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Потпредседник Српске радикалне странке Драган Тодоровић убеђен је да је шеф
српске дипломатије Вук Јеремић жртвован у ујдурми која је настала око представљања
Србије на додели Нобелове награде за мир.

  

Тодоровић у интервјуу за „Ало!“ није штедео комплименте за младог Јеремића, а за
Тадића каже да је „карикатура од председника“.

  

- Ово што су нам приредили представља јад и беду режима Бориса Тадића. Мислили су
да ће задовољити и Европу и Кину, а увредили су и једне и друге. Вук Јеремић је овде
жртвован и чекам да повуче један од два могућа потеза.

  

Очекујете ли да ће да оде са места министра спољних послова?

  

- Видећемо, али више верујем да ће остати лојалан Тадићу. За мене је лојалност једна од
најцењенијих врлина и Јеремић је има. Шта год да уради, мислим да је његов став о
бојкоту био искрен, а Тадић је показао да је карикатура од председника.

  

Много хвалите Јеремића, као да га прижељкујете у редовима радикала...

  

- Не бих ишао толико далеко, а и не верујем да би он уопште размишљао на тај начин.
Био би то сувише велики салто мортале и не би било корисно ни за њега ни за СРС. 
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Лидер радикала ће сасвим сигурно бити појачање СРС-у. Очекујете ли га на пролеће,
као што сте најављивали?

  

- Када је Хаг у питању, ништа није сигурно. Председник суда Робинсон је рекао да ће
суђење Шешељу бити завршено 2012, што се отприлике поклапа са изјавама Тадића и
других из владајуће коалиције да ће избори бити 2012. Ето, као што је његов одлазак и
боравак тамо био везан за политичку ситуацију у Србију, тако ће бити и са његовим
повратком.

  

Да ли је вас Томислав Николић убедио да би заиста изручио Ратка Младића? Верујете
ли да се толико променио и да ово сад искрено прича?

  

- То морате да видите с њим. Не знам шта би то требало да се деси да ја кажем да бих
изручио Ратка Младића, а знам да је он био потпуно истог става. Постоје ствари које се
никада не раде за гласове. Не верујем да Николић лаже, јер је СНС у чврстом загрљају
Запада.

  

Какав ће Шешељ бити по повратку у Србију у односу на оног лидера радикала какав је
био у тренутку одласка у Хаг?

  

- Биће то цунами. Шешељ поседује изузетну менталну снагу. Надам се да ће и његова
здравствена кондиција бити адекватна. Убеђен сам да дугогодишње тамновање неће
оставити последице на његову политичку борбу којој ће се посветити до краја живота.
Локални избори су нас уверили да међу нашим чланством и симпатизерима постоји
велики број људи који се повукао у неку врсту хибернације. Доста њих отворено каже да
чекају да се врати Војислав Шешељ.

  

Велики број је у међувремену отишао и у СНС?

  

- Не, проценат таквих је врло мали, око 10 одсто. Шешељ је човек који је у стању да
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мобилише масе. 

  

Како гледате на формирање опозиционог блока у којем су СНС и Нова Србија Велимира
Илића?

  

- Одмах да вам кажем да нема никакве шансе да са СНС-ом на било који начин
сарађујемо. Ови немају идеологију, а то је потребно да будете опозиција. 

  

То је и идеологија за коју влада уверење да би Србију увела у изолацију...

  

- То су будалаштине које пласира владајућа већина, а највише ДС. И у нормалним
државама са дугом демократијом то питање је потпуно бесмислено, јер се подразумева
да сте патриотска странка. Овде то није случај, јер имамо председника који је зарадио
надимак „господин Извињавам се“. Тадић само иде около и извињава се. Он је као
бумбар, који само зуји около, а ништа не ради. Прави само фарсу, а заправо је штеточина
за Србију! 

  

Како је онда могуће да се СРС одазвао позиву београдских демократа и ушао у управне
одборе јавних предузећа?

  

- Био сам у Русији и Украјини када се то десило и уопште се не слажем са том одлуком.

  

Ко је одлучио тако мимо вас који сад водите странку?

  

- Страначки органи, а странку не водим ја него Шешељ. Претпостављам да је он донео
ову одлуку.

  

А шта су разлози?
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- Не бих да улазим у то, јер су то унутарстраначке ствари. За мене ни ти разлози нису
прихватљиви. Али већина је већина. Лично мислим да је то грешка која ће нам се кад-тад
обити о главу.

  

Јесте ли ви једино пусто острво до којег неће нико? Ево ни са ДСС-ом не успевате иако
је то једина странка која за Европу има алтернативу као и СРС.

  

- Није тачно да ни са ким не можемо. Ево можемо са ДСС-ом, а можемо и са неким
странкама из владајуће већине, рецимо са странкама националних мањина.

  

Шешељево здравље под лупом Руса

  

Какво је тренутно Шешељево здравствено стање?

  

- Тек за три, четири месеца ће се сигурношћу знати да ли је операција успела. Међутим,
с обзиром на проблеме које он и даље има, изгледа да није. Нама је најбитније да је
Руска Федерација формирала трочлани тим лекара и затражила од Хашког трибунала
да добију увид у Шешељеву здравствену документацију и да га прегледају.

  

Боље курва него геј у скупштини

  

Да ли је ваш посланик Сулејман Спахо до краја објаснио своју улогу у скандалу са
проститутком која је у фебруару ухапшена на скупштинском улазу?

  

- Ако је то тачно, не видим због чега би било забрањено да проститутке улазе у
парламент. Скупштина је пуна политичких проститутки, па зар мислите да је њихов чин
моралнији? За мене је моралније то што оне раде него што ове политичке проститутке
раде. У скупштину улазе сви, па и ова Геј стрејт алијанса.
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Шта фали Геј стрејт алијанси?

  

- Нормалније ми је да је неко проститутка него да је неког другог опредељења, да не
кажем извитоперења. То што је урађено са Спахом је чиста намештаљка. Можда сам и ја
овде примио много проститутки, јер људи желе да дођу, имају разне проблеме...

  

Јесте ли открили ко му је наместио?

  

- Не њему, него СРС-у. То је чиста намештаљка ДС-а, за коју немам чврсте доказе већ
чврсте разлоге.

  

А да ли је Спахо њу познавао одраније?

  

- Мислите да ли је имао...? То морате са Спахом, мени је рекао да није.

  

Аутор: Ивана Кљајић

  

(Alo.rs)
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