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Г.
Професор Љубомир Т. ГРУЈИЋ*
Дипл. Инж. Маш., Мр. Електротехнике., Др., D. H. C.

Белфор, 20. децембар, 1998.г.

Г.
Уилиам КЛИНТОН, поштовани Председник С. А. Д.
Бела Кућа
Вашингтон Д. Ц.
С. А. Д.
Поштовани господине Председниче Клинтон,
Молим Вас будите љубазни да прочитате ово отворено лично писмо Вама.
°

°

Ово је лично писмо Вама из следећих разлога:
Оно што сте Ви као председник Сједињених Америчких Држава и Влада С. А. Д. под
Вашим вођством чинили интервенишући у унутрашњим односима у мојој широј родној
земљи Југославији и у мојој ужој родној земљи Србији је битно утицало на мој живот и
на животе моје породице и шире фамилије.
Шта више, Ви и Влада С. А. Д. под Вашим руководством сте насилно интервенисали у
унутрашњим пословима у Србији упркос народне референдумске одлуке у Србији да се
не прихвата инострана интервенција за решавање домаћих политичких проблема.

Ово је отворено писмо зато што Ваше Председниковање С. А. Д. и Ваше светско
председничко вођство су кључно утицали на животе и будућност не само Америчког народа у
коме имам дивне пријатеље, већ и животе и будућност мог родног Србског народа, свих
југословеснких народа, народа и нација широм света.
Било је овде, у Француској, јуче објављено да је Дом преставника С. А. Д. верификовао,
закључио и објавио да сте Ви, г. председниче Клинтон, криви због лагања под заклетвом у
Суду.
Ваша порука да Ви нећете да поднесете оставку као председник С. А. Д., да сте одлучни
да наставите да радите као Председник је била пренета народу овде.
То ствара утисак да Ви мислите да можете да наставите исто као до сада као председник
С. А. Д. пошто Ви мислите да сте иста личност као што сте били пре шест година или две
године када сте били изабрани и поново изабрани за Председника.
Могу да разумем да сте Ви себи иста личност. Ви знате шта сте радили. Ви сте свесни
свих Ваших ставова и деловања. Ви сте деловали свесно; Ви сте радили свесно. Ви сте лагали
свесно под заклетвом у Суду у току Вашег мандата председника С. А. Д.! Ви све то знате,
Ви познајете себе. Стога, Ви можете да мислите да сте иста личност и другима као што сте Ви
себи, иста личност другима људима као што сте били пре шест године и пре две године. Тада
сте добили поверење и поштовање Америчког народа и његових пријатеља.

_________________________________________________________________________
•

У матерњем Србском језику (као и у сведочанствима и дипломама) [као у пасошу]: Љуномир Т. Грујић
[Ljubomir T. Grujić], на Француском [Немачком] {Руском}: Lyoubomir T. Grouyitch [Ljubomir T. Grujitch]
{Любомир T. Груйч}.

Адреса: 1, rue Marcel Paul, 90000 Belfort, France.
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Поштовани г. Председниче Клинтон, Ви нисте иста личност и Ви не можете икада опет
бити иста личност другим људима као што сте били пре шест година или две године. У то
време, народ Вас је поштовао и веровао Вам као искреној, демократској личности, посвећеној
за добро не само за Вас, за Вашу породицу и вашу политичку странку – Демократску странку
С. А. Д., већ и, чак више, за цео Амерички народ, као и за демократске поштене људе широм
света.
Нажалост, лажући под заклетвом у Суду у току Вашег мандата Председника С. А. Д.
Ви сте показали другу стварну страну Ваше личности, какав је Ваш лични карактер, колико Ви
стварно поштујете амерички судски систем, амерички национални морал, америчку
посвеченост поштењу и храбрости. Ви сте доказали у Суду Сједињених Америчких Држава у
току свог Председничког мандата да Ви користите лаж да бисте постигли свој циљ, да
задовољите свој интерес, да одбраните себе, да оправдате своје понашање.
Коришћење лажи је створило невероватну и неоправдиву пропаганду демонизујући
један малобројни народ и сваког његовог припадника – мој драги Србски народ. У вези с овим
писао сам Вам неколико пута:
19.ог априла 1993.

