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Потпредседник Народне странке Синиша Ковачевић изјавио је данас да председник
Србије Александар Вучић „свесно крши закон“ јер тврди да има доказе да је
прислушкиван, али их не да.

„Најважније питање је ко је Александар Вучић да он себи даје за право да каже ’не дам
доказе’. То је кривично дело. Ви сте, без обзира да ли сте котлокрпа или председник ове
земље, дужни и једнаки пред законом да уколико знате за неко тешко кривично дело,
пријавите извршиоца. Ако не знате ко је извршилац, ви сте опет дужни да пријавите то
кривично дело оптужујући Н.Н. извршиоца“, рекао је Ковачевић телевизији Нова С, а
преноси прес служба Народне странке.

„Дакле, сведоци смо онда да наш врли председник свесно и с намером крши закон. Ако
је он у стању да изриком изјави да је, дакле, дошао до непобитних сазнања, а да их неће
дати никоме јер ето, може му се или ето, он тако штити државу, онда он свесно чини
кривично дело, што опет говори о томе до које смо мере ми држава суочена са
озбиљним, пре свега моралним проблемима“, рекао је Ковачевић.

Он је навео да „чињеница да неко прислушкује председника једне земље довољно
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говори колико је та земља јадна“, а да ако то није тачно и ако се председник служи
неистинама да би скренуо пажњу са афере „Јовањица“ и других афера, онда то опет
„говори о томе колико смо јадни“.

„Овде се ради о свесној замени теза и скретању тока мисли, а у исто време и, дакле,
тежишта саме информације на другу страну. Да ли је председник случајно прислушкиван
јер се чуо са људима који су били под тим такозваним мерама, онда се поставља питање
а шта он то разговара са тим људима, или је он циљано и свесно прислушкиван? То је
оно што је, дакле, круцијална, рекао бих суштинска разлика у томе да ли је прислушкиван
или није“, објаснио је Ковачевић.

„Није ово прво прислушкивање председниково, па ће сутра за 15 дана или 15 месеци,
ако поново буде требало да се јавно мњење дефокусира са једног проблема на други, он
опет бити прислушкиван, славићемо 200. јубиларни покушај државног удара“, додао је
Ковачевић.

На питање „да ли су афере ’Јовањица’ и ’Крушик’ обрачун на релацији Небојша
Стефановић – Александар Вучић или је и то нека представа да би се нешто друго
заташкало“, Ковачевић је одговорио да је „некада са доста препотенције знао да каже
да је њега тешко збунити и у уличној тучи и у академској расправи“.

„А, видите, сада сам мало збуњен, заиста не знам. Сами сте, рецимо, дошли до суштине
дефинишући овај проблем. Дакле, они су у сукобу зато што су једни партиципирали у
једној ужасној афери, а други у другој“, рекао је Ковачевић.

„Не зна се шта је горе – да ли трговати оружјем тако што ћете то оружје малтене
отимати од произвођача, дакле, у неко бесцење, и онда га продавати ван земље
остварујући ненормалне профите, или је горе имати 12 хектара марихуане на 30
километара од Теразија. Просто, и ако су у сукобу око тога, онда је ствар белодано јасна
до које мере смо као друштво у кризи“, закључио је Ковачевић.

(Данас)
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