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 Реагујући на изјаву председника Србија Александра Вучића, Марко Јакшић је у изјави
за РТВ Ким казао да је изненађен што се његово име поново помињало на данашњој
конференцији за штампу и наводи да у недељу није гласао.

  

  Председник Србије, Александар Вучић, данас је након састанка са српским
представницима коментарисао твит Марка Јакшића који је пред локалне изборе написао
да ће „радије гласати за Гонђу Чауши“, рекавши да је то глас за велику Албанију.   

Марко Јакшић за РТВ Ким истиче да је писњем твита имао за циљ да испровоцира
реакције јавности и да пошаље поруку да на Северу Косова нема демократије.

  

„Изненађен сам и тиме што председник у јавном обраћању говори неистину, писањем
твита имао сам за циљ да испровоцирам реакцију јавности и пошаљем поруку да на
Северу Косова нема више политичког плурализма, и нема могућности избора. Од када
више нема Оливера Ивановића убијена је и демократија на овим просторима“ реако је
Јакшић и додао да:

  
  

У недељу нисам гласао, нити сам имао намеру да гласам

    

„У таквој ситуацији Српска листа краде и увећава број Срба који су изашли на изборе. У
недељу на изборима је гласало више људи него икада од 2000. године на свим изборима
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који су организовани од стране Републике Србије и косовских институција“.

  

Јакшић истиче да након кампање која траје недељама од стране таблоидних и медија
под контролм државе где се спомиње његово име – породица и блиски пријатељу су
забринути.

  

„У недељу нисам гласао, нити сам имао намеру да гласам. Неистине могу да доведу до
тога да извесна лица овде а и у Србији дају себи за право да се обрачунају са неким ко
је, како председник каже, гласач за „велику Албанију“ или како његови блиски
сарадници кажу „Шиптар већи од Шиптара“.

  

Марко Јакшић напомиње да је очекивао да ће се са тим престати, и да неко
преувеличава значај појединца и његовог гласа.

  

„Из неког разлога та машинерија нема неку другу причу коју би тако успешно нападала,
она се посветила једном човеку из Митровице чији глас вреди један, и да је тај глас био
за Гонђу Чауши у Митровици је било 7.100 гласова за Горана Ракића. Неко из не знам
којег разлога преувеличава значај једног обичног појединца и таргетира га у
околнистима у којима ми не знамо ко је убио Оливера Ивановића, и ствара се атмосфера
да се таква ситуација понови“, рекао је Марко Јакшић.

  

(РТВ КиМ)
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