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Да живимо у једнопартијском комунизму, Ненад Чанак би имао бриљантну каријеру.
Мало који једнопартијац би могао да му се супротстави. Био би на врху режимске
репресије са трагичним исходима.

  

Хвала Богу, та политичка времена су прошла, али није проблем острашћених једноумаца
скинут са дневног реда. Политичка личност која не подноси супротно политичко
деловање, налази себи место и у демократском поретку. Њене недемократске
могућности се остварују у оквиру странке коју третирају као лично добро, па се понашају
као у свом царству, али није искључено да се умешају у структуре државне власти преко
коалиционог моста. Тако, што је коалиција на власти шира, то су шансе за свакојаке
партије и партијице да у њој нађу место, изгледније.

  

Тако нешто је задесило и Ненада Чанка и његову партијицу од 2000. године. Седи у
скупштинском првом реду, окружен члановима велике и малих странака. Седи и прети
опозицији, захтева забране, вређа српски народ. А све то будистички посматрају они
којима је слатко на власти. Да будемо на власти, па макар нас увели партнери у
недемокраско друштво, па макар припремили терен за нове расколе у националном
бићу.

  

Какав је то политички профил личности о којој је реч? Ко за њега гласа? Какве
последице изазива његово деловање? То су питања за оне чуваре демократије који увек
скачу када опозиција од 2000. године направи неки инцидент. А системско подривање
демократије од стране власти њих не дотиче.

  

Какво ли је политичко знање шева ЛСВ? Нема ту знања, ни морала. То је крештање и
вређање, зачињено захтевима за забранама. Нема јавног наступа, а да не захтева
забрањивање опозиционих странака и патриотских организација. Цивилизован
политичар би написао представку надлежним органима са обраложењем, а не би
харангирао и имитирао макартизам. Ево последњих примера. У саопштењу поводом
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отказивања геј параде, пише: "Пошто није било лустрације и није расветљен сав мрак
деведесетих, дошло је до тога да се отрови нацизма и клерофашизма пренесу и на нове
генерације. Ово је терор који ће у најскорије време, ако му се не стане на пут, поново
почети да узима људске животе, у све већем и већем броју". И додаје: "Шта још треба да
се деси да се схвати да фашизам на велика врата улази у наш свакодневни живот и да
је само питање дана када ће батинаши и убице почети да куцају на врата свакога ко им
се супротстави". [1]

  

Пажљиво читамо: лустрација, мрак деведесетих, нацизам и клерофашизам, батинаши и
убице. Овакве речи би неупућеног навеле на закључак да је у Србији фашизам на делу.
Они упућенији би јасно видели да је на делу механизам пројекције. Неко ко толико мрака
проспе на политичку сцену Србије, очигледно избацује неке слике стварности из
сопствене главе. Али, то харангирање није без последица.

  

Мрак Ненада Чанка не може да мимоиђе Београд. Иде по Србији (стигао је до
Крагујевца) и шири причу да је «београдизација велико зло». Зашто? Зато што се сав
новац у држави "одлива из других делова Србије". Како искоренити зло? Не само
одузимањем пара Београду, већ и коначним обрачуном (погодите с ким) са хордама
београдских фашиста. "То је питање на које захтевамо одговор, јер ће у супротном да се
појачају појаве које и сада имамо, а то је да улицама Београда харају хорде фашиста,
'образоваца' и осталих за које годинама тражимо да нам се објасни зашто нису
забрањени и изведени пред лице правде", рекао је Чанак у срцу Шумадије, на трибини,
рођеног политичког брата, СПО. А као врх политичке логике Ненада Чанка, била је
тврдња да због београдизације у економском и политичком смислу "у Војводини имамо
све гласније гласове мађарских националиста". [2]

  

Такве увреде главног града и његових грађана никада није било у српском политичком
миљеу. Мрачне оптужбе су долазиле само од стране окупатора и непријатеља српског
народа. Газда ЛСВ две деценије засипа српски политички простор оваквим лажима и
мрачним оценама друштвене стварности. То је радио из малене опозиције, а то ради и из
клупа државне власти. Па куда ми то као политичка заједница идемо? Која је то власт
која тако говори о својим грађанима? Која? Ова, садашња, српска власт.

  

Није, међутим, проблем газда ЛСВ. Он је такав –какав је. Проблем су они који га следе и
који му пружају руку на власти. Они ће бити одговорни за свеколику штету коју Ненад
Чанак наноси српским националним и државним интересима, као и за увреде грађанима
Србије.
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[1] ) http ://www.nspm.rs/hronika/nenad-canak-fasizam-na-velika-vrata-ulazi-u-nas-zivot.html
1. 10 . 2011.

      

[2] ) http ://www.nspm.rs/hronika/nenad-canak-zbog-qbeogradizacijeq-u-vojvodini-imamo-sve-
glasnije-glasove-madjarskih-nacionalista.html , 16. 10. 2011.
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