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субота, 27 новембар 2021 02:23

За сат времена ми истиче ултиматум г. Симе ("мегафон") Спасића. Ово је само део
обраћања у истом духу. Али право питање - а и право извориште зла, јесте откуд
неартикулисаном г. Сими мој број? И још занимљивије: како је "сазнао где живим"?
И плус ово о Ћурувији. Сима није сам - објавио је на Твитеру уредник Нове српске
политичке мисли и политички аналитичар, Ђорђе Вукадиновић, након што је добио
претње смрћу од Вучићевог "мегафона", Симе Спасића.

  

  

- Сазнао сам где живиш и то те обавештавам, ако не дематујеш твоју лаж проћи ћеш као
Ћурувија - запретио је Спасић, што се види из принтскрина преписке.

  

Вукадиновић је затим помирљиво одговорио да ће објавити све оно што је по закону, те
замолио Вучићевог "магафона" да му се не обраћа више. Међутим, то није смирило
Спасића.
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- По ком закону си ти објавио да имам стан у БеограђанкУ? Имаш ли ти доказа за то?
Које доказе имаш да мени власт даје 140.000? Ако сутра до 18 часова то не докажеш, ја
ћу да те убијем, то ти се кунем - запретио је Спасић.

  
  

За сат времена ми истиче ултиматум г. Симе ("мегафон") Спасића Ово је само део
обраћања у истом духу. Али право питање - а и право извориште зла - јесте ОТКУД
неартикулисаном г. Сими мој број? И још занимљивије: КАКО је "сазнао где живим"? И
плус ово о Ћурувији.
  Сима није сам?! pic.twitter.com/AuyRTEj6cF

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) November 26, 2021    

Ово је још један пример како власт преко својих послушника, и то оних који су осуђени за
најгора кривична дела, попут силовања као Спасић, застрашује своје политичке
противнике, чиме желе да зауставе писање о корупционашким аферама.

  
  

Напомињем да ОВО није никакав "лични сукоб", нити "лично лудило". Дотичног и не
познајем. Зато сматрам да је Спасић сигурно имао појачиваче, усмериваче и суфлере из
неких структура. Откуд му иначе мој тел. број или адреса? И позивам надлежне да се,
ако смеју, усмере у том правцу.

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) November 26, 2021    

Како је Вукадиновић накнадно саопштио, претње Вучићевог "магфона" пријавио је
полицији, те нам остаје да видимо како ће надлежни одреаговати на овај еклатантан
пример угрожавања туђег живота.

  

(Директно.рс)
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https://t.co/AuyRTEj6cF
https://twitter.com/djordjenspm/status/1464267182213410818?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/djordjenspm/status/1464308495247945738?ref_src=twsrc%5Etfw

