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 "Ми Срби волимо да се хвалимо брендовима и традицијом, заборављамо оно што нам је
у генетском коду а то су афере. То треба да буде извозни производ, као што има
плантажа марихуане, да се засаде афере и да их извовзимо", рекао је у емисији "360
степени" аутор "24 минута" Зоран Кесић. Слично мисли и одговорни уредник листа
"Данас" Драгољуб Дража Петровић, који је сагласан да су афере наш најбољи
производ.

  

Афере се не затварају, само се отварају, сматра Кесић и додаје да ако имате једну
аферу власти, одмах власт гура неколико "тзв афера опозиције и баца народу коску".

  

"Ево мало глођите руског шпијуна, мало паљење Весићеве књиге и онда се прекрије
главни проблем који се ни не види. Циљ је да се не добију одговори и да се не затвори
афера. Ми више не знамо шта је решење Херцеговачке, Вулинове тетке", каже Кесић.

  

"Афере су наш најбољи пољопривредни производ. Као и мине ако их узгајате. И
лешници. Лејшњаци, мислим на контраузбуњивача, ова власт је смислила збуњиваче, они
треба да збуне јавност, па се појавио Лешњак, па се појавио неки који каже да је Дана
Поповић преписала књигу. Они збуњују јавност", рекао је Драгољуб Петровић.
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Кесић је навео да власт има "Алиекспрес тактику" јер на сваку критику опозиције или
јавности, власт одговора репликом.

  

"На најаву Утиска недеље они дају свој утисак, на најаву узбуњивача они дају свог",
појашњава Кесић.

  

О аферама је писао и посланик СНС-а Владимир Ђукановић који је у свом тексту навео
да је скептичан да ли ће СНС имати капацитета да се избори са свим аферама. На то
Петровић каже да је дошло до онога што се десило са Сенкама над Балканом 2 - "да је
власт бинџовала афере, да је и опозиција кренула да бинџује афере, јер су схватили да
је то одлична ствар".

  

"То не може да се испрати, кад смо имали сваки дан једно 12 афера, онда бисте били
збуњени. Чак и ми новинари смо збуњени, а власт уместо да их решава они спинују
ствари, Ђилас се ту помиње, помињу 600 милиона које је Ђилас опљачкао. Нјихова
тактика је да се људи слуде и да не знају шта да мисле", каже уредник Данаса.

  

"Почели су да ошљаре, нису више ни афере власти као што су биле. Видите овог шпијуна
који се нигде није примио, пар дана на насловним странама, па где је шпијун - нема га.
Вратите га није се примио, дајте нешто друго може и Цецина свадба", додао је Кесић.

  

Он је испричао како је председник Србије на Хепију објаснио "шпијунску аферу".

  

"Гостовао је председник код Марића и на питање је одговорио анегдотом. Да питаш
било кога рекли би шта је ту спорно - па они су наши, испирчао је председник. Ако је то
толико озбиљно зашто се шалиш, то је доказ да је монтирано. Па ко онако поставља
камере. Ево, ја хоћу да будем руски шпијун, ако сте приметили иницијале оног пуковника
у пензији - З.К. Нисам пуковник, али могу да понесем кесу ја сам Кеса, шпијун нек донесе
рубље и нема проблема", навео је Кесић.
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У јавности се причало и о насловној страни НИН-а, која је после реакција у јавности ипак
била повучена, па је недељник изашао с белом насловном.

  

"Ја бих објавило, али ми нисмо претплаћени на Танјуг. Класично спиновање власти.
Имали смо сличан случај с Коркаксом док је била Савамала, кад је нацртао Вучића како
скида са себе фантомке, али у позицији стиптизете, онда је Вучић рекао да га је Коракс
нацртао као проститутку иако је то била стриптизета и јасна метафора да Вучић скида
фантомке и одбацуије одговорност за Савамалу. То што је компанија Рингијер захтевала
од Ћулибрка да скине то јесте притисак власника на уредништво", сматра Петровић.

  

"Ја када сам видео уопште нисам регистровао симболику пуцања, ја сам обратио пажњу
на наслов, ко руши Крушик, имају те игре речи. Сад кад је погледам може да изгледа као
пенал, дајеш власти пенал. Познајем уредника НИН-а и он ником не жели зло. Али
случајним омашкама дајете пенал власти да праве емисије, то су била вешала, моторна
тестера, та неопрезност из које власт прави аферу", рекао је Кесић.

  

Говорећи о "афери Крушик", Петровић је рекао да је та афера направила да је Вучић
често збуњен.

