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ЈЕДИНИ ПОЛИТИЧАР
КОЈЕМ СЕ ВЕРУЈЕ
Још од распада Југославије сви режими у Србији имају једну
заједничку црту – сви они јединствени су у забрани појављивања
проф. др Војислава Шешеља у главним медијима. Тако је и данас,
можете га видети на некој локалној телевизији, па чак и великој
приватној, али за камере Радио-телевизије Србије, он не постоји.
Као и увек, постоје и телевизије које га отворено мрзе, па се име
Војислава Шешеља у њиховим извештајима помиње искључиво у
негативном контексту. Без права на одбрану, иначе би њихова
пропаганда остала без ефекта. Скоро исто је и са новинама, тако
је подељена и сва домаћа штампа.
Логично, зато је овај број „Велике Србије” у потпуности посвећен радикалском кандидату за председника Србије на предстојећим изборима. Иако су ове наше новине страначке, што је јасно
означено на насловној страници, све што је у њима одштампано
далеко је поштеније од онога што нам редовно гурају под нос глодури великих медијских кућа. Наиме, на следећим страницама
налази се ретроспектива изјава председника Шешеља, датих различитим новинама или телевизијама. Све са циљем да што већем
броју грађана предочимо главне ставове и смернице политике
коју обликује проф. др Војислав Шешељ, да на једном месту сазнају све што се од њих систематски крије или фалсификује.
Кажу да се у лову, риболову и предизборним кампањама лаже
без пардона. И без казне. Међутим, др Шешељ у свим досадашњим кампањама није користио неистине, није се разбацивао обећањима, нити удварао моћним странцима. Замислите само да
Хрватску назове пријатељском државом?! Или да се одрекне Велике Србије?! Ту и лежи одговор на питање како то да српски радикали до сада нису сами формирали владу. Једноставно, савест
Војислава Шешеља није му дозвољавала да на тај начин победи
на изборима. Победа по цену издаје није у његовим генима. Наравно, скептици ће рећи да са таквим ставом нема шта да тражи
ни на овим изборима, у оваквој подели медијског простора, поготово.
Али, времена су се променила, и то драматично, баш као што је
и годинама најављивао Шешељ. Све је другачије, и западно и источно. Нарочито источно. Сада је последњи час да прекинемо преговоре са Европском унијом и да се окренемо Русији, тврди председник Српске радикалне странке проф. др Војислав Шешељ. То
каже принципијелни политичар који никада није погрешио у
својој процени.
Зато је и прави тренутак да гласамо за Војислава Шешеља,
председничког кандидата Српске радикалне странке.
Редакција
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Лекција бившем ђаку

ОД ГО ВОР ПРОФ. ДР ВО ЈИ СЛА ВА ШЕ ШЕ ЉА
НА ЕКС ПО ЗЕ АЛЕК САН ДРА ВУ ЧИ ЋА
• Седница Народне скупштине Републике Србије, 10. август 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
Даме и господо народни посланици, са великом пажњом
сам јуче стрпљиво слушао експозе мандатара Вучића, а ноћас
сам га још једном простудирао.
Нажалост, нисам добио та остала два дела, јер јуче су нам рекли да ћемо добити укупно 240
страна. Али, ово што сам проучио довољно ми је да могу да кажем основно мишљење о програму и политици владе, како је
то мандатар Вучић замислио за
следећи мандатни период.
Неодољиво ме је тај експозе
подсетио на 1982. или 1983. годину, када је ондашњи режим
донео један програмски документ који се звао Дугорочни
програм економске стабилизације Југославије. То је било у четири тома, колико ме сећање
служи, око две хиљаде страна.
Шта је садржао тај документ? Ја
сам то као млад антикомунистички дисидент проучавао и
вадио из тога ствари да бих се
обрачунавао са комунистичким
поретком. Дакле, нисам био тако близу власти као сад, него из
даљине. Они су успели скоро све
проблеме да сагледају. Они су
успели да сагледају друштвене
потребе. Они су планирали да
остваре све што су замислили и
да државом потече мед и млеко.
Једну ствар су изгубили из вида,
а то је основни проблем који је и
створио ондашњу кризу, а то је
друштвена својина и социјалистичко самоуправљање. Нико се
још није усуђивао, осим мене
лично, да удари и на то.
2
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Слушам тако јуче мандатара
Вучића и видим да је он свестан
скоро свих проблема српског
друштва и, наравно, он изражава жељу да реши те проблеме,
али његов приступ није конзистентан и кохерентан. Он, на
пример, не одређује економску
филозофију с којом наступа, па
не можемо извући јасан закључак је ли он за неолиберализам,
јер има елемената неолибералистичке филозофије у његовом елаборату, да ли је за државни интервенционизам, има
и тих елемената, да ли је за социјалну државу, има и тих елемената, и посебно није разрешио питање, ако је за све то, како да ове три економске филозофије удружи и искомбинује у
једну и дâ дефинитивно одговор на оно што су друштвене
потребе.
Из економске филозофије се
извлачи политичка економија.
У свету је познато неколико, то
господин Вујовић вероватно
зна, система политичке економије. Они се заснивају на теоријама о вишку вредности, то је у
основи сваке политичке економије. Марксистичка је вишак
вредности сагледавала у производњи. Зато је комунизам пропао. Показало се да вишак вредности није у производњи јер ви
можете радити најбесмисленији посао и зато је погрешно говорити – радити, радити, радити и само радити. Џаба вам је тај
рад ако не можете на тржишту
да га реализујете. Победили су
они који су сматрали да се вишак вредности ствара на тржишту. Двадесети век је био гигантски обрачун, обрачун два
гиганта – Маркса и Кејнза. Џон
Мајнард Кејнз је оборио на плећа Карла Маркса и на томе је пао
комунизам.
Треба сада видети заправо
како изаћи из свега овога. ВидеBROJ 3570 FEBRUAR 2017.

