
Александар Дикић: Понош је добар председнички кандидат, побунио сам се збога начина како је то урађено
четвртак, 27 јануар 2022 19:12

Члан Главног одбора Демократске странке (ДС) Александар Дикић изјавио је
данас да одлуку да ли ће та странка подржати Здравка Поноша као председничког
кандидата доноси тај Одбор, као и да се „управо одржавају састанци највиших
органа странке по регионима и верујем да ће та одлука бити убрзо донета".

  

  

„Мој став је следећи Здравко Понош је веома добар председнички кандидат и када он то
и формално буде постао ја ћу све своје потенцијале употребити да добије што више
гласова и, ако Бог да, победи Александра Вучића", рекао је Дикић за агенцију Бета, који
је у ауторском тексту за лист Данас, објављеном у понедељак, коментарисао
предлагање Поноша као председничког кандидата, што је учинила Странка слободе и
правде.

  
  Ниједан кандидат, па ни господин Понош, не може победити без јединства опозиције
које се мора манифестовати при доношењу свих важних одлука. Народу је доста свађа,
подметања, личних нетрпељивости и болесних амбиција опозиционих лидера     

„Да не буде дилеме", навео је, он се није побунио због кандидовања Здравка Поноша,
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већ, како је нагласио, "због начина на који је то урадјено".

  

„Ниједан кандидат, па ни господин Понош, не може победити без јединства опозиције
које се мора манифестовати при доношењу свих важних одлука. Народу је доста свађа,
подметања, личних нетрпељивости и болесних амбиција опозиционих лидера", указао је
Дикић.

  

Дикић је подсетио да годинама пише и позива на „уједињење свих опозиционих снага
против овог штеточинског режима који нас гура у амбис".

  

„Зато на мене, а верујем и на ширу јавност, разочаравајуће делују ситносопственичке
размирице унутар опозиције и то пар месеци пред судбоносне изборе", констатовао је
Дикић.

  

Како је рекао, „искрено, колико стрепим због изборних резултата, толико се плашим и
наше победе, јер су изгледа данас односи у опозицији гори него у некадашњој
Демократској опозицији Србије (ДОС)". „ДОС се после освајања власти распао после
годину и по дана, плашим се да би овакав Савез, уколико освоји власт, трајао много
краће, а пред њим је пуно више изазова него пре 22 године. Овакав степен
затрованости, девастације и духовног сиромаштва нисмо имали у својој историји и
потребна је национална катарза да бисмо се опоравили", поручио је Дикић.

  
  ДОС се после освајања власти распао после годину и по дана, плашим се да би овакав
Савез, уколико освоји власт, трајао много краће, а пред њим је пуно више изазова него
пре 22 године. Овакав степен затрованости, девастације и духовног сиромаштва нисмо
имали у својој историји и потребна је национална катарза да бисмо се опоравили     

Говорећи о његовом тексту објављеном у понедељак у листу Данас, чије су изводе
преузели многи медији, Дикић је рекао да је изненађен снажном реакцијом јавности на
текст „који је био комбинација исказивања политичког става и искреног емотивног
пражњења".

  

„Реакције су различите. Врх странке је реаговао негативно, док су по дубини чланови
упућивали поруке подршке. Ни у ком случају нисам желео да наштетим странци, већ да
укажем на некоректне потезе наших коалиционих партнера, што сам и раније чинио",
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рекао је Дикић.

  

Лутовац је јуче казао да су Политички савет, Грађански клуб и председништво ДС
донели одлуку да се подржи Понош, али да је потребно да став донесу и остали органи
странке.

  

Дикић је, у ауторском тексту за лист Данас, оценио је да је „методологијом свршеног
чина странка која из непознатих разлога претендује да буде предводник опозиције
предложила Здравка Поноша за председничког кандидата".

  

„Без претходног договора, без јасних мериторних параметара, без серије састанака на
широј основи коалиционих партнера, истрчавање са оваквим предлогом само је још један
доказ да сукоби унутар опозиције још увек нису превазиђени и да они нису само
последица нетрпељивости и болесних амбиција. Проблеми су много дубљи", навео је
Дикић.

  

Он је питао „где је у свему томе ДС која је увек била везивно ткиво српске опозиције" и
навео: „коматозна, скрајнута, понижена".

  

Према његовим речима, „две су опције". „Прва је због непоштовања правила
елементарне пристојности и због неодговорних порука које се шаљу опозиционој
јавности ДС обуставља преговоре о заједничком наступу на следећим градским и
парламентарним изборима", написао је Дикић.

  

Друга је, навео је, „ГО ДС ускраћује поверење страначком руководству, ако исто на
седници ГО предложи гласање о подршци кандидатури Здравку Поношу".

  

„Такав изнуђени потез оних који су се у наше име, а без нашег знања, договарали о
простирању црвеног тепиха за човека који напушта врх једне странке, да би га
кандидовала друга, док трећа глуми Марка Ђурића са шакама спремним за аплауз или
акламативно изгласавање туђих одлука, јесте брутално спуштање највишег партијског
органа испод граница достојанства, што је за мене апсолутно неприхватљиво", навео је

 3 / 4



Александар Дикић: Понош је добар председнички кандидат, побунио сам се збога начина како је то урађено
четвртак, 27 јануар 2022 19:12

Дикић за Данас.

  

(Бета)
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