
Нови Пазар: Стотинак грађана протестовало испред зграде Градске управе, узвикивали: „Зар су избори важнији од живота"; Салиховић: Вучић се без стида смеје нашој муци и назива нас „нарко-дилерима“
недеља, 05 јул 2020 17:03

Стотинак Новопазараца окупило се данас испред зграде Градске управе протестујући
због лошег стања здравственог система у том граду и све већег броја оболелих и умрлих
од корона вируса.

  

  

Грађани су узвикивали "Управа, напоље" и "Хоћемо истину".

  

"Ово је вапај за ваздух, за живот, који је ових дана у Новом Пазару, Тутину и Сјеници
постао готово безвредан. Дижемо свој глас у име оних чији су животи могли бити
спасени и питамо: зашто се крила истина од нас, да је још 5. јуна почело жариште у
Новом Пазару, зар је преча власт од људских живота?", рекао је један од организатора
скупа Изет Ризовић.
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Напоље са политиком из болница, поручили су говорници на протесту.

  

На помињање имена премијерке Ане Брнабић окупљени грађани су бурно реаговали уз
звиждуке.

  

Окупљени су истакли и да се не ради о политичком скупу и да траже истину.

  

Они су, носећи маске и поштујући физичку дистанцу, носили транспаренте са натписима
"Хвала докторима херојима", "Хвала лекарима из Крагујевца и Краљева", "Хвала
Турској", "Хвала Босно", "Хвала дијаспоро", "Хвала Новаче и Адеме".

  

Неки су носили транспаренте "Ми нисмо грађани другог реда", "Где је кризни штаб", "Где
је градска власт" "Зашто сте крили истину" и "Зар су избори важнији од живота",
тражећи одговорност локалних и државних функционера.

  

Министар здравља Златибор Лончар раније данас је изјавио да су последњи подаци о
броју новоинфицираних у Новом Пазару и целој Србији "знатно" бољи него претходних
дана.

  

Коментаришући случај девојчице у Новом Пазару која прима терапију иза зграде дечјег
одељења локалне болнице, министар Лончар је рекао да девојчица "нема везе са
короном" и апеловао да се "не злоупотребљавају информације".

  

"Молим све медије и грађане да знају истину, девојчица нема везе са короном, болује од
астме, примила је терапију док не дође до Краљева. Процењено је да је због ње
најсигурније да не улази у боницу како би се смањио ризик да се зарази короном", рекао
је Лончар за телевизију Пинк.
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  “Наши најмилији умиру, Вучић се без стида смеје нашој муци”  У Новом Пазару данас је одржан протест грађана због тешке ситуације не само у овомграду, већ у целом Санџаку, као и због односа власти према народу и сакривањареалног броја оболелих и преминулих.  Прошлог уторка, када су се Пазарци окупили да изразе своје незадовољство приликомпосете премијерке Ане Брнабић и министра Златибора Лончара пазарској болници урасулу, председник и сви његови људи су их назвали “наркодилерима и криминалцима”.  Фотограф Рифат Салиховић је био један од стотину који су тог дана протестовали, а иданас се налази тамо.  “Ја сам Рифат Салиховић, један од учесника на протесту у Новом Пазару, који је настаоспонтано и непланирано, без икаквог политичког контекста, као реакција на бахату иувредљиву намјеру посјете премијерке Ане Брнабић и министра Златибора Лончара”,каже Салиховић.  “То што су нас касније окарактерисали као криминалце и нарко-дилере, дубоко би меувриједило и потресло да је дошло од карактерних људи, склоних истини, а не од онихкоји хладно и без стида обмањују народ. Више их не брине да ли им вјерујемо, мислећида смо мањина, а да ће остали (ни сами не вјерујући) климати главом и потврђиватињихове лажи.    Но, они који ме познају, знају да не припадам тамо гдје су ме смјестили, али нажалостима и оних који ме не познају, нити знају реалну ситуцију у мом граду, па ће можда иповјеровати да смо шачица отпадника у друштву који су дошли да звижде и урлају, незнајући зашта се боре”, истиче Салиховић.  Каже да тим људима жели да поручи да прави разлог његовог протеста никако нијеисполитизиран, какву је ноту премијерка све време желела да му да.  “Напротив, он је критика свим представницима странака, заједно са предсједником, којисе, не мислећи на народ, боре за своје мјесто на политичкој сцени. Када сам чуо да ћенам премијерка и министар доћи, спонтано сам пошао са једним пријатељем, да сеувјерим да ли су у стању да, гледајући нас у очи, маскирају и уљепшавају стравичнеслике и очигледно катастрофалну ситуацију називају ‘стање под контролом’ (касније намсе прикључило још мноштво људи са истом намјером).  Нисам више могао слушати приче које су тотално у нескладу са оним са чиме се мој градсвакодневно сусретао. Наши најмилији су се разбољевали, нису се имали гдје лијечити,враћани су из болнице, препуштани сами себи, умирали су свакодневно… особље нам јепосустајало, разболијевало се, није више имао ко да нас лијечи. Нико нас није чуо”, кажеСалиховић.  “Вучић, који нас је преклињао да се чувамо, плачући пред камерама и ‘бринући се’ занаше здравље, након избора је нагло изгубио емоције и интересовање. Сада, без стидаи срама се смије нашој муци и назива нас нарко-дилерима и политичким активистима, јошнас вријеђа. Што је најболније, људи из нашег града, а његови полтрони, такођер сућутали о тужној судбини свог града и лагали, како би их Вучић након тога потапшао порамену. Пуштали су да људи умиру на њихове очи, оставши без кисеоника и потребненеге, само да би прикрили посљедице неодговорног предизборног окупљања.  Животи наших најмилијих превисока су цијена за пар позиција и функција на врху. А,људи нам умиру. Губимо их, клизе нам из руку. Недавно смо изгубили понос града, доц.др Хасима Мекића, драгог комшију, неизрециво поштеног човјека, који ће фалити, несамо породици, него и комшијама, студентима, омладини. Док сам кретао на џеназу даиспратим нашег драгог Мика, добио сам вијест да ми је преселила рођака, која седанима, на ходнику инфективног одјељења борила са коронавирусом… нисам стигао ињу да испратим.  Много људи је огорчено, не може бити да смо сви нарко-дилери и присталице опозиције.Оно што ме радује, јесте чињеница да је већина људи гласно изразила својенезадовољство, ако не оног дана на протесту, онда свакодневно на друштвениммрежама. Показали су да неће зарад ситних циљева трпјети да их болесни, изопачени инакарадни представници власти хладнокрвно обмањују. Сваки грађанин понаособ, безбило које странке иза себе, треба самостално да мисли и у том смислу да да допринос даизађемо из ове катастрофе.    Нисмо ли, на крају, остали сами у својој борби? Ово није борба опозиције, нити је борбасамо Бошњака, ово је борба свих људи који имају здраво расуђивање, свијетао образ идостојанство”, закључује Салиховић.  (Н1, Радио Сто плус, Нова.рс)  
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