
Завршно обраћање носиоца листе Двери

Пише: Бошко Обрадовић
четвртак, 13 март 2014 16:00

  

Поштовани грађани Србије,

  

За све Вас који не пратите политику, ја сам Бошко Обрадовић, носилац изборне листе
Двери на ванредним републичким изборима 16. марта.

  

Добро знам да Вам је свима доста политичара и странака, али бих Вам био захвалан ако
бисте одвојили неколико минута свог времена и саслушали ме.

  

Већ 24 године гледамо исте политичаре: рекли су све што су имали, урадили су све што
су могли, прелетали су из странке у странку и хоће поново на власт. Сви су били са
свима и опет ће бити... Њима је лепо, али је поштеним грађанима Србије - тешко! Они
ништа не би мењали, а и зашто би – они лепо живе на грбачи народа, али ми морамо
нешто да мењамо. Поштеним и породичним људима су огадили политику, тако да на
изборе излазе само њихове страначке машинерије, док скоро половина грађана не
излази на изборе.

  

Ја разумем Ваше незадовољство и знам да ви знате да су све странке у прљавим
комбинацијама са странцима и тајкунима. Проблем је у томе што неизласком на гласање
ништа не добијамо и свој глас дајемо – њима. Нашим неизласком на изборе само се
утврђује овај страначко-пљачкашки систем против кога се Двери боре свом снагом.

  

Њихова је идеја да останете код куће у недељу, а ја Вас молим да изађете на биралишта
и дате свој глас Покрету Двери. Прошли пут смо покрадени и мало нам је недостајало да
уђемо у Скупштину Србије. Овога пута Ваш глас може бити одлучујући. Дајте нам шансу
да покажемо да политика може да буде са поштењем и моралом и да не мора све да
изгледа као у претходне 24 године.
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Српски родољуби,

  

Познајете ме и познајете Двери већ 15 година. За то време никада Вас нисмо слагали,
ни преварили, нити издали. Никада нисмо изневерили своје принципе нити одустали од
борбе за живот Србије. Зато се сада обраћам свима онима који су од 1990. године на
изборима увек гласали патриотски. Мало нам је потребно да у Скупштину Србије уђе
једна храбра и одлучна родољубива опција која ће се супротставити кршењу и промени
Устава, издаји Косова и Метохије, продаји природних и привредних богатстава Србије и
страној окупацији.

  

Једино од Вас зависи да ли Двери ући у Скупштину Србије и зато Вас позивам да на
овим изборима укажете поверење Дверима. Двери у Скупштини Србије су гарант да
даља издаја и распарчавање Србије неће проћи.

  

И коначно, желим на крају да се обратим саборцима Двери, нашим присталицама и
онима који су о Ђурђевдану 2012. гласали за нас, и који намеравају и овога пута то да
ураде.

  

Браћо и сестре, прошли пут смо били близу жељеног циља и ја сам Вам захвалан на
поверењу које сте нам указали. Сигуран сам да смо у ових годину и по дана остали
достојни Вашег поверења. Овога пута Вас додатно молим да нико од вас не пође сам на
гласање, већ да изведете све на које можете да утичете а који прошли пут нису гласали
за Двери.  

  

Сваки глас је битан, ми смо сигурно на цензусу, али је потребно да добијемо што више
гласова и тако отежамо властима нови покушај изборне крађе. Ових неколико дана је
бити или не бити, молим Вас да се максимално ангажујете јер само од нас зависи да ли
ће Двери бити у Народној скупштини Србије.
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  Знате да сам ја носилац листе Двери на овим изборима. Сада вам кажем – сви ви,гласачи Двери, ВИ СТЕ НОСИОЦИ ЛИСТЕ ДВЕРИ у ових неколико дана. Позовите свељуде које знате, реците им да КОНАЧНО ИМАЈУ ЗА КОГА ДА ГЛАСАЈУ.  Ја, Бошко Обрадовић, обећавам Вам да ћу учинити све што је до мене да вратимослободу нашој Отаџбини и достојанство свим грађанима Србије.  Покажимо им 16. марта право лице Србије, покажимо им 16. марта да их се не плашимо,да се нисмо предали, покажимо им 16. марта да Срби воле слободу, да воле својуОтаџбину, да воле своје породице.  Вероватно Вам се тама која се надвила над Србијом чини бескрајном, али знајте да јеноћ најмрачнија пред свитање. Зато: нема предаје, нема повлачења сад кад сеприближила нова зора Србије.   Драги пријатељи, породична Србијо: до слободе, до свитања Србије! 
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