
Бојан Пајтић: Вучић није политичар, већ ријалити звезда која 24 часа „виси“ на свим телевизијама и креира слику Србије каква не постоји
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Криза са епидемијом коронавируса само је оголила оно што смо знали – државу воде
незналице и хохштаплери којима је важније да не изгубе један глас на изборима, него
што ће бити изгубљен један живот, рекао је професор и бивши председник ДС Бојан
Пајтић.

  

  

“Како, него тако, да објаснимо чињеницу да је Вучић организовао масовни скуп подршке
себи у Ваљеву, у тренутку када је корона већ почела да хара Србијом? Након тога је
Ваљево постало жариште заразе. Како, него тако, да објаснимо то што је СНС натерала
чак 50.000 људи да стоје и чекају у великим групама да потпишу листу те странке, а
довољно је 10.000 за учешће на изборима? И то се догодило у периоду у коме је вирус
већ итекако узео маха у нашој земљи”, подсетио је Пајтић у интервјуу за besermenji.com.

  

Спот у коме лидер СНС Александар Вучић симулира “Труманов шоу“ је сјајна парадигма
његове владавине, каже Пајтић додајући да добри економски резултати, напредак у
области науке и образовања, убрзавање европских интеграција, професионализација
управе, демократизација друштва – постоје само на телевизији.
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“Вучић није политичар, он је ријалити звезда која 24 часа ‘виси’ на свим телевизијама и
креира слику Србије каква не постоји. Срећне, слободне, демократске, богате”, нагласио
је он.

  

Будући да он никада нигде није био запослен, а окружен је, истим таквим,
политикантима чије су дипломе махом покуповане, цела његова структура је трагично
некомпетентна и тера нас у пропаст, сматра Пајтић.

  

“Цена њихових диплома је двапут плаћена. Једном су их платили они, када су их
куповали, а сада их, крваво, плаћамо ми”, нагласио је он.

  

Према његовом мишљењу “не можеш да будеш ни портир у државној институцији, ако
ниси члан СНС, или макар у блиском односу са том партијом”.

  

“Показао је и то да готово да нема министра и другог високог функционера Вучићевог
режима чијим блиским сродницима није, напрасно, ‘процветао бизнис’ откако су на
власти. И док се раније није знало имају ли, уопште председник државе, Владе,
министри, председник покрајинске владе – брата или сестру, сада о њиховој браћи и
сестрама знамо све, јер су напрасно постали најбогатији људи у земљи, ‘случајно’ у
сродству са ‘сиромашним’ и ‘препоштеним’ напредњачким властодршцима”, наглашава он.

  

Коментаришући зашто је идеја бојкота избора запала у кризу у последњих неколико
недеља, Пајтић каже да је најважнији разлог тај што напредњаци хистерично
подржавају сваког ко се противи идеји бојкота и нису штедели ресурсе да подрже неке
од “опозиционих” листа које ће на овим изборима учествовати.
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   “Вучић и екипа се само бојкота плаше и већ на најаву бојкота су били спремни на уступкекакви се раније нису могли ни замислити јер су избори које опозиција бојкотује –нелегитимни, власт која се на основу њих формира – неодржива, имиџ режима у свету –трајно нарушен, а кредибилна опозиција добија иницијативу”, каже Пајтић.  Свако, додаје, ко тврди да Вучићев режим више угрожава шачица посланика “које Маја,Марјан, Атлагић, Брнабићка и остали користе као отираче”, него што га угрожаваотворена диктатура без опозиције у парламенту је или политички наиван, или се правинаиван.  Став о бојкоту који и даље заступа и поред све већих размимоилажења у мишљењимамеђу опозиционим лидерима, формирао је каже вођен сопственом савешћу, а неполитичарима који ће имплицитно или експлицитно уживати бенефите од боравка уПарламенту.  Подсетио је да је поднео оставку на посланичку функцију три и по године пре престанкамандата, у знак подршке студенстким протестима, тако да није болећив према онимакоји грчевито настоје да задрже статус вишедеценијских посланика.  “Не тврдим да су сви у договору са Вучићем, али неки очигледно јесу”, каже Пајтић.  Свим грађанима који који се сами, индивидуално и независно од било које политичкеструје у земљи боре против диктатуре Александра Вучића и Српске напредне странке,поручује:  “Истрајте. Будите храбри. Само храбар човек је слободан човек”.  (Нова.рс, besermenji.com)  
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