ли смо и ми сами колико рад може бити узалудан кад нам сељаци произведу много хране, много воћа, много поврћа, не знамо
шта да радимо с тим и онда пропада, баца се. А у исто време се
увози највише из Европске уније то исто и продаје по папреним
ценама, зато што су врата наше
границе на извол’те Европској
унији. Пошто ваљда више нисмо присталице теорије да се
вишак вредности ствара у производњи него на тржишту, ми
морамо пре свега да заштитимо
своје тржиште. Е, о тој заштити
српског тржишта, нажалост, ништа нисам чуо у експозеу мандатара Вучића. Волео бих да јесам.
Наравно, он се ту није ни на
неке модерне економске доктрине освртао. Постоје и код
нас угледни научници који су се
бавили проблемом транзиције,
објављено је више књига на ту
тему. Јово Душанић је један од
оних који је о томе писао, о руском транзиционом искуству,
јер је Русија најстравичније доживела транзицију. Оно зашта
се мора одати признање Милошевићу је да је зауставио ту наопаку транзицију након пада
Анте Марковића, да је сачувао
индустријске капацитете и онда када дођоше досманлије, онда су све разориле, све уништиле. Данас је све уништено. Веома мало постоји у односу на оно
што је постојало. Веома мало
ради у односу на оно што је радило.
Када је реч о економској политици, она је морала бити заснована на једном јасно одређеном систему и морала је бити
комплетна. Ми овде с једне
стране видимо списак лепих жеља, с друге стране добре намере,
с треће стране указивање на
проблеме, али нема целовитог
решења унутар система.
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У економској политици, која
је веома развијена као наука и
разликује се битно од политичке економије и економске филозофије, умни људи су развијали
парадигме. Имамо и у политици
покушај прављења парадигми.
Свака идеологија је везана за
одређену парадигму, на крају
крајева. Шта значи то? Развијали су идеалан образац како би
неки пројекат требало реализовати.
Он никада не може у потпуности бити преточен у стварност, али мора у што већој мери.
Било је ту кроз историју, кроз
новију историју и неких проблематичних ситуација. На
пример у Кини, када је једна парадигма вештачки створена у
једном кинеском селу које је
одабрано за узор свим другим
селима. Село се звало Тачај.
Основна парола је била – учити
од Тачаја. Тачајско искуство је
било парадигма. Шта је наш
проблем данас? Што и ми имамо једну сличну парадигму.
Шта је та парадигма? То је
„Фијатова” фабрика у Крагујевцу, на коју би требало ставити
паролу – „учити од Фијата”. То је
још неколико фабрика, ваљда
„Велење” у Ваљеву, у Пироту, па
онда има јужнокорејска „Јура”, у
Раљи, у Лесковцу, па сада ова
фабрика обуће у Врању итд.
Ми имамо парадигму која је
зла, која је бесмислена, која нас
дефинитивно упропашћава. Нема ниједне економске политике
у савременом свету која је успела са овим што су започеле досманлије, а наставља напредњачка власт. Шта је то? То је
плаћање страним фабрикама
огромних сума новца да отворе
погоне у нашој земљи и то је
обично око 10.000 евра. „Фијат”
10.000, плус 1.000 за дообуку
радника, па и „Јура” је добила
око 10.000 итд. Ја сам најбоље
3
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Штеточина
Борис Тадић
„Катастрофално је било

укидање царина за робу
из Европске уније. Тадићев режим је укинуо много више него што смо и
били обавезни по Споразуму о стабилизацији и
придруживању и ту смо
изгубили најмање пола
милијарде евра годишње, а можда већ и целу
милијарду.”

проучио „Фијатов” случај, јер
сам се на нелегалан начин дочепао комплетног уговора и чим
сам се дочепао, одмах сам изашао на конференцију за штампу, пре неких годину и по дана.
Држава се одрекла свих пореза и доприноса на плате. Зашто
онда ради та фабрика? Зато што
је то било потребно досманлијама у предизборној кампањи. И
ове друге фабрике које су напредњаци отворили по истом
обрасцу могу бити само пропагандно средство. Мало стрпљења, господине Вучићу, ја сам пажљиво слушао ваш елаборат,
никада вам нисам упао у реч
осим када сте се ви први нашалили, па макар са знојењем или
нечим другим.
Мислим да је озбиљна расправа, да јој се озбиљно мора
приступити. И основна ствар која се мора преиспитати, то је ово:
шта је боље ако већ узимамо
кредит, зајам, додатно се задужујемо, па имамо те паре, за сваког радника по десет хиљада –
па дати кредит тим радницима,
па нек нешто покушају са тим.
Поделити им бесповратно, на
крају крајева, а не довести
странце и странцима дати паре.
Ево, „Фијат” је недавно најавио
4

одлазак из Србије, не може да
успе. Нисте успели ни да продате „Фијатова” возила у Русији.
Зашто нисте? Зато што су вам
одмах тамо рекли да то није српски производ. Сви делови за
„Фијатова” возила увозе се у Србију, а кад се извозе, приказују се
као српски извоз. Овамо имате
увоз, овамо имате извоз, а немате заправо ништа. Само један
део се уграђује у „Фијат” који је
произведен у Србији, то је нека
дизалица произведена у приватној фабрици у Свилајнцу, ако
ме сећање служи, све остало је
страно. И зато, можда би Русија и
дозволила, не дају њени партнери тамо, јер је реч о страној роби.
Ништа нас то није усрећило,
ничем није допринело. Ми имамо вештачки раст ставки увоза
и извоза. Када увеземо делове
за тај „Фијат”, скочи нам нагло
увоз. Када извеземо „Фијатова”
возила, скочи нам извоз. То нам
повећава трговински салдо са
Европском унијом, а заправо, то
је све фиктивно.
Решење које ми српски радикали нудимо мора бити радикално као оно што сам нудио
својевремено за дугорочни програм економске стабилизације,
али сада другачије. Престанак
инсистирања на уласку у Европску унију, она нам ништа добро
не може донети. Јесте наш највећи извоз данас у ЕУ, али много је
већи наш увоз из Европске уније. Значи, већа штета него корист. Сваки увоз је штетан, осим
роба које ми нисмо у стању никако да произведемо. Сваки је
увоз штетан, а сваки је извоз, наравно, користан, уколико се роба не продаје за багателу. Не постоји штетан извоз.
Ми морамо да водимо рачуна
о овоме што је говорио мандатар, да се с времена на време појављује суфицит у буџету или да
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он већ сада постоји као трајна
категорија. Искрено да вам кажем, нисам разумео шта то значи и мало ми изгледа невероватно. Имамо овамо раст спољног дуга, негде око 25 милијарди евра, имамо укупну бруто задуженост, односно бруто друштвени производ 75% и овамо
буџетски суфицит. Оно што ми
одмах пада на памет, то је да је
реч о подељеном посматрању
буџета за државну управу, за локалне самоуправе, за ово, за оно,
па кад се оно што је највећи губиташ и где се највише троши и
где се највише пропада издвоји,
онда имамо здраве показатеље.
То су нам раније радили код санације. Наравно размишљам о

