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 Председник Странке слободе и правде Драган Ђилас упутио је отворено писмо
заменику градоначелника Београда Горану Весићу у коме је навео да није доводио, нити
је утицао да колона окупљених на протесту "Једна од пет милиона" прође поред зграде
у којој Весић живи и осудио тај чин.

  

"Само много лош и зао човек може да изговара речи које ти о мени изговараш годинама.
И само људи без имало морала и честитости, као што сте ти и Вучић, могу мирно да
спавају знајући колико су зла својим речима и поступцима нанели људима током само
једног јединог дана", навео је Ђилас у отвореном писму.

  

Он је истакао да није доводио или на било који начин утицао да колона демонстранта
прође поред зграде у којој живи.

  
  

Ти и твој председник називате људе олошем, талогом, криминалцима, лоповима,
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издајницима, наркоманима, нацистима... Цртате нам мету на челу. А све време говорите
како ми то радимо вама. Гебелсова доктрина, али не копија, већ верзија боља од
оригинала

    

"Напротив, сматрам то погрешном одлуком коју јавно осуђујем, јер то није она Србија у
којој желим да живим. Али човече, па ти си последњи човек који би због тога смео да се
буни. Ти си лично организовао конференције за штампу у гаражи зграде у којој ја живим
и сликао играчке моје деце. Странка којој сада припадаш је много пута организовала
демонстрације пред, не зградама, него кућама људи", написао је Ђилас.

  

Како је додао, "ваши чланови пале куће новинарима, пребијају људе по Србији, избацују
децу из вртића, стављају невине у затвор, прете и застрашују".

  

"Ти и твој председник називате људе олошем, талогом, криминалцима, лоповима,
издајницима, наркоманима, нацистима... Цртате нам мету на челу. А све време говорите
како ми то радимо вама. Гебелсова доктрина, али не копија, већ верзија боља од
оригинала", навео је Ђилас.

  

Истакао је да њихови медији пишу и преносе Весићеве и Вучићеве најодвратније лажи о
њему.

  

И не дешава се то у Србији само мени, него свакоме ко другачије мисли

  

"Да сам крао од болесног детета, да сам тукао жену, да сам украо 619 милиона евра, да
доводим украјинске снајперисте да пуцају у људе, да организујем тројке да упадају у
куће, да ми је фирма порасла преко 4000 пута када сам ушао у политику, да сам
Харадинајев и Куртијев сарадник, да сам дао Косово, одвојио Црну Гору.... и још
бесконачан број других лажи", написао је Ђилас.

  

На наводе да неће да угрожавају његову породицу Ђилас је питао, а шта је то што раде?
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"Али забога ВИ нећете да угрожавате моју породицу! А шта је све ово што радите? Нико
ко ме је на улици пљувао и вређао пред децом, нико ко ми је супругу на улици називао
курвом и дрољом, нико ко пише претеће поруке није урадио то сам од себе. Урадио је то
због онога што сте говорили ти и Вучић, због онога што су објављивали Курири,
Информери, Пинкови које ви уређујете... И не дешава се то у Србији само мени, него
свакоме ко другачије мисли или неће да сагне главу и прихвати уцену да мора да
подржава зло које влада Србијом, зло оличено у теби, Вучићу, Стефановићу, Орлићу,
Мартиновићу.... За то што радите људима ћете сви једног дана, када у Србију опет
стигну слобода и правда, морати да одговарате", написао је Ђилас Весићу.

  

Како је додао, "толико о томе ко кога угрожава и чије убиство тражи".

  

Тебе неће поминајти нико. Нико по добру

  

"На тврдњу да ћеш да наставиш да градиш Београд, јер ја у мојих пет година нисам
ништа изградио прво морам да ти кажем да Београд не градиш ти. Није то ствар једног
човека већ свих људи који у градској управи раде, а које предводи градоначелник.
Градоначелник, а не заменик градоначелника. Нико не зна нити памти ко су били
заменици Бранка Пешића, Живорада Ковачевића или Ненада Богдановића. Памте се
градоначелници. Њихови портрети висе у свечаној сали скупштине, а не портрети
заменика. За мост на Ади људи ће говорити да је направљен у Ђиласово време, а не у
време Милана Кркобабића. Кркобабиће и Весиће нико не памти", истакао је.

  

Ђилас је навео да ће њега некад неко и по добру да помене због деце рођене кроз
програм вантелесне, због бесплатних уџбеника, због три нова моста, реконструисане
"Газеле" и "Булевара", осам основних школа, 45 обданишта, четири Дома здравља,
999,4км асфалтираних улица...

  

"Тебе неће помињати нико. Нико по добру. Можда ћете помињати по коцкама на тргу,
колапсу у саобраћају, новогодишњој расвети у септембру, радовима који трају
годинама... Можда. А можда ни то, јер људи природно заборављају ружне и памте само
лепе ствари које су им се у животу десиле. Београђанима се ништа лепо већ шест година
десило није. Зато ће се људи потрудити да вас што пре забораве као да никада ни
постојали нисте", нагласио је Ђилас у отвореном писму.
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(Бета)

  

Видети још:

  

Горан Весић: Он хоће моју крв - Иза сваког напада на мене стоји лично Драган Ђилас,
јавно се ограђује, а заправо финансира насиље и претње
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http://www.nspm.rs/hronika/goran-vesic-djilas-hoce-moju-krv-poslao-je-ljude-da-me-ubiju.html
http://www.nspm.rs/hronika/goran-vesic-djilas-hoce-moju-krv-poslao-je-ljude-da-me-ubiju.html

