25 12 2007
Поштована господо Тадићу и Николићу,
поштоване даме и господо,
Поводом најављених председничких избора погледах, као и пре око четири
године, на Интернету биографије кандидата. Тако сада (пре четири године није то
било могуће јер његова биографија није била изложена на ипростору ДС зато што
ДС није био ни поставио свој ипростор на Интернету тада) сазнадох да, Ви,
господине Борисе Тадићу, нисте рођени у Србији, што према Уставу САД (који
спомињем јер ми је утисак да ДС и Ви настојите да следите Власт САД), када би
тако било и у Србији, Ви не би сте могли да будете ни кандидат за Председника Р.
Србије, те ни њен Председник. (Међутим, Устав Р. Србије је далеко
великодушнији од Устава САД, те може човека рођен у иностранству и то као
страни држављанин, који је касније добио држављанство Р. Србије да постане
њен Председник.). У Вашој биографији, господине Борисе Тадићу, пише да сте
били опозиционар у студентским данима па то ствара утисак, који не мора да буде
тачан, да нисте били члан СКЈ. Пошто утисак може да буде погрешан, молим Вас
да јавно одговорите на даље постављена питања.
Пре четири године је била Ваша биографија господине Томиславе Николићу на
ипростору СРС. Она није била потпуна, те сам Вам био послао еписмо с молбом
да је допуните подацима које ћу овде да поновим. А понављам их зато што нисам
онда добио одговор и зато што сада уопште нема биографије ни једног од
руководећих људи СРС (за разлику од ДС која је изложила отворено биографије
својих водећих људи), те нема ни Ваше биографије господине Томиславе
Николићу упркос томе што сте сада кандидат за Председника Р. Србије.
Молим вас обојицу, као кандидате с процењеним најширим подршкама, да јавно
изнесете следеђе податке из свог политичког живота одговарајући на следећа
питања:
1. Јесте ли били члан СКЈ?
Ако сте били члан СКЈ онда:
2. Од када до када сте били члан СКЈ?
3. Који су разлози и мотиви били да постанете члан СКЈ?
4. Које сте функције обављали у СКЈ?
5. Какав је сада Ваш став према СКЈ?
Ова питања постављам из следећих разлога:

КПЈ/СКЈ је била једина дозвољена политичка странка у ФНРЈ/СФРЈ. Он је била
државна странка, тачније, држава и народ су били под њеном влашћу. Она је
прокламовала да су њена идеологија и политика једино истините и исправне. Она
је тврдила да прихвата сву друштвену и политичку одговорност за оно што се
догађа у ФНРЈ/СФРЈ и са ФНРЈ/СФРЈ. Последице те политике је великим делом
ситуација у којој се налазимо. Нпр. посл завршетка Другог Светског Рата,
Југославија није имала дуг. 1971. год. дуг Југославије је износио 1.5 милијарду
долара, а 1980. год. је њен дуг био 40 милијарди долара. У Југославији су
подизане политичка индустријска постројења далеко од природних извора. Тиме
се вештачки сељак претварао у радника. Влада СФРЈ је имала уговор о
запошљавању радника у иностранству. Тако, нпр. у Белфору, Француска, живи око
200 србских породица из Србије. Млади сељаци и сељанке из србских села су по
том Уговору запослени да раде у француским фабрикама. То су били неки од
начина пустошења села у Србији да остану без младих, без обнављања.
Онај ко не одговори јавно на постављена питања значи да избегава
да држављане Р. Србије обавести о својом политичком раду до 1990. год. Такав
кандидат не заслужује да буде Председник Р. Србије, по мом мишљењу., јер
мислим да Председник треба да има поштен и отворен однос према
држављанима, да им је одговоран, да има смелости да им се представи онакав
какв је био, какав је сада, и какав намерава да буде као Председник.
С поштовањем,
Др. Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд

