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 Члан Председништва Покрета слободних грађана Павле Грбовић рекао је да иза напада
на ту политичку организацију стоји Народна странка Вука Јеремића и лидер Покрета за
преокрет Јанко Веселиновић. Он наводи да је атмосфера коју креирају поменути
политички актери узрок јучерашњег напада на лидера тог покрета Сергеја
Трифуновића.

  

“Функционери Народне странке, са изузетком Николе Јовановића и Стефана
Јовановића, већ недељама таргетирају наш покрет као издајнички и као онај где служба
вршља како хоће, док су нас означили као људе који су примили новац “, објашњава
Грбовић, додајући да је Странка слободе и правде Драгана Ђиласа достојанствено
прихватила њихову одлуку да изађу на изборе, као и лидер Двери Бошко Обрадовић.

  

Према његовим речима, Народна странка утиче на стварање атмосфере у делу
опозиционе јавности да је потпуно у реду напасти њихове чланове.
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“Тиме се се ствара утисак да ће неко бити херој и да чини добро дело ако се са нама
обрачуна. То су очигледне ствари. Њихови напади боле више него оних који долазе од
Српске напредне странке, јер са њима нисмо сарађивали и њих гледамо као политичке
противнике. Нас нападају људи са којима смо сарађивали и за које верујемо да се
заједно са нама боре у истој борби, само другачијим средствима”, рекао је он.

  

Грбовић каже да је највећи проблем што представници Народне странке немају, према
његовој оцени, одговорност за јавно изнете ставове.

  

“Они не разумеју да људи који су са наше стране имају неке емоције и да они тим својим
речима те емоције ‘подгревају’ и да ти људи касније ураде оно што је јуче урадио онај
човек Сергеју Трифуновићу. У то је укључен и Јанко Веселиновић, који нас јавно блати
већ недељама на потпуно недостојанствен начин”, казао је он.

  

Веселиновић: Трифуновић и ПСГ цртају нама мете на челу

  

Пометуни Јанко Веселиновић рекао је да он не мисли “црта мету на челу” Сергеју
Трифуновићу и ПСГ, те да он никада није рекао да је њихов лидер узео новац од
председника Србије Александра Вучића, али да изласком на изборе ради за њега.
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  “Ако је то ‘цртање мете на челу’, онда се ми не разумемо. У том случају Трифуновић нежели да чује истину. Не осећам се прозваним са њихове стране, али његову изјавусматрам као веома опасну реторику где он нам ‘црта мету на челу’. Њему више нијепроблем Александар Вучић, већ неко из опозиције”, истиче Веселиновић, додајући да ћенаставити да говори како лидер ПСГ ради за Вучића.  “Ја то тако мислим. С друге стране, замолио бих га да се мало позабави и активностимарежима, јер видим да последњих дана бави искључиво опозицијом”, рекао је он.  Потрепдседница Народне странке Санда Рашковић Ивић, каже да ју је изненадилаоцена Грбовића, истичући да тако нешто није очекивала од њега.  “Немамо никаквих проблема са ПСГ. Чудно ми је да је то Грбовић изјавио. Да је тоизјавио Трифуновић ја бих то схватила као мало претерану уметничку слободуизражавања. Мислим да се у тој причи претерује – нико никога не таргетира. Они сукренули својим путем и ја им желим срећу”, наводи Рашковић Ивић, уз оцену да ће ПСГ“статирати у кукурзу” у Скупштини.   “То је њихово право и не желим то да им оспорим. Трифуновић је добио страховитаплауз кад је говорио на скупу опозиције о бојкоту. Тад је био најватренији бојкоташ.Мени се не допада то ‘узимала, давала, са мачкама спавала'”, поручује она.  Одговарајући на питање због чега дојучерашњи саобрци нису у стању да смиререторику, уз подсећање да је Сергеј Трифуновић, између осталог, био на скупу подршкеДрагану Ђиласу, Јанко Веселиновић додаје да је лидер ПСГ свуда само “правио шоу”.  “Кад је као дошао да пружи подршку Драгану Ђиласу, он је правио свој, веома неумесан,лични шоу. Ја сам њему неколико пута рекао да се он понаша неозбиљно и пре овога ипосле овога. Ми јесмо били заједно, али се нисмо слагали у начину комуникације”, кажеВеселиновић.  На питање како ће овај сукоб доживети опозиционо настројени грађани, Веселиновић јенавео да се ће схватити како је бојкот “највеће чистилиште”.  “Да сам ја организовао ‘чишћење’ опозиције, не бих је тако детаљно урадио. По свемусудећи, био сам благ кад сам правио компромисе и тамо где није било места за то”,поручује он.  Аутор: Војислав Милованчевић  (Нова.рс)  
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