Зашто плаћамо
„Фијат” и „Јуру”
„Ми имамо парадигму

која је зла, која је бесмислена, која нас дефинитивно
упропашћава. Нема ниједне економске политике у
савременом свету која је успела са овим што су започеле досманлије, а наставља
напредњачка власт. Шта је
то? То је плаћање страним
фабрикама огромних сума
новца да отворе погоне у
нашој земљи и то је обично
око 10.000 евра. „Фијат”
10.000, плус 1.000 за дообуку радника, па и „Јура” је добила око 10.000 итд. Ја сам
најбоље проучио „Фијатов”
случај, јер сам се на нелегалан начин дочепао комплетног уговора и чим сам
се дочепао, одмах сам изашао на конференцију за
штампу, пре неких годину и
по дана.”
FEBRUAR 2017. BROJ 3570

Лекција бившем ђаку
томе, нисам сигуран да је тако,
али ме посебно мучи чињеница
да у Србији од 2002. године није
било ниједног закона о завршном рачуну државе, Републике.
Нема завршног рачуна и не
могу да говорим компетентно о
буџету. Могу да слушам приче
људи из власти. Обично ми опозиционари ништа не верујемо
новој власти.
Катастрофално је било укидање царина за робу из Европске уније. Тадићев режим је укинуо много више него што смо и
били обавезни по Споразуму о
стабилизацији и придруживању и ту смо изгубили најмање
пола милијарде евра годишње,
а можда већ и целу милијарду.
Где још губимо? Ја сам овде
неке белешке правио и док је
мандатар говорио, али не могу
баш све да употребим што сам
мислио, пошто ми некако време
сувише брзо протиче. Имам
утисак да само мени тако брзо
протиче.
Имамо још неке ствари које
су веома проблематичне. Имамо агенције, 136 агенција, 170.
Свака власт је најављивала њи-
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хово укидање у последњих десет година – ниједна није испунила обећање, а оне троше, по
неким мојим подацима, око 700
милиона евра годишње. Да ли
има неко бољи податак? Неко
рече и милијарду.
Морамо се коначно определити између Европске уније и Русије. Имамо сад веома озбиљне геополитичке разлоге. Русија и Турска јачају односе, Америка ће бити потиснута са Балкана. Ако победи Трамп, неће бити ни заинтересована за Балкан. Приклонимо се на време дефинитивно
Русији, потражимо њен загрљај
да бисмо сачували и оно што сад
имамо и повратили оно што је
било наше. Друге нам нема.
Сада морам да скратим мало,
нећу стићи. Говорио је мандатар
и о борби против криминала, о
преиспитивању порекла имовине. И ту имам своје мишљење изражено детаљно, немам времена
да га саопштим. Нема борбе против криминала док не похапсите
главне криминалце у овој земљи, укључујући оне који су 5.
октобра упадали са аутоматским
пушкама у Народну банку и Са-
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везну управу царина и који су палили Скупштину, па надаље.
Имате 24 спорне приватизације које је установила Верица
Бараћ. Потпуни сам политички
противник Верице Бараћ, покојне, али је озбиљан и одличан посао урадила. Режим јој је дао орден постхумно и заборавио све
оно што је она изнела. Нема борбе против криминала и корупције док се све 24 те приватизације не истерају до краја.
Имате случај хапшења људи
осумњичених за убиство Ђинђића, Душана Спасојевића и Милета Луковића, које су убили полицијски генерали по налогу
режима, челних људи режима.
Родољуб Милојевић, генерал
Паја и Спасоје Вулевић, он је још
увек командант САЈ-а. Каква
борба против криминала? Командант САЈ-а.
Каква борба против криминала када се не отвори питање
Томислава Николића и његових
криминалних афера? Нико се не
усуђује да му сруши ове три куће у забрањеном, заштићеном
појасу реке Саве, то је морала Зорана Михајловић.
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ТО МА ЈЕ НИ КО И НИ ШТА
• У ову кратку реченицу стала је комплетна анализа Војислава Шешеља комплетног лика и дела тренутног председника Србије Томислава Николића, званог Тома. Да
се не ради о чисто осветничком етикетирању, сведочи и просто поређење са ставовима које је Шешељ износио и износи о Александру Вучићу. Наиме, обојица су га напустили још док је био у Хагу, што је он окарактерисао као ударац „ножем у леђа”, па би
било очекивано да им се обраћа на исти начин. Наравно, не штеди др Шешељ ни Вучића, али његова оцена садашњег премијера је много повољнија по дотичног. Те оцене нису донете паушално – познајући их дуги низ година, он прво анализира, па тек
онда доноси закључке. Конкретно, ако је рекао да је Тома „нико и ништа”, онда је за
ту своју констатацију пред јавност изнео низ необоривих чињеница. Може се учинити да су то грубе речи, да је то могло и другачије да се каже, али у том случају морали
би да избришемо из колективног памћења пословицу „увек реци попу – поп, а бобу –
боб”. Дакле, само праве речи имају смисла, све остало је гурање истине под тепих, зарад некаквог лажног или привременог мира. А и не би личило на Шешеља, који се
смејао у лице много већим ауторитетима од Николића, да сад нешто попушта Томи
зато што је овај председник. Уосталом, сам Николић је ту своју функцију извргао подсмеху безброј пута, сетимо се само жутих људи који пију Мораву.
И јесте, истина је да са Николићевом дипломом нешто није у реду, баш као и са фондацијом његове супруге Драгице. Још много тога није у реду, а Војислав Шешељ неће
одустати док ствари не истера на чистину. Колико га сви познајемо, у то можемо бити сигурни.
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ПРО ПАО ПУЧ
У СТРАН ЦИ
„Балкан инфо”
Eмисија „Интервју”
24. фебруар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Да нисам ушао у
сукоб са Томиславом Николићем поводом овог
споразума о асоцијацији и придруживању са
Европском унијом, да сам оклевао још неколико
месеци, планирали су Александар Вучић и Томислав Николић да закажу конгрес.
План је био да ме прогласе почасним председником. И да Томислав Николић буде председник. А
они су већ почели да избацују људе за које су сматрали да су мени одани или су ти људи били на тапету. Ту би била велика чистка у странци. Ја сам први повукао потез, Томислав Николић је у тренутку
био изненађен, реаговао је погрешно и изгубио
битку.
Новинар: А нешто слично можда ради Вучић са
Томом у Српској напредној странци?
Проф. др Војислав Шешељ: Зашто би то сада
Вучић радио, када је он потпуно преузео странку,
кад је у политичком смислу Томислав Николић сад
нико и ништа.
BROJ 3570 FEBRUAR 2017.

ТОМА ЈЕ ПОБЕДИО
ЈЕР СЕ НАРОД
РЕШАВАО ТАДИЋА
ТВ Вујић Ваљево
Eмисија „Кроз Ваљево”
29. фебруар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Што наш народ
каже – не сипа се ново вино у мешине старе, јер
се одмах укисели.
Тај нови ДОС предводе људи који су криви за
све оно што нас је задесило од 5. октобра до 2012.
И Борис Тадић, и Чедомир Јовановић, и Бојан Пајтић, и Ненад Чанак, и Зоран Живковић, и Душан
Петровић и сви други који им се прикључе. Њих
смо видели на делу и није могло бити лошије.
Очајно је било. Народ је једва чекао да се отараси
Бориса Тадића 2012. године. Није у толикој мери
вољно гласао за Томислава Николића колико је
хтео да Борису Тадићу види леђа. То је један од
разлога зашто овај ДОС нема шанси. Други је разлог што им је Вучић преотео сву идеологију и политички програм и брже га реализује него што
би они.
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ПРЕД СЕД НИК
СА ЛА ЖНОМ
ДИ ПЛО МОМ

РУ ШЕ СИ РО ТИ ЊИ А НЕ ЋЕ
ТО МИ СЛА ВУ НИ КО ЛИ ЋУ

„Франкфуртер алгемајне цајтунг”
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)
20. март 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Николића критикујем зато што је он у бројним криминалним аферама, корупцији, што се дочепао лажне факултетске
дипломе. То је ван сваке политике, то
је блато, ђубре, отпад. А Вучића стално
критикујем због економске и социјалне политике пре свега.

ДА ВИ ДИ МО КА КО
ДРА ГИ ЦА НИ КО ЛИЋ
ТРО ШИ МИ ЛИ О НЕ
„Курир”
28. јули 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Управо због тих сумњивих комбинација пословни изводи се чувају као змија ноге.
Изводи су толико компромитујући да
се они не усуђују ниједан да отварају.
Комплетно пословање фондације морало би да се изложи суду јавности. То
је њена приватна фондација коју је
основала као супруга председника републике. Дакле, морало би да подлеже
и Савету за борбу против корупције.
Власник је приватне фондације која
стиче огроман новац и треба да се види колико је новца стекла, на који начин и на шта је он потрошен.
Убеђен сам да је укупна сума прикупљеног новца много већа од приказане. То је само оно што је легло на рачун,
а велике суме су ишле из руке у руку и
томе је тешко ући у траг.”
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Телевизија Наша
Eмисија „Уз јутарњу кафу”
30. септембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Томислав Николић је сам себе раскринкао својом похлепом. Његова похлепа је постала
толика да њему није довољно да згрне огромно богатство,
него да се размеће да сви виде колико је он богат, а то је тај
последњи стадијум похлепе. Пре десетак година није куче
имало за шта да га уједе, а видите сада.
Зашто је изабран Томислав Николић? Не би он био изабран на изборима да је имао озбиљног противкандидата,
али српски народ је хтео једном заувек да се ослободи Бориса Тадића. Због тога је Томислав Николић победио и могао је
било ко други да победи. Народ је у том тренутку осетио да
би он могао да победи Тадића и зато је гласао за њега. А сада за њега неће гласати нико. Сада је Томислав Николић на
прагу нових председничких избора у статусу Николе Шећероског. Сви би волели да се кандидује и да гледају како се
спрдња са њим прави, с тим што је Никола Шећероски био у
основи частан човек, а Томислав Николић није, јер да је частан човек, не би имао толико богатство.
Признали су пре неколико дана да је укупан приход у
Фондацији Драгице Николић на рачуну био 10 милиона
евра, само на рачуну. Оно што су добијали у готовом, то никада не помињу. А у Америци су добили у готовом велике паре када је Драгица Николић боравила, па обилазила неке
српске колоније, мислим у Чикагу да је највише била.
Томислав Николић ће једном морати да полаже рачуне за
то. Садашња власт неће ни да му руши оне три бесправно изграђене куће на узурпираном државном земљишту на левој
обали Саве, између Новог Београда и Сурчина, где је апсолутно забрањена свака изградња. Неће. А руши сиротињи, избеглицама у осталим деловима града и по целој Србији. Е, то
треба зауставити. Слажем се да закон треба стриктно поштовати, али га прво треба примењивати на државнике, на државне функционере који крше закон, па онда и на све остале
грађане и увек тај социјални моменат имати у виду, и ако је
реч о стамбено незбринутој породици и ако је реч о избеглицама.
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МЕЂУ НАПРЕДЊАЦИМА
ШЕШЕЉ ПОПУЛАРНИЈИ ОД ТОМЕ
„Информер”
4. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Ако Вучић и СНС подрже Николића са лажном дипломом, човека који
је огрезао у криминал и корупцију, па наравно да ће грађани гласати за мене. Или још горе, ако Вучић
кандидује Зорану Михајловић, агента страних служби и заступника антисрпских интереса, за њу неће
гласати ни најокорелији напредњаци... Сва истраживања показују да сам унутар напредњачког бирачког тела, после Вучића, ја најпопуларнији политичар. Обични људи гласачи СНС једва чекају да гласају за мене.

ТОМА НИКОЛИЋ ПОТКОПАВА ВУЧИЋА
КТВ Зрењанин
Eмисија „Без цензуре”
24. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Томислав Николић има толико афера које се не могу оповргавати. Када нападам Зорану Михајловић да је прозападни агент, агент западног утицаја, то је ипак политичка
оптужба, а код Томислава Николића имате много оптужби за криминал које су фундиране, па онда за
лажну факултетску диплому, за Фондацију Драгице Николић и тако даље.
Не може Александар Вучић да добије председника Републике каквог би он желео, чак и када би му
одговарао Томислав Николић, а мислим да му не одговара, јер је и Томислав Николић показао спремност да прави разне договоре, комбинације са Западом против Александра Вучића.
BROJ 3570 FEBRUAR 2017.
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ТОМА
НЕ ЧИТА
И НЕ РАЗУМЕ
ЗАКОНЕ
КТВ Зрењанин
Eмисија „Без цензуре”
24. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
Радио бих своје послове. Не треба
ништа спектакуларно очекивати од мог вршења те функције,
али ја бих пажљиво читао све законе који се изгласају у Народној
скупштини и често те законе
враћао на поновну расправу и
гласање. То Томислав Николић
никад није урадио. Он то и не
разуме. Он то и не чита и није заинтересован за тако нешто.
То је, дакле, једна полуга којом председник Републике може да контролише власт, и извршну и законодавну. Извршну
као носиоца законодавне иницијативе и законодавну као креатора закона, као власт која доноси законе. Е, у том случају, дакле, та моја корективна функција би дошла до изражаја.
Друго, ја бих чешће наступао
у јавности, ја бих износио слободно своје мишљење о свим
питањима унутрашње и спољне
политике, био бих увек доступан новинарима, промишљено
бих доносио одлуке о помиловањима, аболицији, амнестији.
Амнестија се доноси законом од
стране Народне скупштине. Онда бих промишљеније именовао
српске амбасадоре, дакле оне
који ће нас заступати у свету, сада смо ту имали катастрофу. Видите права бујица старлета се
десила у Министарству иностраних послова. Када погледате какви су све људи ишли за
амбасадоре, да се најежите. Ја
бих се трудио да то максимално
исправим.
10

