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Kome je još stalo do običnog čovjeka u našoj Hrvatskoj!?
Nama je stalo! Nama, Hrvatskoj stranci svih čakavaca kajkavaca i štokavaca i
zato smo danas ovdje!
Naši sinovi i očevi dali su svoje živote za novu, pravedniju, bolju i sigurniju
Hrvatsku. Ne za Hrvatsku današnjice, Hrvatsku ogrezlu u lažima, lopovluku,
korupciji i nepotizmu.
Ljudima više ništa nema smisla. Ne znaju gdje su. Naših više nema, ali ih i
dalje osjećamo i zato smo dužni očistiti Hrvatsku od bešćutnosti materijalizma u
kojoj običan čovjek ne znaći ništa i sve mu je teže preživjeti.
Rješenje donosimo mi, mi koji svojom ustrajnošću, iskustvom, voljom i
upornošću možemo našoj Hrvatskoj vratiti i dati zdravu krvu. Mi koji možemo na
pijedestal života vratiti poštenje, rad, kulturu, poštivanje, znanje, uvažavanje,
toleranciju i saznanje o vrijednosti života svakog običnog – malog čovjeka, jer taj
jedinstven
i običan čovjek čini Hrvatsku, jer on i je Hrvatska!
Hrvatsko je bogatstvo u krivim rukama, u rukama ljudi koji ne znaju :
- kolike dijamante zdravlja u sebi kriju naše planine i šume,
- koliku moć prednosti imaju naši čisti potoci, rijeke i jezera,
- koliko blagostanja pružaju naša polja i pašnjaci,
- koliku tajnu i životnu snagu pruža i još skriva naše more i predivno
razvedena nam obala.
Hrvatska je u rukama ljudi koji se boje jakosti znanja, ljudi koji iskrivljuju
našu povijesnu prošlost kako bi nas zavadili, kako bi razbili naše jedinstvo, jer
zavađenim narodom najlakše se vlada. ZATO PRESTANIMO GLEDATI U
PROŠLOST! Ostavimo je u povijesti povijesničarima. Dosta je vađenja ustaških i

partizanskih kostura iz grobova! Neće oni običnome čovjeku vratiti
dostojanstvo!
NE GUBIMO VRIJEME NA PROŠLOST DOK SADAŠNJOST VAPI ZA NAMA!
Naša zemlja je u rukama ljudi koji gaze hrvatskoga čovjeka, čovjeka koji se
guši u dužničkom ropstvu. Kada plijene njegovu imovinu ne plijene stvari, oni
zapljenjuju hrvatskoga čovjeka!
Oni mladosti ne daju budućnost! Budućnost naše hrvatske mladosti je
bespovratna karta u jednome smjeru, u smjeru stranih zemalja – trbuhom za
kruhom – gdje će uvijek biti tuđinci i sluge.
Naša mladost, naša djeca to ne zaslužuju!
ISPRAVIMO SADAŠNJOST GRADEĆI IM TEMELJE BOLJE I SIGURNIJE
BUDUĆNOSTI!
Naši iscrpljeni hrvatski djedovi i bake, naši roditelji, desetljećima suočeni s
ustezanjem i odricanjem, sada već na marginama ispisanih stranica života,
zavređuju povratak im dostojne starosti, jer SVAKI HRVATSKI ČOVJEK JE VAŽAN
ČOVJEK, JER ZDRAV I SIGURAN ŽIVOT JE SNAŽNIJE BILO HRVATSKE!
Napokon recimo čvrsto i jasno NE, glasnoj tišini vladajućega klera!
Izgradimo pravu sekularnu državu, državu u kojoj pod našim hrvatskim krovom
svaki će čovjek imati jednaka prava bez obzira na dob, spol, vjeru, nacionalnost i
seksualnu opredjeljenost.
Tko daje pravo nepravedno odabranima pogodujućim zakonima da sude o
drugima ili da ih osuđuju, degradiraju, omalovažavaju i vraćaju u tamnice
srednjega vijeka!?
Vrijeme je da odrastemo i razvijemo svijest, vrijeme je da izbrišemo
homofobiju, izjednačimo prava žena i muškaraca, da sankcioniramo nasilje,
mobing. Pod našim hrvatskim svodom treba imati i ima dovoljno mjesta za sve,
a ne samo za odabrane!
Sve što su naši stari gradili i izgradili više ne postoji, izbrisano je iz sjećanja
kao da je sramotno reći : „ Imali smo svoje tvornice ...imali smo svoje
proizvode...svoju odjeću....obuću...imali smo svoje, HRVATSKO!
Sve su uništili, upropastili, opljačkali. Ostao je samo brojni inertni državnički
aparat kao i neučinkovito sudstvo, propadajuće i svima sve teže dostupno

adekvatno zdravstvo, neučinkoviti mirovinski fondovi, loše i opterećujuće
školstvo, odumiruća poljoprivreda, mršavo stočarstvo, preživljavajuće malo i
srednje poduzetništvo i RAZJEDINJENI HRVATI.
Recimo glasno NE, uništavanju hrvatske nam zemlje! Širimo naše riječi i
zacrtane nam ciljeve HSSČKŠ-a!
Samo zajedništvom, ustrajnošću, upornošću i prepoznatljivošću te
brojčanom snagom članova naše HSSČKŠ-a očistiti ćemo, ozdraviti i osnažiti
našu Hrvatsku! Podariti ćemo joj istinski sjaj koji i zaslužuje, a običnim i
zaboravljenim ljudima vratiti ćemo sigurnu egzistenciju, bolju i ljepšu budućnost
te stvoriti radosne i zadovoljne nove, mlade generacije!
Neka naši ne zaboravljeni, nakon desetljeća tišine i mraka, napokon dobe
zaslužene zrake svijetle budućnosti za koju su nesebično i hrabro dali svoje
živote!
KRENIMO ZAJEDNO U NOVI POČETAK!
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