
Поносан сам на то што сам четнички војвода!

Пише: Томислав Николић
понедељак, 02 новембар 2009 14:49

  (Прес, 02.11.2009)  

Мени нормалан Тадић политички не одговара... Кад почне да луди, као што луде
радикали, он губи, а мени то одговара. С Борисом Тадићем немам никакву комуникацију
више од четири месеца.

  

Лидер Српске напредне странке Томислав Николић у интервјуу за Пресс каже да се
поноси што носи титулу четничког војводе, коју му је почетком деведесетих доделио
Војислав Шешељ. Николић каже да не намерава да се одрекне тог звања без обзира на
све прозивке политичких противника.

  

- Јесте, ја сам четнички војвода и нико не може да ми одузме ту титулу. Ето вам!

  

Кад сте и како постали војвода?

  

- Војислав Шешељ је био војвода који је имао право да додељује чинове. Он је позвао нас
14 на Романију и тамо смо на Кнежини миропомазани као војводе. После тога је Момчило
Ђуић одузео то право Шешељу. Међутим, мене нико није рашчинио, нити то сада може...

  

Имате ли намеру да се одрекнете те титуле?

  

- Зашто бих? То су била друга времена, сада то нема везе...

  

Да ли стрепите да ће вам то „војводство" нанети политичку штету?
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- Ма, не! Знам да се неки томе надају, али од тога нема ништа... Драган Шутановац мене
прозива по новинама, а ја њега чекам у Скупштини, где посланик чека министра, где се
чекају политички противници. Ја њега питам зашто хоће у НАТО кад је Србија војно
неутрална, а он, уместо да ми конкретно одговори, пита мене да ли сам војвода. То не
приличи... Али, ето, претпостављам да је жеља власти била да одговорим на ова
питања, пошто уређују све медије, све државне ресурсе, од РТС-а, преко полицијских
акција, до посета државника... Све се употребљава у партијске сврхе. Славу ДС-а на
РТС-у приказују три минута, а наше уопште нема. Као да нисмо исти Срби православци, а
да не говорим о политичкој неравноправности...

  

Да ви то мало нисте нервозни због пораза у Врбасу? Шта се дешава са СНС-ом?

  

- Питате ме за Врбас, за општину у Војводини у којој ДС контролише све и где има пуно
пара, више него у Београду?! А што не питате шта се дешава са ДС-ом у Грачаници и
Пећи или шта је било у Земуну и Вождовцу? Знате, не може увек да се победи... Тачно је
да смо имали својих проблема у Врбасу, али је тачно и да је ДС свим државним
средствима радио против нас. Отварали су народне кухиње у суботу, пред саме изборе,
делили социјалне пакете, ангажовали СРС против нас. Тријумвират
Елезовић-Бајатовић-Мирчић хара Војводином...

  

А шта ће бити на локалним изборима у Вождовцу? Који резултат сте себи поставили
као задатак?

  

- Поновићемо победу. Бићемо још јачи. Нема везе што је ДС кренуо у медијску офанзиву
и почео да затвара медије за СНС. Да је ДС нормална странка, ми бисмо сада имали
власт на Вождовцу. Као у Земуну, где је СНС у власти са ДСС-ом и СПС-ом, или као у
Грачаници, где су СНС, ДС и ДСС на власти.

  

И даље немате проблем да са ДС-ом идете у власт?

  

- Немам ништа с тим. Општински одбори одлучују...
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Борис Тадић рече да ДС не може са СНС-ом у власт јер сте ви „преобучени
милитантни радикали"?

  

- Ја више не знам шта је, ко је и шта прича Борис Тадић. Прво смо имали договор да
Србија буде нормална земља, да имамо фер кампање и изборе, да јачи формира власт...
Онда је подлегао притиску својих сарадника, који су га упозорили да је сувише
благонаклон према СНС-у и да смо сувише порасли и престигли их, па су поставили
питање да ли он и даље може да води ДС... Одмах после тога је дао интервју у којем ме
је оптужио да сам га физички угрожавао. А онда ми је послао СМС поруку, коју још увек
чувам, где тврди да то није тако рекао... Онда сам, коначно, чуо да сам умивен,
преобучен милитантни радикал.

  

И како сте то доживели?

  

- То је неистина. Али, мени то одговара. Мени нормалан Тадић не одговара политички.
Кад почне да луди, као што луде радикали, он губи, а мени то одговара... Међутим, после
ми рекоше да је на Јавном сервису рекао да је у добрим односима са СНС-ом. Е, сад
стварно не знам ког Тадића да слушам.

  

Када сте се последњи пут чули с Тадићем?

  

- Последњи контакт смо имали после моје посете Бриселу. Значи, више од четири месеца
немамо комуникацију. Нит писма, нит разгледнице. Нити пише, нити се јавља...

  

А са Војом Коштуницом?

  

- С њим сам се чуо и видео након што сам дошао из Москве. Има од тада више од месец
дана.

  

Да ли је нормално да не комуницирате с неким с ким би требало да рушите власт?
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- А што бисмо се виђали и чули? Па, није кампања. Наше посланичке групе одлично
сарађују. Недавно сам од њихових посланика добио огроман аплауз.

  

Да није љут што хоћете да преузмете сарадњу с Јединственом Русијом?

  

- Ништа ја нисам преузео. Не могу да останем мимо сарадње с Русијом само зато што
ДСС има потписан споразум. И Руси су ми рекли да ту нема никаквих проблема...

  

А шта је са споразумом с Јединственом Русијом, требало је у октобру да га
потпишете?

  

- Упутили смо писмо председнику руске Думе, господину Гризлову, и наша жеља је да то
буде 15. новембра, када ћемо одржати велики скуп поводом годишњице странке. Тај
скуп је требало да буде 17. октобра, али су нам због посете Медведева отказали, као и
све веће скупове тих дана у Београду. Важно је да се Северина напевала у „Арени"...

  

Како оцењујете посету председника Дмитрија Медведева?

  

- То је била права прилика да се виде односи Србије и Русије и однос два народа.
Замољен сам од стране руске амбасаде да код гробља доведемо људе да поздраве
председника. Ми смо то организовали, а онда су их наши органи јавног реда отерали 300
метара, тако да их Медведев није ни видео... Било је говора да председник Медведев
хоће да се састане с представницима опозиције, али то није дао Борис Тадић! Свечана
академија је такође била неорганизована. Од Руса сам чуо да су наши тражили да
посланике склоне на балкон. Имао сам позивницу руске амбасаде за пети ред, ал' ме је
један на вратима сале зауставио и казао да посланици не могу унутра. Било је ту свега и
свачега...

  

Да ли плашите свињског грипа? У вашем Крагујевцу ситуација је алармантна.
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- Не бојим се за себе, али се за децу плашим... Како за своје унуке, тако и за сву децу.
Баш се бојим за децу, а мислим да ни држава није ово озбиљно схватила. Ја сам ових
месеци често путовао и на аеродрому је увек био празан онај киоск Министарства
здравља... Није било никакве контроле. А ситуација није нимало наивна.
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