СВЕ ЋЕ ТОМА ДА УРАДИ ЗА ПАРЕ
„Ало”
11. новембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Томислав Николић се из беде и сиротиње укључио у политику и чим су треснуле неке веће паре на
сто, он је променио идеологију за 180 степени, окренуо ћурак наопако, издао српске националне интересе и приклонио се српским
непријатељима.
Новинар: Да ли то причате само зато што је издао вас, односно
Српску радикалну странку или…?
Проф. др Војислав Шешељ: Не, што је издао мене, ни по јада, и
Српску радикалну странку.
Знате, ја сам се осећао као да смо кренули заједно у јуриш, тај јуриш је био на Хаг и ја сам искорачио много напред у том јуришу, а
неки од мојих најближих сарадника су ми пуцали у леђа. Ја сам то
тако схватио. Међутим, нисам важан ја, важно је то што се он одрекао идеологије српског национализма, Велике Србије, одрекао се
онога у шта се заклињао 20 година.
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Неписмени лопов Тома

АКО ПОБЕДИМ, МОЈА ЖЕНА НЕЋЕ ИМАТИ
ПРИВАТНУ ФОНДАЦИЈУ ЗА КРАЂУ НОВЦА
„Ало”
11. новембар 2016. године
Новинар: Ако победите, шта бисте прво мењали у администрацији?
Проф. др Војислав Шешељ: Не може председник Републике ништа да мења у администрацији. Ја
бих се стриктно држао својих уставних надлежности.
Новинар: Не бисте се мешали?
Проф. др Војислав Шешељ: Не. Унутрашњу и спољну политику води влада. Све спољнополитичке
потезе које бих правио, гледао бих да правим у договору са владом.
Новинар: А у чему бисте се онда разликовали од Томислава Николића?
Проф. др Војислав Шешељ: Е, какво питање, заиста сте ме разочарали. У чему се разликујем од Томислава Николића? Не бих крао, не бих отимао, моја жена не би имала приватну фондацију за крађу
новца.
Новинар: То су тешке оптужбе, које никада нису доказане.
Проф. др Војислав Шешељ:Чекајте, признали су 10 милиона евра да је прошло кроз ту фондацију. Мање од пет милиона је утрошено заиста за хуманитарне сврхе. Обрачунајте.
Новинар: Постоје вероватно још неки трошкови, можда је нешто остало...
Проф. др Војислав Шешељ: Постоје, па постоје трошкови сталне набавке гардеробе, накита за госпођу Николић. За Томислава подизања разних кућа, некада и узурпацијом државног земљишта, као
на Новом Београду, подизање цркве вредне милион евра и тако даље.

БИЋЕ МИ ПРАВА
ПОСЛАСТИЦА
ДА ПОБЕДИМ
ТОМУ
„Информер”
24. новембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Тома против мене нема
никакве шансе – чак и ако га
Вучић подржи, биће ми то
права посластица! Николић, и
да је најпоштенији, не би имао
никакве шансе, а поготово их
нема када је оптерећен разним аферама попут лажне
факултетске дипломе, узурпације државне земље...
Тренутно, не видим баш
неког значајног а једини би то
могао да буде Вучић, уколико
одлучи да се сам кандидује.
BROJ 3570 FEBRUAR 2017.
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АМБИЦИОЗНИ МАНИПУЛАТОР
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
Апокалипса се није десила. Чак није било ни демонстрација. Добар део
јавности, не само домаће,
очекивао је да ће др Војислав Шешељ, одмах на
аеродрому, осути паљбу из
свих оружја по дојучерашњем пулену Александру
Вучићу. Изостале су муње
и громови, а највећи степен разочарења измерен је
у табору Демократске
странке. Тачније, онога
што је остало од жуте
странке. Надали се, мученици, да ће се огрејати на
сукобу који се, ето, није десио. Или, бар не оним жаром који је очекиван. А Вучић? Па он је био као запета пушка у данима очекиваног лета на линији Хаг –
Београд. Колико пута је поновио да је ослобађајућа
пресуда Војиславу Шешељу саботажа коју му спремају западне силе. Његов
очај граничио се са упозорењима на најцрње сценарије, од чега, наравно, није
било ништа. У страху су велике очи, а да га адреналин није савладао могао је
трезвено да анализира поступке свог наставника,
под чијим је скутом проходао на политичкој сцени.
Лидер српских радикала
се у свом политичком де12