Изложио сам Вам чињеницу да
Срби нису започели рат у Југославији у опште и нису га започели у Босни и
Херцеговини посебно
и љубазно сам Вас молио да објасните јавно разлог за Ваше различито третирање
Србског народа у односу на друге југословенске народе. Тада, био сам Вам
послао копију мог Апела од 6. јула 1991., и од писма од 16. јуна 1992., г..
Председнику БУШУ. У првом је био апел за мирнодопско решавање политичке
кризе у (С. Ф. Р.) Југославији. У другом је такође било да:
…нити Сједињене Америчке Дражве нити било која друга земља има морално
право да оружано нападне Србију и/или било који други део Југославије, што
значи без моралног права да напада бебе, ученике, моју мати, моје сестре, мог
зета, моје сестриће, моју родбину, моје пријатеље, студенте, раднике, сељаке,
запослене, уметнике, наставнике, старе људе, без моралног права да нападне
невин народ Србије и/или било ког дела Југославије, њихову имовину и земљу.
Убијајући свесно невине људе је најтежи злочин који појединац или народ
може да учини.
Ратна трагедија је већ постала толико велика и дубока де ће генерације
југословенских нација озбиљно да пате због тога. Можете ли Ви да чујете плач
деце и људи у србској Крајини, србској Славонији, Босни и Хрецеговини?
Реке србске крви би тада земљу учиниле црвеном од стида. Оне не би
донеле срећу икоме. Нико не би могао да дише ваздух испуњен крицима умируће
невине деце.
и:
Љубазно Вас опет молим да примените сва м и р н о д о п с к а средства да
зауставите рат и трагедију у Југославији …

30.ог августа 1993.

Писао сам Вам да:
Сједињене Америчке Државе и њена Влада немају икакво морално право да
тероришу невин народ Србије и Црне Горе најмање, али не само, зато што је мој
апел од 6. јула 1991. поновљен јуна 1992. и Вама послат 1993, био игнорисан.
и
Проблеме у Југославији ће најбоље решити сами југословенски народи у миру и
слободи а не снакционисањем дела (!!!) Југославије и невиног народа или
њиховим бомбардовањем.

12.ог марта, 1998.

Професор Радомир Ашковић (Француска) и ја смо Вам писали:
Ви сте не само веома активно укључени у судбину наших породица и пријатеља,
наших некадашњих студената, наше родне земље, нашег родног народа као и
других људи који живе заједно с њима, већ сте и најкомпетентнији и за
међународни став о томе шта се тамо догађа и за одлуке о разним
одговарајућим међународним ангажовањима.
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Г. Драгић В. Вукомановић (Канада), г. Александар Томовић (САД) и ја* смо Вас
молили:
…да зауставите неоправдиву пропаганду против Србског народа, војни
притисак на и санкције против народа Србије, и да омогућите народу Србије
да реши ситуацију слободно, мирољубиво и демокртски.

