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 „Јуче смо од Тужилаштва тражили да забрани дистрибуцију и продају Шешељеве
„књиге“ у којој вређа Александру Јерков. Непосредно после тог саопштења смо сазнали
да у Шешељевом примитивном опусу постоји и књига сличног назива у којој се Шешељ
бави Мариником Тепић“, изјавио је данас Борко Стефановић, потпредседник ССП.

  

  „Част је бити на Шешељевом вербалном нишану. На том нишану су се одувек налазили
људи који не прихватају поделе, који не мисле да је могуће градити сопствену срећу на
несрећи других људи који сматрају да је Србији место у Европској Унији а не у
изолованом брлогу и сви ми им дугујемо захвалност за то што нису бежали испред тог
нишана“ – стоји у саопштењу.   

У том, како је рекао, „примитивном нишану естрадног војводе“ мете су најчешће жене,
понекад мушкарци без прилике да му одговоре.

  

„То најбоље говори о храбрости лазног Војводе и омиљеног опозиционара свих
деструктивних српских режима. И зато ја данас хоћу да се извиним и Мариники и
Александри и свима који су трпели Шешељев простаклук и терор којим је куповао
наклоност својих политичких газда. Хоћу да се извиним свима онима којима је Шешељ
заувек променио животе када их је истерао из њихових домова, хоћу да се извиним
породицама свих невино страдалих људи у бесмисленим ратовима у којима је Шешељ био
главни промотер мржње и неуморно подстрекавао на злочине“ – поручио је
Стефановић.

  

Испред странке, Стефановић је истакао да траже од Тужилаштва покретање поступка
за забрану дистрибуције и продаје Шешељевих књига које садрже говор мржње,
вређања, неистина и позив на обрачунавање.
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„И хоцу да им свима обећам да ћемо учинити све да се никада не забораве сузе због
Шешељевих увреда, мржње, претњи зарђалим кашикама“ – рекао је Стефановић.

  

Он је истакао како Александар Вучић игнорише испаде Војислава Шешеља.

  

„Само јасним отклоном према Шешељу ми заправо градимо цивилизовано друштво и
отимамо нашу будућност из радикалског блата у коме је поникао и Александар Вучић
који упорно ћути док његов политички отац сеје семе мржње на коме очекује да поново
политички профитира“ – сматра Стефановић.

  

Како је рекао, његов, и задатак политичара те генерације је да се против овакве
политике боре.

  

„Из тог семена мржње израстао је и Вучићев режим који људе више не малтретира зато
што су друге вере или нације већ зато што другачије мисле. Ту Шешељеву заоставштину
морамо отерати на сметлиште историје заједно са режимом који је кошуље са кратким
рукавима украшене ликом хашког осуђеника заменио фирмираним оделима и скупоценим
сатовима“ – наводи се у саопштењу.

  

Стефановић је на крају писма упутио поруку лидеру радикала.

  

„Све док вређаш вербално тражићемо од тужилаштва да реагује и ако знамо да те тамо
штити твој најбољи ученик – Александар Вучић. Али ако ти икада више падне на памет
да нападнеш било кога ми нећемо писати саопштења већ ћемо стати испред тебе и рећи
нема даље. Никада више се нећеш смејати и правити неукусне шале о кори од банане
као што си то радио када су твоје гориле које су данас у Вучићевој служби крвнички
претукле адвоката Николу Баровића. То ти обећавам у име свих људи који презиру
насиље, мржњу и злочине. А ми смо у Србији огромна већина.“ – изјавио је Стефановић.

  

(Данас)
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