ловању користио искључиво дозвољеним, демократским методама. Чак је
избегавао, отказивао демонстрације када је постојала и најмања могућност
да дође и до најситнијег
инцидента.
Исто тако су и фосилни
остаци
Демократске
странке схватили да Шешељ није наиван, па су очекивали да ће, нападањем
Вучића, помоћи и њима да
се опораве. Треба имати у
виду и дијаметрално различите начине на које су
Николић и Вучић напустили Српску радикалну
странку. Док је Николић
узурпирао посланички
мандат који је добио на листи предвођеној др Шешељем, Александар Вучић
није ни био у скупштинским клупама. Николић је
чак основао сопствени посланички клуб, због чега су
посланици радикали захтевали да он и остали пребези врате своје мандате,
али уз отворену помоћ Демократске странке и Демократске странке Србије,
ова крађа никад није санкционисана. Логично, никада није ни заборављена.
Критике на рачун Вучића не изостају и нису много
мекше од оних које др Ше-
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шељ упућује Николићу. Душебрижници свих боја,
они политички офарбани,
као и они, у Београду многобројни, самопроглашени моралисти, тврде да је
Шешељ благ према Вучићу, а преоштар према Николићу. И у свему виде заверу, шта друго. Али такав
је и ред величина. Вучић је
своју диплому поштено зарадио, није је фалсификовао као Николић, на пример. Није украо мандат. Па
како да их критикује на
исти начин? Зна се чија жена има фондацију у чије
пословање држава не сме
да завири. И где да се ту повуче знак једнакости?
А да је овим критизерима (никако не критичарима) стало да трезвено, аналитички, погледају ове релације, схватили би (на
пример, из Шешељевог одговора на Вучићев експозе) да Шешељ по Вучићу
туче тешком артиљеријом.
Својим великим знањем и
образовањем (на терену
којим се дичи управо Вучић) Војислав Шешељ побија сваку његову економску или политичку флоскулу. Такве аргументе није у
стању да, на рачун владе и
премијера, упути баш нико
из наводне опозиције.
FEBRUAR 2017. BROJ 3570
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НАПРЕДЊАКЕ
ГРИЗЕ САВЕСТ
ФоНет, 12. април 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Интересантно, никад ми нико ништа није добацио и сви ћуте. Ја се некад онако нашалим,
полупровокацију неку изговорим, али не
реагују.
Међутим, било је инцидената са нашим
члановима и активистима, њих су нападали. Нападали су наше активисте у Суботици, у Крушевцу и још неким местима, у
Алибунару, Чачку.
Мислим да је код напредњака савест
веома узнемирена. И они су некада били
чланови Српске радикалне странке као
искрене патриоте, као националисти и
нису полагали на личну, материјалну корист из тог чланства, а сада су се нашли у
једној партији у којој је то примарни циљ,
материјална корист, у коју се сви учлањују да би се окористили и савест мора бити
узнемирена.
(Коментар телевизијског снимка сусрета др Војислава Шешеља са активистима СНС у Угриновцима)

МИ ИНСТРУМЕНТИ ЗАПАДНИХ СИЛА ПРОТИВ
СВОГ НАРОДА И ДРЖАВЕ НИКАДА НЕЋЕМО БИТИ
Телевизија Наша
Eмисија „Уз јутарњу кафу”
30. септембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
Многи досманлијски лидери,
међу њима и онај Миле Исаков
из Новог Сада, јавно су се радовали – ево, ускоро Шешељ долази из Хага, сада ће он да ове развали и тако даље. Враћам се из
Хага, пролазе два, три месеца, ја
одмах заступам политичку опцију која је примерена интересима српског народа и Српске
радикалне странке, а не осврћем се на то шта мисле српски
издајници и српски непријатељи. И Наташа Кандић је ишчекивала мој повратак, како ћу ја
сад, можете мислити.
BROJ 3570 FEBRUAR 2017.

Кренуо сам офанзивно против напредњака, али не онако
како би хтели српски непријатељи. И два, три месеца по мом повратку у истим тим новинама,
то је овај „Таблоид”, Миле Исаков на целој страници сад ме напада жестоко. Мој повратак су
жељно ишчекивали они који и
тако и тако никад не би гласали
ни за мене ни за Српску радикалну странку. Али требало је да
ја за њих обавим неки прљави
посао. Наравно, у то су поверовали и напредњаци, видели сте, и
сам Вучић и сам Александар Вулин давали су изјаве, много
отвореније Вулин, али и Вучић,
да су ме Американци намерно
пустили да бих њима загорчао
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живот, да би их срушио са власти. А када су кренули Американци ђоном на улици да им руше власт, ми смо се тада успротивили. Нас нећете видети на
демонстрацијама жуте патке
или на другим антидржавним
скуповима, митинзима и тако
даље. Дакле, ми инструменти
западних сила против свог народа и своје државе никад нећемо
бити, али ћемо критиковати
власт за све што не ваља.
Ево, Томислава Николића смо
урнисали од критике, али с конкретним аргументима. И Александра Вучића непрекидно критикујемо. И видели сте како сам
му критиковао експозе који је
поднео у Народној скупштини.
13
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ВЕЗАТИ СРПСКИ ЧАМАЦ
ЗА РУСКИ БРОД
КТВ Зрењанин
Eмисија „Без цензуре”,
24. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Александар Вучић
и даље срља у правцу Европске уније, неки дан се
онако и обрецнуо на ове наше идеје с којим га стално засипамо, да се окане Европске уније, да је доста
било тог понижавања, да су понижавања све тежа и
тежа, да нам отимају све што се може отети. Он се
обрецнуо у том смислу да нема намеру да се враћа
сто пута. А то је погрешно, прво у политици не ваља
када се човек обрецне на било шта, мора све промишљено и сталожено. Друго, не ваља се ни хватати
само једне сламке када се спасавате из бујице, из језера, треба водити рачуна да се ухватите за неку
чврсту грану. Што је један умни човек нашег времена изјавио – ми Срби у овим кризним временима
наш мали чамац морамо да вежемо уз велики и
моћни руски брод да бисмо тако лакше одолели
свим олујама, да бисмо се спасили.
Наша стратегија преживљавања, спашавања,
може бити само стратегија повезивања са Русијом.
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САСТАНАК ДВЕ САНТЕ ЛЕДА
„Ало”
11. новембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Са Вучићем сам
се видео неколико пута. Прво када су биле оне
консултације за избор владе. То је био састанак
као међу сантама леда, ледена атмосфера. Мало
је после отоплило када ми је пришао, заједно са
руским амбасадором у руској амбасади, е онда
смо се мало као нашалили.
Новинар: Чекајте, руски амбасадор измирио
Шешеља и Вучића?
Проф. др Војислав Шешељ: Ма није нас мирио, него он је са Вучићем обилазио све госте, а
Руси су за мене обезбедили неки специјални
третман. Имао сам и удобну фотељу на сред
травњака.
Новинар: Чиме сте ви заслужили специјални
третман код Руса?
Проф. др Војислав Шешељ: Не знам. Ако је
ико био отворенији и искренији у заступању русофилске политике у Србији од мене, онда...
И трећи сусрет је био када је подносио експозе. Тада сам му непрекидно добацивао и, богами,
изнео врло оштру критику целовитог експозеа,
као нико други у скупштини.
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УПОЗОРИТЕ КЛЕМПУ
НА ПОНАШАЊЕ

ВУЧИЋ ЈЕ ЛОШ
ПОЛИТИЧАР АЛИ
ОДЛИЧАН МЕДИЈСКИ
МАНИПУЛАТОР

Седница Народне скупштине Републике Србије
8. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Господо, народни посланик
Александар Мартиновић повредио је достојанство Народне
скупштине, члан 107, тврдећи да је овде формирана некаква удружена опозиција. Овде удружене опозиције нема никакве у којој би учествовала Српска радикална странка, а ви
сте у коалицији са СПО Вука Драшковића, са Новом Србијом
Велимира Илића и ви сте Вуку Драшковићу и Велимиру
Илићу увели народне посланике у Народну скупштину,
иако их је одавно српски народ одбацио на ђубриште историје.
Ја тражим да интервенишете сваки пут, овде никаква
удружена опозиција не постоји. Постоји само револт због
кршења Пословника и онемогућавања народних посланика да говоре на седници Административног одбора. Ниједан није могао да говори, чак ни посланици режима нису
могли да говоре.
(Александар Мартиновић, с места: А ти си био, па знаш?)
Проф. др Војислав Шешељ: Упозорите овог клемпу да
ми се не обраћа на овај начин.
BROJ 3570 FEBRUAR 2017.

