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Посланици Демократске странке (ДС) Балша Божовић и Александра Јерков затражили
су хитну реакцију своје странке због твита лидера Двери Бошка Обрадовића у којем
оштро критикује председника Политичког савета ДС Драгољуба Мићуновића и
захтевали преиспитивање учешћа те странке у Савезу за Србију.

  

  

Божовић је на Твитеру објавио: „Ово је кап која је прелила чашу. Демократска странка
треба да захтева да се Бошко Обрадовић под хитно избаци из Савеза за Србију или да
ДС одмах напусти исти. Одавно је требало ово да решимо. Сад је крај“.

  
  

Ovo je kap koja je prelila čašu. Demokratska stranka treba da zahteva da se Boško Obradović
pod hitno izbaci iz @SavezZaSRB  ili da Demokratska stranka odmah napusti isti! 
  Odavno je trebalo ovo da rešimo. Sad je kraj. https://t.co/B6cZV88Hnx

  — Balša Božović (@Balshone) January 19, 2020    

 Посланица Александра Јерков критиковала је лидера Двери на Твитеру и објавила да
„О човеку који се борио за демократију у Србији када се то плаћало главом овако говори
човек који је подржавао оне који су служили Хитлеру“.

  

„Можда боље са Мишом Вацићем и осталим фирерима да се удружиш, некако више
приличи. Очекујем хитну реакцију Демократске странке“, написала је Јерков.
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O čoveku koji se borio za demokratiju u Srbiji kada se to plaćalo glavom ovako govori čovek koji
podržava one koji su služili Hitleru.
  
  Možda bolje sa Mišom Vacićem i ostalim firerima da se udružiš, nekako više priliči.
  
  Očekujem hitnu reakciju @demokrate https://t.co/NqX3twNq2E

  — Aleksandra Jerkov (@AleksJerkov) January 19, 2020    

 О човеку који се борио за демократију у Србији када се то плаћало главом овако говори
човек који подржава оне који су служили Хитлеру.

  

Можда боље са Мишом Вацићем и осталим фирерима да се удружиш, некако више
приличи.

  

Лидер Двери Бошко Обрадовић раније је оштро критиковао Мићуновића написавши: „Да
ли је могуће: од комунисте, јахања попова и Голог отока, преко лажног дисидента и
договора са Милошевићем, до вечног користољубља лажног патријарха демократије и
дила са Вучићем“.

  

„Најбоље да коначно сам изађе на изборе да видимо колику то подршку има“, написао је
Обрадовић.

  
  

Да ли је могуће: од комунисте, "јахања попова" и Голог отока, преко лажног дисидента и
договора са Милошевићем, до вечног користољубља лажног патријарха демократије и
дила са Вучићем? Најбоље да коначно сам изађе на изборе да видимо колику то подршку
има?! https://t.co/RJQBvP4IpT

  — Бошко Обрадовић (@BoskoObradovic) January 19, 2020    

 Уз тај твит Обрадовић је поделио интервју једног од оснивача ДС Драгољуба
Мићуновића који је за Блиц недеље изјавио да је бојкот избора бесмислен, пасиван и
опасан.

  

Председник Демократске странке Зоран Лутовац на Твитеру је осудио као потпуно
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непримерену изјаву Обрадовића и поручио му да је вредјањем Мићуновића увредио све
демократе.

  
  

Najoštrije osuđujem potpuno neprimeren način komunikacije @BoskoObradovic . To nije u
skladu sa ciljem zbog kojih smo formirali Savez: normalizacija Srbije. Vređanjem prof.
Mićunovića uvredili ste sve 
@demokrate
.

  — Zoran Lutovac (@ZoranLutovac) January 19, 2020    

Видети још: 

  

Драгољуб Мићуновић: Режим се љуља, али неће пасти сам од себе. Морате га
гурнути на легитиман начин, гласовима у парламенту или много масовнијим
протестима

  

(Бета)
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