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Јавна полемика путем Твитера и саопштења између лидера СДС и Двери, Борис Тадић,
огласио се данас са више јаких порука на друштвеној мрежи Твитер упућених осталима у
опозицији.

  

  

Некадашњи председник Србије реаговао на изјаве и ставове Бошка Обрадовића, лидера
Двери и једног од оснивача Савеза за Србију, (СДС није чланица СЗС), речене и у
емисији Утисак недеље.

  

„Зашто Обрадовић уопште учествује у уједињењу опозиције, ако непрестано напада
оне са којима се уједињује? Након напада на Мићуновића, наставио је понављајући
у Утиску недеље лаж да сам ја створио Вучића. И то само дан након заједничког
скупа опозиције удружене око бојкота.
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Zašto Obradović uopšte učestvuje u ujedinjenju opozicije, ako neprestano napada one sa
kojima se ujedinjuje? Nakon napada na Mićunovića, nastavio je ponavljajući u "Utisku nedelje"
laž da sam ja stvorio Vučića. I to samo dan nakon zajedničkog skupa opozicije udružene oko
bojkota.

  — Boris Tadić (@BorisTadic58) February 4, 2020    

Од почетка упозоравам да се избори могу бојкотовати не само против режима, него
и у његову корист. Ово је очит примера рада у корист Вучића под плаштом бојкота.

  

СЗС би требало да заузме јасан став поводом оваквих иступа свог члана, а самим тим и
стварних циљева бојкота“, написао је Тадић.

  

Он је поново одбацио тврдње да је „створио“ Српску напредну странку док је био шеф
државе и тада владајуће Демократске странке.

  

„Те 2012. сам се мање више сам супротставио СНС-у, док су њиховој победи допринели
управо они који су ширили исте белолистићке стереотипе као и данас. Па и Двери јавном
подршком на изборима. Апсурд је да они који су их стварно довели на власт оптужују
мене за стварање СНС!“, поручио је Тадић.

  
  

Te 2012. sam se manje više sam suprotstavio SNS-u, dok su njihovoj pobedi doprineli upravo
oni koji su širili iste belolistićke stereotipe kao i danas. Pa i Dveri javnom podrškom na izborima.

  Apsurd je da oni koji su ih stvarno doveli na vlast optužuju mene za stvaranje SNS!

  — Boris Tadić (@BorisTadic58) February 4, 2020    

Из Двери су реаговали опширним саопштењем које је потписао њихов челник Иван
Костић и у коме се цитирају делови америчких дипломатских депеша које је објавио
Викиликс и које су више пута цитиране у медијима:

  

„У депешама Викиликса се налазе делови извештаја тадашњег амбасадора САД-а у
Србији Камерона Мантера, а у једној од њих, из 19. новембра 2008. године, стоји
следеће: „Стефановић је поново потврдио жељу СНС-а да Србија буде члан ЕУ и
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проценио да би трајно решење за Косово могло да буде постигнуто у року од 4-5 година.
Међутим, ЕУ би требало да јаче доприноси слањем позитивних сигнала пре него што
народ буде припремљен да прихвати решење за Косово. Такође, у депеши из 24.
децембра 2008. се наводи: „У светлу надолазеће Вучићеве посете Хрватској, СНС каже
да не планира да тражи финансијску помоћ за преостале Србе у Крајини. Наши контакти
у СНС нас убеђују да та странка подржава одвајање Косова. Стефановић је путовао са
Вучићем по Хрватској од 8. до 10. децембра. Стефановић нам је сугерисао да би
поправком неколиких српских кућа у Крајини САД побољшале свој углед, док би са друге
стране ћутке подржале дефакто одвајање Косова. Коштуничиним језиком речено,
Стефановић је представио одвајање Косова као једино реалистично решење, јер се „сви
Срби моле свако вече да се Косово одвоји од Србије.“

  

„Ово су непобитни докази да је СНС формирана уз благослов неолибералних структура,
које су везане за НАТО пакт, а циљ је био да се промени свест српском патриотском
бирачу. Иако се нисам слагао са противнационалном политиком Бориса Тадића, Двери у
другом кругу председничких избора 2012. нису пружиле подршку Томиславу Николићу.
Разлог томе је увид да се спрема издаја српског народа“, тврди Иван Костић у име
Двери.

  

„Дачић зна где је рекао“

  

„У хитном и нервозном реаговању Ивице Дачића на моју изјаву у Утиску недеље да у
интимним круговима о самоизабраном председнику Александру Вучићу говори да није
нормалан, министру спољњих послова поткрала се и једна истина: то није изговорио у
мом друштву. Али, проблем је у томе што то ја нисам ни тврдио. Дачић одлично зна у ком
интимном друштву је рекао за Вучића да није нормалан и сада је наравно велики скандал
што је то процурило у јавност“, наводи Бошко Обрадовић у писаној изјави.

  

(Данас)
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