„Ослобођење”
13. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Александар Вучић је лош политичар јер нема визију, чврсто утемељену идеологију и политички програм утемељен на
националним интересима. Са тог аспекта он не може бити добар политичар.
Био је, док је био члан Српске радикалне странке.
Постоји једна ствар у којој је он ненадмашан, а то је медијска манипулација и политичка пропаганда. Он је у
стању да убеђује људе сваки дан на телевизији, данас убеђује у једно, а сутра у
друго. Тако то иде својим током, али народ је прилично наиван, па поверује.

VELIKA SRBIJA

15

Непрекидна критика режима

НЕМА ДОГОВОРА СА ВУЧИЋЕМ
„Ало”
20. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Између мене и Вучића нема никаквог договора, а сећамо се да су представници Двери предвођени Бошком и као ванпарламентарна странка тражили пријем код Вучића и
били примљени. Нема интимизације међу нама и када користимо неке доскочице, ту постоји тежња
да један другог надиграмо.

НИКАД СА ГОРИМА ОД ВУЧИЋА
„Информер”
(пренето са телевизије Н1)
24. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
Најслабија карика у ланцу напредњачке власти је Томислав
Николић и да би се та власт руинирала, њега највише треба нападати.
Највише њега нападам, он се
наместио неким стварима које
код Вучића још не можете наћи.
Расипа се богатством, зида куће
и станове, цркву – маузолеј,
пљачка новац из фондације Драгице Николић.
Томислав Николић и Александар Вучић били су моји нај16

ближи сарадници, замерам им
што су издали идеологију Српске радикалне странке, променили је преко ноћи за 180 степени, али није ми жао ниједног дана проведеног у Хагу. Ја сам то
желео.
Општи политички интерес је
да, док Вучић одолева притисцима споља да уведе санкције
Русији, мој однос према њему
буде нешто блажи, него у случају да он те санкције уведе. Тада
више не би било обзира.
Ја очекујем да ћемо имати веома добре резултате, убеђен сам
да ћемо имати више од 20 одсто.
Али ми желимо да одмах освојимо власт. Мало је реално да
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узмемо сву власт баш на овим
изборима, наши су следећи.
Прихватио бих да формирамо
власт само са оним странкама
које су против уласка Србије у
Европску унију и које су за интеграцију са Русијом. Мало је таквих у садашњем саставу парламента, али и изван њега. Али да
правимо коалицију са онима који су гори од Вучића и напредњака, то никада нећемо урадити. Не мислите ваљда да бисмо
правили коалиције са Борисом
Тадићем, са Чедомиром Јовановићем, са Ненадом Чанком. На
локалу је све другачије, ту се не
води национална политика и
полази се од интереса грађана.
FEBRUAR 2017. BROJ 3570

Војислав Шешељ о економији

НА ПРЕД ЊАЧ КИ ЕКО НОМ СКИ ПРО ЈЕ КАТ
ПРЕ СИ ПА ЊА ИЗ ШУ ПЉЕГ У ПРА ЗНО
Из насумично изабраних изјава које
следе, види се да је проф. др Војислав
Шешељ до танчина прозрео сву штетност економских подухвата Вучићевог
режима који крајње популистички, зарад фотографисања и немуште статистике, широм Србије отвара фабрике
или путеве. Наравно да нико нормалан
нема ништа против нових радних места, али питање је колико ће она траја-

ти и колико ће коштати целу државу. О
томе Војислав Шешељ расправља прецизно и конкретно. И прилично духовито, што се најбоље види из стенограма са скупштинског заседања од 8. децембра 2016. године, када је предложио да Зорану Михајловић на месту министра замени – Чуме. Зна се ко је то,
онај из Сурчина, навести пуно име и
презиме није потребно.

ВЛАДА НИГДЕ НЕМА
НИКАКВОГ УСПЕХА
ТВ Вујић Ваљево
Eмисија „Кроз Ваљево”,
29. фебруар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Вучић, жељан власти, тако је усмерио
напредњачку странку. Наравно, Томислав Николић ту никакав креатор
није био, њему је само до личног богатства и до функције и тако се и показао. Ушао је у огроман број криминалних афера. А Вучић има изражену,
јаку вољу за моћ. Њему је власт важнија од идеологије, важнија од политичког програма. Он жели власт по
сваку цену и сад је добио власт и тражи варијанту да је што дуже очува.
Нема никаквог успеха у економији,
нема успеха у социјалној политици, у
здравству, у школству, у култури, у
науци и тако даље. Међутим, ми не
можемо отворити ока, сваки дан је он
на телевизији и објашњава како нам
је кренуло, како нам добро иде, како
га хвале неки са Запада и тако даље. А
народ ништа од тога не осећа. Народ
је осетио само кад је Вучић у предизборној кампањи 2014. обећао да ће се
живети боље, па одмах после избора
смањио плате и пензије.
BROJ 3570 FEBRUAR 2017.
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Војислав Шешељ о економији

ПРОТИВ УМАЊЕЊА ПЕНЗИЈА И СУЛУДОГ
СУБВЕНЦИОНИСАЊА СТРАНИХ ИНВЕСТИТОРА
ФоНет
12. април 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Апсолутно смо
против смањивања пензија и сматрамо да нова
влада мора одмах да све врати у почетно стање, да
пензионерима врати оно што им је одузето, а да
онда постепено подиже пензије како би поправила социјални статус најсиромашнијих друштвених слојева.

Апсолутно смо против тога (субвенција страним инвеститорима за отварање радних места).
То је лудило. То није никаква економска политика. То нико нормалан не би урадио. Десет хиљада
евра да се поклони странцима да отворе једно
радно место. Па може ли се то урадити на нивоу
целе Србије? Не може. Онда се пред изборе проберу две, три фабрике, тамо се то уради и народ се
обмањује како нам је кренуло у економији. То је
невероватна лаж.

