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О љубитељи дијалога, о напредњаци, о лицемери...

  

Још од стварања СНС, а посебно од тренутка бриселског честитања Томиславу
Николићу на победи на председничким изборима 2012. три сата пре затварања
биралишта – теку Ваше обавезе које сте преузели према Западу да бисте дошли на
власт. Ни оне старе обавезе нисте до краја одрадили, а већ сте преузели нове да бисте
опстали на власти. Време је истекло - обећања морају да се испуне што пре.

  

            У земљи у којој више не постоји ниједна политичка емисија на телевизијама са
националном фреквенцијом у којој се сучељавају власт и опозиција - безобразно је да
нам говорите о некаквом унутрашњем дијалогу. У држави у којој сте Ви лично укинули и
РЕМ и Агенцију за борбу против корупције, кастрирали заштитника грађана и одрубили
главу председнику Националног просветног савета јер је мислио њоме – о чему да
причамо? У политичком систему у коме је један човек председник државе, председник
највеће владајуће странке, координатор свих тајних служби безбедности и председник
Демографског савета који се никада није састао, док у слободно време обавља и посао
председника Владе – ко може да поверује у Ваше искрене намере да о било чему са
било ким водите дијалог?

  

У тренутку док нас гледате у очи и безочно лажете да никада нисмо боље живели – шта
мислите да о томе поведемо унутрашњи дијалог? Што није било унутрашњег дијалога о
поштеним и фер изборним условима, или о равноправном медијском третману свих
изборних учесника на претходним изборима? Што пет година нисте изашли ни на један
директан ТВ дуел са неким из опозиције кад сте тако велики љубитељ дијалога? Што
Ваша Влада никада не долази у Народну скупштину да одговара на посланичка питања,
нити Ваши министри тромесечно подносе извештај о свом раду и долазе да га бране
пред надлежним скупштинским одборима? Што за протеклих годину дана новог
скупштинског сазива Ваш председник Народне скупштине Маја Гојковић није заказала
нити једну посебну седницу на актуелну тему, иако је само посланичка група Двери
предложила 10 таквих тема, а председник Скупштине је по Пословнику о раду НС РС

 1 / 3



О љубитељи дијалога, о напредњаци, лицемери...

Пише: Бошко Обрадовић
четвртак, 03 август 2017 16:31

био обавезан да закаже најмање једну месечно? Где је ту била та велика љубав према
дијалогу која Вас је сада наједанпут обузела, о председниче СНС?

  

            

  

Не знам зашто – кад се већ у Вама нагло пробудила љубав према дијалогу – не бисмо
отворили и тему Републике Српске Крајине, Јасеновца и Јадовна? Или статуса Срба у
Црној Гори и другим бившим југословенским републикама и околним државама? Има ту и
других сјајних тема за унутрашњи дијалог: Ваше катастрофално субвенционисање
страних фирми, зеленашење банкарских дерикожа, продаја земље странцима,
пропадање српског села и пољопривреде или одлазак младих из земље (познатији под
називом: „Србија нема деце ни за мирˮ). А да не говоримо о тако важним темама за
унутрашњи дијалог прве врсте, попут случаја „Савамалаˮ, криминала и корупције у врху
СНС или личног богаћења Вашег најближег окружења. 

  

            Верујте да нико не гаји ни трунчицу сумње о чему се заправо овде ради. Нема ова
Ваша иницијатива никакве везе ни са дијалогом ни са Косовом и Метохијом. Ви
једноставно имате задатак који сте добили од западних центара моћи. Да бисте дошли
на власт морали сте да обећате и да испуните потписивање антиуставних тзв.
бриселских споразума којим је успостављена граница са КиМ, а српске државне
институције полиције и судства укинуте на једном делу наше државне територије. Да
бисте опстали на власти сада сте добили нови задатак: отварање тзв. унутрашњег
дијалога у Србији у правцу признања независности Косова. Ово Вам одговара јер ћете
на овај начим обавити и медијско препарирање јавности и обезбедити себи саучеснике
за коначну предају Косова и Метохије. Да се Срби не досете...

  

Ако се једино Вама у Србији жури да се заврши са КиМ - онда је јасно да Ви радите за
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интересе ЕУ, САД и НАТО којима се заправо жури, а не за Србију. Доста нам је и Вас, и
Ваше западњачке протестантске етике, и издаје. Нема Србија више деце за оволику
лаж, лоповлук, фолирање и велеиздају.

  

А што се тиче дијалога – ту сам, увек спреман. Очекујем Вас свако вече на РТС-у, уживо.
Као што сте обећали. Ето прилике за дијалог. Доста сте, као министар Вулин, водили
дијалоге са самим собом на свим нашим великим телевизијама. Време је за прави дијалог
и сучељавање различитих мишљења. То није оно кад организујете Ивицу Дачића, Јелену
Милић, Соњу Лихт и понеког купљеног глумца и академика да Вам певају пратеће
вокале. То је оно што не волите: кад неко има другачије мишљење од Вас и не плаши се
да га каже, кад мисли својом, а не Вашом главом, кад није бедна слина него слободна
личност. То је оно као кад сте само једном дошли у Народну скупштину па вртели главом
и скакали са столице јер Вам се неко први пут отворено супротставио и више никада
нисте долазили? Хоћемо ли тако да се погледамо у очи, председниче, јер Вам на канабе
сигурно нећу долазити као Чеда, Чанак и Шешељ? Или је све ово само још једна Ваша
медијска представа, па само тражите нове учеснике за нови ријалити шоу на ПИНК
телевизији?

  

Аутор је народни посланик и председник Српског покрета Двери
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