоправни држављани(грађани),јединствена национална(међународна,међуетничка)заједница,
с формираним и усвојеним заједничким интересима свих,
на принципима једнакоправности, међународне и међувер
-ске толеранције,социјалне једнакости и правде,с развијеним и усклађеним међународним(међуетничким)односима, регулисаних уставом,заснованом на владавини права,
социјалној правди,начелима грађанске демократије,људских права и слобода, усклађених с европским принципима и вредностима.

г/ Република Србија јесте суверена национална и грађанска држава(нација),јединствена,организована и усклађена национална(међународна,међуетничка) заједница свих
једнакоправних народа који живе у њој као држављани
(грађани),с формираним и усвојеним заједничким интересима свих, на принципима једнакоправности,међународне и међуверске толеранције,социјалне једнакости и прав
-де,с развијеним и усклађеним међународним(међуетничким)односима,регулисаних уставом,заснованом на владавини права, социјалној правди,начелима грађанске демократије,људских права и слобода, усклађених с европским
принципима и вредностима.
Децидирано наглашавам да су сва питања обрађена у
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тексту доказане чињенице, истина, па јасно, недвосмислено предлажем да се усвоји све што је написано,и да се
такво угради у нов Устав Републике Србије, с тим да у
њему буде прецизно одређено да Србија као република
нема симболе »краљевине»,«државне вере» и «крста», јер
«Република Србија је световна држава; Цркве и верске
заједнице су одвојене од државе; Ниједна религија не
може се успоставити као државна или обавезна» (Устав
Републике Србије, 2006, члан 11.)!!!
Ако некад будемо«имали» «краља» и «теократску краљевину
Срба»,монархисти,теократе и«подобни» државни«органи»ће да

«донесу» и «прогласе» «нов устав» у којем ће све да буде у «духу»«краља»и те «нове»«краљевине»,«зачињене»«владајућом»
«религијом /вером» и теократијом, уз незаобилазно присуство
«дворских луда», лицемера и полтрона.

До«тада»,будимо задовољни и срећни, јер имамо Републику Србију.
Посебност:
ТЗВ „Дан српског јединства, слободе и националне
заставе“јесте нешто што је„уведено“као„сличност“
с ругобном и лажном„химном“„боже правде“,јер у себи са
-држи изразит шовинизам(само Срби):
22
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1. Придев„српски“ односи се само на Србе (српски
језик; српска ћирилица; српско писмо; „Матица српска“ –
односи се само на Србе; „Српска православна црква“се односи само на „православне“Србе; Правопис српскога језика - језик који говоре Срби; „српска породица“ – породица
Срба; „српска кућа“ - кућа у којој живе Срби, или је намењена Србима; „српска имовина“ - имовина Срба; „српска
заједница“-заједница Срба; „Заједница српских општина“
-заједница општина у којој живе Срби на Косову и Метохи
-ји(ако би„укључила“ и Албанце, тада би била „Заједница
српско-албанских општина“); „српско домаћинство“-дома
-ћинство Срба, ...)!!!

2.ТЗВ„српско јединство“ се односи на „јединство
Срба“, што није погрешно ако није „везано“ за
„национално“,јер Срби јесу народ-нису наци
-ја(држава)!!!
3.„Слобода“се„односи“ само на „српско“-Србе?
4.У том„склопу“: „национална застава“ се„односи“ на „српско“, тј. само на Србе, а они немају
право на државну (националну) заставу, јер су
само један од 27 једнакоправних народа – нису
држава(нација) Србија,која

једина има

право на своју - националну (државну) заставу!!!
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5.Ако у Републици Србији„буде“све само„српско“, што би значило да„све“„јесте“само „српско“: свако ће то разумети и тумачити да једино Српски народ „има“„сва права“, и да је све
„подређено“ само њему, без имало права 26 народа, који заједно са Србима чине државу(наци
-ју) Србију, али потпуно потиснути на маргине
друштва(државе, нације), без правилног коришћења придева и стварности који морају да од
-ражавају и значе да је то Србијино (србијско,
србијанско),једнако државно (национално) за
све народе - тада срљамо у понор безнађа будућности који нам„припремају“заглупљени по
литичари,који су се определили да се„свесрдно“
„посвете“непостојећим, лажним„богу“и„Хри
-сту“,зарад„стицања“бирачких гласова„верника“
Срба,јер чине 73% држављана(грађана) Србије, заборављајући на суштину државе (нације),
без које и ван које не би могли да раде „то“, а
свима су „пуна уста“ „државе (нације)“ за коју
су изгубили„компас“ у залуђености„веровања“ у
„богохристовске“

будалаштине да би „доби-

ли такве„изборне гласове“,уз подршку лажног
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„српског православног патријарха“, који

се једини
„појавио“на„митингу“ у Београду(15.09.2021.), и једини
(први)„беседио“ окупљеном народу,без да се„појави“ и„говори“неко од„свештених лица“осталих
„религија“ или „вера“у Републици Србији, што доказује да се Порфирије „појавио“ и„беседио“ у
„контексту“ само„српског“,а сам„текст“је„тре
-бало“ да „ублажи“ ту „ујдурму“ спомињући и
„остале народе“,да би се„добила“ „укупна слика“ о „јединству“ „свих“ како би се „покрио“
ругобан назив „дан српског јединства“, што је
очигледно„прошло“ код заглупљено пристрасних, који нису свесни да су изманипулисани
и „одређени“ као будале које не размишљају,
као што су„богохристовске“будале, „верујући“ у нешто што доказано не постоји,али„њима“ то ни
-је важно. Све је„дохватило“ и„заробило“„свесрпско“ лудило као и „свебогохристовско“лудило

у држави(нацији) у којој нису сви „Срби“
па не може да„буде“„све српско“, јер Срби
-ја има придев„Србијин“(србијски, србија
-нски), где сви треба и мора да буду пошто
-вани једнакоправно, без глупог фаворизо
-вања„свесрпског“, јер суштински у Репу25
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-блици Србији јесте и мора да буде све
„Србијино“(србијско,србијанско)!!!
6.Све што се „назива“ „српско“, а односи се
на Републику Србију, јесте ортодрксан шо
-винизам!!!
7.„Национално“јесте„државно“:национална
-државна застава јесте застава Републике
Србије као нације-државе 27 народа,не само
Срба,иако су једини државотворан народ, али
не чине сами нацију Србије, већ са свим народима (народне-етничке мањине) у њој-заједно чине државу(нацију) Србију!!!
8. Република Србија јесте заједничка
држава(нација)свих једнакоправних
народа(држављани,грађани) који жи
-ве у њој!!!

Зато: „Дан

јединства Републике Србије, слободе и државне(националне) заставе“!!!
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