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 Покрет Двери је поручио "Вучићевој марионети Војиславу Шешељу да неуспешно
покушава да сакрије понижавајућу улогу глумећи великог патриоту и опозиционара".

  "Шешељ је јасно показао да је бескрупулозан, спреман на све зарад доласка на власт.
Он се отворено одрекао сопствене политике. Не смета му да буде послушник оног који
му је уништио странку. За Шешеља је сада прихватљив и пут у ЕУ и НАТО, само ако је
његов политички син спреман да му додели део колача. Овај Вучићев послушник сада
објашњава да нема велике разлике између њега и Вучића и нуди се да уђе коалицију са
СНС и СПС" наводе Двери.

  

У саопштењу Двери истичу да је Шешељ "до скоро тврдио да је Вучић издајник, спреман
да до краја изда све националне интересе, да је Вук Бранковић, да је спреман да
прихвати независност Косова, да је сарадних британске и америчке обавештајне
службе".

  

"Шешељ је говорио да му је једини циљ да уништи Вучића и Николића. Објашњавао је, по
повратку из Хага, да се Вучић одрекао националистичког програма и променио политику
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за 180 степени јер му је власт увек била најважнија.Сада Шешељ чини то исто, одриче се
сопствене политике, јер му је власт најважнија. Пре годину дана, пред априлске изборе,
Шешељ је почео да се нуди Вучићу - прво му је поручивао да ће му све опростити и да је
спреман са њим да прави коалицију само ако се овај одрекне пута у ЕУ. Када му је
постало јасно да Вучић неће променити курс према ЕУ, недавно је рекао да је спреман
да направи коалицију са СНС и СПС, и "да би, без обзира на разлике у ставовима, могли
да се прилагоде једни другима". Онда је отишао још даље тврдећи да нема велике
разлике у политичком погледима између њега и Вучића. Овим је Шешељева спремност
на прљаву трговину потпуно обелодањена" истакле су Двери.

  

Овај покрет је оцеио да "заиста смешно делује када Шешељ покушава да објасни да није
благ према Вучићу, да га нико оштрије од њега не напада, да се Тома наместио са
криминалним аферама, а да је против Вучића кренуо стручним аргументима" као и да су
се аргументи "свели на тихо узвикивање -"Уа, Вучићу" у скупштинској сали".

  

"Од храброг борца у Хашком трибуналу постао је тужна политичка фигура – Вучићев
слуга и лажни опозиционар, који сада моли Вучића да се не повуче, ако изгуби на
изборима. Од великог заштитника српских националних интереса није остало ништа"
оцениле су Двери.

  

(Бета)
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