Уместо да поштујете истину о Србском народу и да је изложите Америчком народу, Ви сте
неоправдиво оптуживали Србски народ за агресију у његовој сопственој отаџбини и користили сте
неистините аргументе да наредите бомбардовање невиног Србског народа у Републици Српској.
Амерички народ Вам је веровао. Он није могао да замисли тада да бисте Ви као његов Председник
могли да га лажете.
Уместо да помажете Србском народу да реши сложене проблеме у његовој отаџбини Србији, Ви
сте наметнули санкције и ултиматум да бомбардујете нашу родну груду.
Ово су неки разлози због којих сам узео слободу да Вам пишем као странац о ствари која на први
поглед изгледа потпуно унутрашње питање С. А. Д. Међутим, чињеница да сте лагали под заклетвом у
Суду С. А. Д. у току свог Председничког мандата и то користили као средстство да постигнете свој
циљ објашњава да се Ви не устежете да користите неистинит аргумент што сте учинили
оптужујући цео Србски народ за агресију, стога и мене. Tо је ставило цео Србски народ у ситуацију да
буде изложен неоправдивој иронији и игнорисању свуда од оних који су се ослањали на Вашу оптужбу.
Међутим, постоје и други разлози да Вам пишем ово писмо.
Оци Оснивачи Сједињених Америчких Држава поставили су друштвене и државне фундаменте за
слободан, частан, демократски живот држављана и становника С. А. Д. и за такво вођство и подршку
другим народима. Сједињене Америчке Државе су постале вођа слободног света. Сједињене Америчке
Дражаве су постале нада за оне који живе у недемократским режимима, за оне који живе у неслободним
друштвима. Верована честитост Америчког народа је морална подршка поштеним људима свуда.
Објективност, поштење, правда судског система С. А. Д., процедура и пресуда су сматране за висока
достигнућа америчке цивилизације. Темељи за њих су поштење и истинитост сваког Американца
барем под заклетвом и нарочито у Суду. Обавештавајући да Ви нећете да поднесете оставку као
Председник С. А. Д. Ви суштински тврдите да лице које је Председник сме да лаже под заклетвом у
Суду, сме у смислу да лице треба да остане Председник! Такав став уништава амерички дух који су
озаконили Оци Оснивачи. Ваше настављање као Председника би уништило судски, легални, законити
систем С. А. Д. То ће бити знак, референца и подршка другима да лажу под заклетвом без одговарајућих
последица. То ће отворити нову епоху велике патње свуда, посебно у С. А. Д.
Ваше обавештење о Вашој одлуци да настављате као председник С. А. Д. показује следеће:
°

Ви више волите да задржите свој положај у Белој Кући упркос што то дели Амерички народ
радије него да поднесете оставку да бисте помогли Американцима и Држави да превазиђе веома
отежавајућу ситуацију (коју сте искључиво Ви створили) и да им помогнете да избегну њене
непредвидљиве последице.

°

Ви више волите да приморавате, оданошћу Вама, Ваше страначке колеге чланове Демократске
странке да Вас подржавају, радије него да их ослободите од њиховог суочавања са њиховом
последицом. Каква је разлика између Вас и руководилаца комунистичких странака у неслободним
друштвима? Ја не видим ни једну с овог становишта.

°

Створили сте утисак да мислите да г. Ал ГОР, Подпредседник С. А. Д., који је такође члан
Демократске странке, не може да буде не само бољи Председник од Вас, већ да не може да буде
ни толико добар Председник С. А. Д. као што сте Ви. Такав став је погрешан. Зашто? Зато што
Ви, г. Председниле Клинтон, нисте иста личност као што сте били пре лагања под
заклетвом у Суду Сједињених Америчких Држава. Очигледно, ако бисте се повукли
Демократска странка би имала свог члана за Председника С.А.Д. Верујем да би г. Ал ГОР био
веома добар Председник С. А. Д. у духу Отаца Оснивача и америчког Устава.

*

Г. Раденко Ристић (Шведска, 9. децембар, 1998.), Г. Марко Миљковић (С. А. Д., 16. децембар,
1998.) и г. Милан Павловић (С. А. Д., 17. децембар 1998.) су такође потписали Апел епоштом.
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°

Изгледа да Ви мислите да Ваше настављање као Председник С. А. Д. неће имати важне негативне
међународне последцие за Државу. Или, Вама нису оне важне у односу на Ваше остајање у Белој
Кући? Лажући под заклетвом у Суду Ви, г. Председниче Клинтон, сте изгубили морални
кредибилитет који сте раније имали. Као председник С. А. Д. Ви представљате све
Американце. Такво представљање је постало фундаментално другачије после тог догађаја.

°

Изгледа да Ви, г. Председниче Клинтон мислите да се људи могу ослонити на Ваша садашња и
будућа тврђења. Какав би разлог био за то не само у Сједињеним Америчким Државама већ и у
иностранству?

