
 

и спремност на оружану одбрану јесу силе које одвраћају непријатеља 
и које снаже и негују слободарски дух, који ће у повољним околно-
стима сутрашњице обасјати груду зрацима слободе. 

На овај начин Србска Акција види контуре жељене србске народне 
стратегије по питању Косова и Метохије, све до промена на унутарпо-
литичком и глобалном плану, које ће омогућити ослобођење свете 
србске земље. 

Што се тиче смисла србске борбе за Косово и Метохију, он је више-
слојан али његова срж може се изразити у следећем: 

На Косову пољу Видовдана 1389. године, наши преци су на челу са 
Кнезом Лазарем, бранећи Крст Часни и Слободу Златну, до-
бровољно жртвовали своје земне животе и супротставили се више-
струко бројнијем непријатељу ради сабирања себи плате на Не-
бесима, односно обезбеђења духовне разине постојања у Царству 
Небеском. А таквим чином створили су и непресушни извор моралне 
снаге својим потомцима, који су, окрепљујући се на таквом извору, 
опстајали и побеђивали у ванредно тешким околностима које су их 
често сналазиле. 

Дакле, Косово је Идеја, а не само територија! Отуда, Косово није само 
циљ, оно је име за саму Борбу. Ако се данас боримо за нашу свету зе-
мљу, можда је задуго нећемо имати под србском влашћу, али ћемо 
поново имати Србију саздану на тој Идеји. А идеје и дух јесу и осови-
на и смисао сваке политичке делатности, па стога и наши непријате-
љи више средстава троше борећи се против наших идеја него у оти-
мању наших територија. 

И зато, верност Идеји снажи нашу веру у коначни тријумф! 
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Док на Косову НАТО окупатор пуца у голоруке Србе, Тадићев режим 
наставља са пљачкањем и угњетавањем народа, уз бригу о безбедно-
сним условима за скуп хомосексуалних изопачењака! Већ одавно је 
очигледно да смо окупирани у сопственој држави и да су нам слободу 
отели комуно-демократски верни пси ционистичких господара из 
Брисела и Вашингтона! На нама, србским националистима, остаје за-
вет да погажене светиње нашег рода отмемо псима и ослободимо 
Отаџбину, и то најпре од унутрашњег окупатора који нас израбљује! 
Подвиг и борба! До победе! 
 

О    ЗНАЧАЈУ    ДАНАШЊЕГ    ОТПОРА    СРБСКОГ    
НАРОДА    НА    СЕВЕРУ    КОСОВА    И    МЕТОХИЈЕ 
 
Србски народ на северу Косова и Метохије поново се нашао у ситуа-
цији директне борбе за опстанак на својој родној груди. Тензија коју 
су створили шиптарски узурпатори (уз благослов својих ментора из 
Брисела и Вашингтона), кулминирала је злочиначком акцијом НАТО 
окупатора на административном прелазу Јариње, при чему је ватре-
ним оружјем теже и лакше рањено више Срба. Ипак, свеукупна те-
шка ситуација, како на Косову и Метохији тако и у осталим србским 
земљама, никако ниje разлог за клонулост или посустајање у борби 
против Система, чијим пипцима су чврсто узајамно повезани и ре-
жим у Београду и НАТО окупатор и шиптарски узурпатор. Упркос 
свима њима, ми знамо да су неретко управо насиље душмана и злоде-
ло изрода били подстицај народног самоосвешћења. Јер и данас, веру 
у србски препород снажно подгрева истрајан отпор србског народа на 
Косову и Метохији, где се бодљикавим жицама и забранама окупато-
ра одговара са још снажнијим барикадама и крчењем нових путева 
по севернокосовским гудурама. У борбену готовост и снагу духа бра-
нитеља  барикада  на  северу  Косова,  уверили  су  се  и  припадници 



 

Србске Акције, као и сви остали родољуби широм србских земаља 
који су тих дана похрлили на Косово да пруже подршку својој браћи 
којима су шиптарски узурпатори претили нападом. Несумњиво је да 
најновија хапшења, насиље, као и притисци окупатора на Косову и 
Метохији, представљају покушај да се сломи дух србског отпора. Али 
верујемо да ће Божија благодат и даље крепити све бранитеље 
србских огњишта, као и све родољубиве Србе широм Отаџбине. Веру-
јемо и прижељкујемо да ће се свако насиље непријатеља вратити 
истом као бумеранг, и да ће имати карактер упаљача моралног и бо-
рбеног набоја код данашњих успаваних генерација србског народа! 
Верујемо да су подвиг и борба србска будућност и лозинка будуће 
србске победе! Верујемо и даље у њу! Упркос свему! 
 