  

"Ако ви на оптужбе неке опозиционе лидерке одговарате као председник државе
колико је она променуила странака ко да је то битно, а имате у странци жену која је
променила толико странака, значи немате одговор па спинујете. Вучић први пут почиње
да се збуњује. Први пут осећамо да он не зна шта да ради с том афером, да су они власт
која жели да решава проблеме ону би кренули да је решавају и оградили би се од
Стефановића. Постоји неки анмиозитет између Стефановића и Вучића, само он још није
ескларирао у партији, јер ту свако о сваком много зна", каже Петровић.

  

Кесић је додао да медији под утицајем власти чине све да заташкају ту аферу.

  

"Ако говоримо о медијима који извештавају оно о чему мисле да треба онда је наш
задатак да колико год заташкавају не дамо да прође, да ми сви заједно не дамо
Александра Обрадовића колико год покушавају да га заробе. Слажем се да је Вучић
збуњен у тој његовој сигурности да све зна, он не зна тај документ који му Совиљ
показује.. зна али не види без наочара - ГИМ, то говори о несигурности да они хоће да
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одбране неодбрањиво и да заташкају ту аферу. Гњавићемо их Крушиком", поручује
Кесић.

  

Претходних дана много се писало и полемисало о докторату Синише Малог и закључку
Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду који је утврдио постојање
неакадемског понашања министра финансија. 

  

"Ја докторат нисам прочитао а верујем људима који су стручни. Верујем етичкој комисији,
а видимо спин власти да је то под политичким притиском. А под чијим притиском? Она
мала с наочарама и онај с бермудама? То је притисак? Јадни су у немоћи да одбране
неодбрањиво. Ја мсилим да чак није ни он плагирао да је он дао неком да то уради, а тај
је ошљарио", сматра Зоран Кесић.

  

"Свима њима кад се нешто деси они пошаљу мејл реци да је политички притисак.
Папагајска демократија, смо понављају шта им један мозак каже. Кад се Мали није
потресао због Савамале не верујем да око овога може да се потресе. Што се тиче приче
о Данилу Кишу, киш на мађарском значи мали и то је једина сличност. Немогуће да је Вуч
рекао докторат за Киша јер он није ни имао докторат и ми узмемо да гледамо Хепи. Оно
стварно исечен тај део где Вучић каже докотрат. Марић ме звао да ми каже ја сам то на
своју руку исекао, немојте да правите аферу", испричао је Петровић.

  

И Зоран Бабић је и даље в.д. директора Коридора иако је неопозиву оставку поднео пре
300 дана. Кесић каже да га не изненађује што је Бабић на истој позицији, али да му је
изненађујуће што је председник рекао да је видео снимак и да Бабић није возио, као и да
је позвао Тужилаштво да снимак објави.

  

"Ја верујем да је Вучић видео снимак и да Бабић није возио. Не верујем да би слагао у
вези смрти само да би заштитио колегу. Знају да ако један падне и један костур из
ормана падне сви падају и из ормана се изручује. Ја мислим да кад један падне пада све,
зато он не да Бабића, не да Малог, не да Лончара. Ако се један докаже све пада",
сматра Кесић.

  

Петровић каже да Бабић није смењен јер власт воли да се инати.
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"Бабић је могао да каже нећу то више да радим, да он покаже да је моралан у том
смислу, а он и даље обавља функцију. Мени то може да личи само на инаћење. Тако је
било и са Гашићем неће, па су били протести и онда је смењен, а онда су га поставили
на најјачу функцију у земљи", рекао је Петровић.

  

И о аферама опозиције има метеријала каже Кесић, уз подсећање на случај Марка
Бастаћа, који је покушао да у земљу унесе више новца него што је дозвољено.

  

"Бастаћ нам од почетка није симпатичан, као опозициони Весић. Кад смо видели да је
запослио целу родбину на јавне функције, немогуће да није знао за те паре у 21. веку.
Несразмера је између тежина афера опозиције и власти. Ваде докторат Пајтића, на
каквој је он функцији. Ја не знам шта је то око кума, кеса на главу и слично, живописна је
прича. Ако је то већ изнео у јавност је л се нешто ради на томе. Мени није јасно како
неко пусти Бастаћа да га веже, па он је човек мали", рекао је Кесић.

  

"То са Бастаћем је слично као с другим аферама, ту аферу коју су произвели, ја не знам
да ли Лешњак причла истину, на Сутудију Б је рекао да га је везивао у подруму, а на
Пинку да га је везивао у стану. Кад смо онда бинџовали Сенке над Балканом у УК
Пароброд, ја сам се питао како ћемо 12 сати да издржимо, кад ето га Бастаћ, рекох сад
ће да нас вежу и кесу на главу и ето. Ал ништа од тога, поздравили смо се и он оде",
рекао је Петровић.
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