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БЕОГРАД - Лидер Српске радикалне странке (СРС) Војислав Шешељ поручио је вечерас
у писму окупљенима на протесту испред српског парламента да ће председник Србије
Борис Тадић "морати да одговара због хапшења и најављеног изручења Ратка Младића
Хашком трибуналу" и као издајнике означио и Томислава Николића и Александра
Вучића.

  

У писму које је окупљенима прочитао његов малолетни син Владимир (13), Шешељ је
навео да је "издајнички режим Бориса Тадића ухапсио генерала Ратка Младића", за шта
ће "кад-тад морати да одговара" и истакао да су му то омогућили Томислав Николић и
Александар Вучић. Шешељ је оптужио Николића и Вучића да су "издали српске
националне интересе" и "основали странку која је под контролом страних обавештајних
служби".

  

Николић и Вучић су на тај начин омогућили Тадићу да ухапси Младића, јер се Тадић
никада не би одлучио на то да њих двојица "нису издали српске националне интересе и
Српску радикалну странку", рекао председник СРС.

  

На сваки помен имена Тадића, Николића и Вучића окупљени су гласно негодовали и
узвикивали "Издаја, издаја". Шешељ је у писму поручио да се СРС противи учлањењу
Србије у ЕУ и НАТО и да се залаже за сарадњу са Русијом. Он је поручио и да ће
"Тадићевим хапшењем бити скинута љага са српског народа, јер је срамота хапшење
Младића".

  

Поред функционера СРС на бини се налазе породице и супруге Војислава Шешеља и
Ратка Младића. На протесту СРС окупило се више хиљада грађана, а скуп је почео око
19.15 сати. Митинг обезбеђују изузетно јаке полицијске снаге, а према најавама из
МУП-а на улицама Београда требало би да буде око 3.000 полицајаца. Полиција је
затворила за саобраћај плато испред српског парламента.
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(Бета)
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