 

СТРАТЕГИЈА И СМИСАО БОРБЕ  
ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

Морална снага и спремност на оружану одбрану јесу силе које 
одвраћају непријатеља и које снаже и негују слободарски дух који 
ће у повољним околностима сутрашњице обасјати груду зрацима 

слободе. 

Ако је очекивано и природно то што се политика издајничког и пља-
чкашког режима у Београду по питању Косова и Метохије показала 
као јалова и штетна по србски интерес, није и не може бити природан 
однос који по истом питању доминира код данашњих генерација 
Срба. Гледано кроз призму савести, разума и сопства, такво стање 
духа јесте, као што рекосмо, сасвим неприродно и потребно је побу-
нити се против њега, као и свега осталог што данашњи род србски 
паралише и везује му руке пред постојећим злом. Нико од нас не сме 
говорити како се „не може више ништа учинити“, то јест „да је некада 
могло, а сада више не може“. Истина је да привремено не можемо 
спречити окупацију наше свете земље, али можемо и морамо да по-
кажемо да смо уистину Срби, а не бесловесни потрошачи и пуки шра-
фчићи глобалне машинерије Система, у коме постоје само закони ма-
терије, профита и чулних уживања, а непожељни су сви духовни са-
држаји који човека чине човеком, а Србина Србином. 

Ваља нам отуда образложити основу стратегије по овом питању, као и 
смисла саме борбе. Не мислимо овде на стратегију издајничке власти, 
коју препознајемо као непријатеља, а чији представници постепено 

признају шиптарске псеудо-институције, док са НАТО окупатором 
закључују споразум без икаквог писаног трага.  Ми имамо у виду на-
родну стратегију, то јест понашање и жељени однос србског народа 
данас према питању кризе на Косову и Метохији. 

Оно што нам је полазиште јесте чињеница да нам Косово и Метохија 
припадају као нацији. Иако су данас окупиране, ове територије 
формално се налазе у саставу Србије, и без обзира на актуелну окупа-
цију, данашње и будуће генерације Срба морају нашу свету косовско-
метохијску земљу увек сматрати делом Србије, игноришући ра-
збојничке тековине узурпатора. Морамо јасно и гласно исказати да се 
не миримо са губитком дела своје територије, и нека свако од нас 
учини све што је до њега, не би ли одговор нашег народа данас био 
што достојнији наших јуначких предака, јер ми јесмо крв њихове 
крви и кост њихове кости! Припадамо народу чија је прошлост светла 
и херојска, коме је Бог дао снагу, и физичку и моралну, и коме је кроз 
православну хришћанску веру откривен најузвишенији етички закон 
и животни смисао, па се поставља питање: смемо ли истрајавати у 
стању постојеће малодушне неодговорности и дефетизма? 

Ваља нам ширити свест о неопходности да се помогне нашој браћи са 
јужне стране административног прелаза, подршком и моралном и 
материјалном. У постојећим околностима, успех је очување енклава и 
какве такве власти Срба на северу, уз избегавање контакта са шипта-
рским узурпаторима и инсистирање на чињеници да су Косово и Ме-
тохија и данас (макар формално) део Србије.  

С друге стране, треба избегавати контрапродуктивне провокације 
према окупатору, јер не смемо сметнути са ума да је издајничка 
псеудоелита у Србији данас наш највећи непријатељ и да оштрицу 
србског отпора треба чувати превасходно за њу. А сваки евентуални 
непромишљени испад србских националиста према НАТО окупатору, 
ишао би у корист издајничком режиму, јер би у том случају на Косову 
изгинули најбољи синови нације (и тиме учинили велику услугу 
режиму), а паразитски олош  би не само преживео, већ би неометано 
наставио да влада остацима Србије, правдајући дебакл своје „држа-
вне“ политике управо таквим непромишљеним потезима србских 
„екстремиста“. Ипак, у циљу одвраћања непријатеља, зуби се свакако 
морају показивати. Уколико дође до покушаја неког вида шиптарске 
„Олује“, сваки Србин треба да буде спреман да се прикључи оружа-
ном отпору наших сународника у борби за опстанак. Морална снага 


