Господин
Драган Ј. Вучићевић, главни уредник
Инсајдер Тим д. о. о.
Теразије 5/7
11000 Београд
redakcija@informer.rs

Доставља се:
Јавности
Равногорском покрету: predsednik.rp@gmail.com, sekretarijat.rp@gmail.com
СУБНОРу Србије: info@subnor.org.rs

19. 05. 2015.
Рат је основни злочин. Он повлачи многе друге злочине.

Поштовани господине главни уредниче Вучићевићу,
У емисији "Тешка реч" на ТВ Пинк, коју сте Ви водили јуче, у понедељак 18. 05.
2015., гледаоци су погрешно обавештени произвољним тумачењем мојих дописа
Равногорском покрету и СУБНОРу Србије. Снимак емисије је свакоме доступан на:
https://www.youtube.com/watch?v=gYKBbj0v8zU. У додацима Вам достављам те
дописе. Они су јавно изложени на: http://www.ssssseternal.org. Ту ће бити јавно
изложено и ово еписмо Вама одмах по његовом одашиљању електронском
поштом.
Ради истинитог и потпуног, непристарсног, обавештавањa гледалаца емисије
"Тешка реч" као и читалаца независних новина "ИНФОРМЕР", молим Вас да они у
целости буду упознати с оба овде приложена еписма тим организацијама без
икаквих измена и тумачења. Питања су врло јасна и недвосмислена. Равноправно
су постављена обема организацијама. Иако су практично истоветна, треба оба да
буду прочитана у емисији "Тешка реч" и/или објављена у "ИНФОРМЕР"у да би
гледаоци и читаоци могли у то да се увере, у непристрасност тих питања.

Из самог насловљавања у тим писмима јасно следи да се упућена борцима
против окупатора наше земље од 1941. до 1945., а на основу члана 56 Устава
Републике Србије.
Из самог краја тих еписама такође је јасно да се од њих тражи, у складу с том
уставном одредбом, да јасно, тачно, недвосмислено, поштено одговоре на та
питања. Они су на то обавезни према народу. Они траже да буду поштовани и да
имају посебна права. Зато су обавезни према народу. Али не и само зато. Њихово
међусобно непријатељство, које непрекидно траје 70 година исто тако непрекидно
раздире национално тело Србског народа са трагичним последицама не само по
претходне и садашње генерације већ и по будуће ако се то настави. То може да
се заустви или силом, што није добро решење, или поштеним односом према
народу и Отаџбини, храбрим и часним прихватањем истине која треба да буде
позната свакоме и у Србији и ван ње. Она организација од те две наше борачке
организације која избегава на било који начин да јавно одговори на та питања не
заслужује ни поштовање народа ни посебна права од државе. Она тиме унижава и
издаје своје другове погинуле у борби против окупатора.
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