°

Изгледа да Ви више волите да прихватите могућност, која изгледа невероватна према извештајима
о Вашем понашању, да председника Сједињених Америчких Држава смене легалне и законите
институције С. А. Д. радије него да Ви поднесете оставку. Такво опредељење изражава жеђ да
будете Председник свим средствима и под свим условима упркос што то фундаментално срозава
углед, улогу и достојанство институције председника С. А. Д. У чему је онда разлика између Вас
и многих самовољних владара у комунистичким земљама? Не видим ниједну с ове тачке
гледишта.

°

Ваше опредељење да наставите следеће две године као Председник радије него да се пре седнице
Сената повучете, упркос томе што ћете после две години бити потпуно лице које Ви јесте без
власти и ауторитета председника С. А. Д. Да ли разматрате свој живот међу многим
Американцима који би из формалних разлога морали да прихвате Ваше Председништво ако
Сенат не би захтевао Ваше разрешење, да не спомињем Ваш живот ако би се догодило да Сенат
захтева да будете смењени? Свакако да је такав избор Ваш личан избор, али Ваш свестан избор.
Такав Ваш избор би показао да Ви нисте спремни да помогнете Америчком народу, вашој
Демократској станци и Сједињеним Америчким Државама подносећи оставку као њихов
Председник.

°

Ви мислите да настављајући као председник Сједињених Америчких Држава Ви можете да будете
један од вођа овог света. Како је то могуће? Какав лични пример дајете свету? Ако би требало да
Вас следе онда би Председници других земаља имали јаку референцу да остану Председници чак
и ако би лагали под заклетвом у судовима својих земаља. Какве би друге последице тога биле него
потпуна подршка свим тим Председницима који се постављају изнад морала, Закона и Устава у
својим земљама? У чему је онда разлика између Вас и диктатора с ове тачке гледишта? Не видим
ни једну.

Да ли Ви заиста мислите да лагање под заклетвом

у Суду у току

Председничког мандата не поништава Вашу председничку заклетву, такође?
Према радио и ТВ вестима овде, Ви сте убеђени да нећете бити смењени. Извештачи тврде да је
таква Ваша процена реална. Та ситуација је у ствари управо прилика за Вас, г. Председниче Клинтон да
покажете да Ви прихватате пуну одговорност за лагање под заклетвом у Суду у току Председничког
мандата тако да Ви поднесте оставку као Председник. Ваша оставка би чинила добро и национално
и имеђународно. Шта више, то би Вам обезбедило поштовање у будућности. Честити људи би могли да
Вам пишу Часни г. Уилиам Клинтон не зато што сте Поштовани Председник Сједињених Америчких
Држава, већ зато што сте донели часну одлуку и деловали.
Управо сам Вас видео на ТВ како се срећно смејете и свештеника у градићу у С. А. Д.
Не могу да разумем зашто и како можете да се смејете срећно кад знате да је Дом преставника С.
А. Д, верификовао, закључио и објавио да сте Ви криви због лагања под заклетвом у Суду у току
Председничког мандата!
Управо сам вас чуо да тврдите да желите да радите за добро Америчког народа и Сједињених
Америчких Држава и да желите да се сви Американци здруже, сједине. То ме је подсетило на неколико
постојећих диктатора који захтевају да се људи уједине око њих.
Свештеник се молио у цркви у америчком градићу за Ваше смењивање. Објаснио је верницима у
цркви да је Ваше лагање под заклетвом у Суду неприхватљиво.
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Како Ви можете слободно, демократски, да уједините Американце ако се не повучете?
Ако желите да разумете своје сународнике можете да пожелите да одете свештенику и људима у
цркви. Они чувају америчке вредности озакоњене од Отаца Оснивача чији су дух и душа свакако с њима
и оним Американцима који се слажу са свештеником.

Поштовани г. Председниче Клинтон, све сам ово написао с надом да имате
довољно личног поштења, храбрости и посвећености америчким вредностима, народу и
Држави, и да се бринете за поштене људе у свету, тако да ћете то доказати својом
оставком као Председник Сједињених Америчких Држава. После тога Вам желим
све најбоље у Вашем будућем поштеном животу.
С таквом надом,
С поштовањем,

Љубомир Т. Грујић