ВЛАСТ СЕ БАВИ САМО КОЗМЕТИЧКИМ ПРОМЕНАМА
КТВ Зрењанин
Eмисија „Без цензуре”,
24. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Политичка ситуација у Србији је све тежа и тежа. Режим је кренуо
на парламентарне изборе да би учврстио своју позицију. Међутим, његова позиција је унеколико
ослабљена после парламентарних избора, јер владајућа Српска напредна странка није освојила апсолутну већину сама да баш може да контролише
парламент. Они су освојили више гласова, али мање посланичких мандата, јер је било више странака које су прошле цензус него прошли пут. Имали
су проблема са састављањем нове владе, чекали
смо дуго и на конституисање скупштине и још заправо нисмо у правом смислу речи ни започели
законодавну активност. Ово што сада радимо, то
су козметичке промене већ постојећих закона.
Влада је опет на погрешан начин сачињена. У њој
су се нашли људи којима тамо није смело да буде
18

места и ја мислим да Вучић има највише проблема у сопственој влади. Не мислим само на Зорану
Михајловић, него и на неке друге министре који
су тамо више да му сметају него да користе, али он
је на неки начин подлегао притисцима Запада и
дозволио да у влади буду истакнути носиоци антисрпске опције.
Такође, не може једна држава бити политички
стабилна ако има оволике економске проблеме.
Без економске стабилности не постоји политичка, а ти економски проблеми, по мом мишљењу,
се уопште не решавају или се не решавају на квалитетан начин, дугорочно се не решавају. А режим је изучио једну школу управљања државом
путем медија. Видимо челнике режима, пре свега
Александра Вучића, али и остале, како нас са свих
телевизија обасипају оптимистичким паролама,
обећањима, тврдњама и слично. Испаде да код
нас тече мед и млеко, а заправо све нам је теже, никакво се побољшање не осећа, него на свим пољима погоршање ситуације.
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Војислав Шешељ о економији

РЕЖИМ НАСТАВЉА ПОЛИТИКУ ШТЕТНИХ ДОТАЦИЈА
КТВ Зрењанин
Eмисија „Без цензуре”,
24. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
Интересује ме на чему се заснива пројекција раста бруто друштвеног производа са 2,5 на 2,7
па све до 3,5 процената. Тако лапидарно изреченим ставовима
ништа не верујем. Дајте ми економску рачуницу како планирате да то постигнете. То нико не
даје. Ако сте гледали онај дуг
експозе премијера Вучића у Народној скупштини, ја сам му тај
експозе оборио са чисто теоријског аспекта, да многи нису ни
схватили тамо како је то оборено. Е, тамо имате списак лепих
жеља, а не озбиљан, модеран
концепт економске политике.
Не вреди вам списак лепих жеља
ако не знате како да покренете
привреду.
Највећи проблем економске
политике напредњачког режи-

ма је што су наставили политику досманлија да се странцима
нуде дотације, поклања им се
државни новац да би овде отварали погоне. То је највећи проблем. То је почело са „Фијатом” и
наставља се читавим низом фабрика. Ви субвенције можете давати, то има смисла, у домаћу
пољопривреду, па можете и у
домаћу привреду. Али ви странцима дајете субвенције?!
Италијанима је дато у „Фијату” 11.000 евра по сваком запосленом раднику. Онда су ослобођени плаћања свих пореза и
доприноса и „Фијат” је најавио
да би 2018. године могао да напусти Србију, јер тада престаје
ова клаузула о ослобађању од
пореза и доприноса. То сте видели у штампи, те најаве. То је
промашена економска политика. Боље да не долазе, да нам не
загађују овде животну средину.
Боље да су те паре дате радни-

цима и да им је речено – сналазите се.
А од чега су те паре? Од кредита. А овај режим се за више од
пет, скоро 10 милијарди задужио од када је дошао на власт,
скоро 10 милијарди евра и ко ће
то да враћа?
Ми, српски радикали, желимо
максималну интеграцију са Русијом, да то руско тржиште буде
свим нашим произвођачима доступно. Чак би и „Фијат” могао
несметано да продаје своја возила у Русији да смо ми тамо чврсто интегрисани. А пошто нисмо, онда се клаузула о бесцаринском увозу српске робе не
односи на „Фијат”, јер то није
српска роба. Сви резервни делови су увезени. У Србији се производи само дизалица, која се тамо
додаје „Фијату” приликом продаје, као обавезни алат, ништа
више.

ЧУМЕТА ЗА МИНИСТРА
УМЕСТО ЗОРАНЕ МИХАЈЛОВИЋ
Седница Народне скупштине
Републике Србије,
8. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Да ургирам код
Александра Вучића, како он рече, чији сам страначки шеф био. Мада, код нас у странци нису познате те категорије шефова, ми нисмо као демократе. Да ми је то рекао Чедомир Јовановић, ја бих
заиста потражио Александра Вучића, на који начин, нашао бих га ваљда некако и замолио га да
узме Чеду Јовановића у владу, и да Чеда опет доведе Чумета и да асфалтирају целу Србију. Кад је Чуме радио те послове, то је најбоље функционисало. Ја бих предложио, уместо Зоране Михајловић,
која и тако није желела да остане у овој влади, да
буде Чеда Јовановић, а да буде помоћник министра Чуме, и да видите како се ради. Не би се онда
жалили што се ти путеви споро асфалтирају. Све је
то ишло као подмазано.
Е, сада је мојој души лакше, и нисам пуна два
минута искористио.
BROJ 3570 FEBRUAR 2017.

VELIKA SRBIJA

19

Старе болести Србије

КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА
ДВА КАМЕНА О ВРАТУ СРБИЈЕ
Не постоји политичка партија у Србији која није обећавала борбу против корупције и криминала. Ова обећања
ескалирају нарочито у предизборним
кампањама, а када се ти храбри борци
дочепају власти, све брзо утихне, као да
нико ништа није ни рекао. Можда је тако и боље, јер није реткост да држава исплаћује огромне суме онима које је држала у притвору, а није их осудила. Безброј је нерасветљених злочина у Србији,
од оних почињених у подземљу, до политичких убистава. Сва заташкавања
уредно се преносе од режима до режима, преносе се као штафетна палица од
старог до новоизабраног премијера.
Једини српски политичар који није
спреман да заборави је председник Српске радикалне странке др Војислав Шешељ. Од самог почетка свог политичког
деловања именом и презименом прози-

вао је починиоце, искључиво на бази добро проверених информација. То је радио увек, у свим сазивима парламента, у
свим јавним наступима, из Хага је именовао и доказивао. Када је један једини пут
имао прилику да лично нешто уради, када је био на челу скупштинског одбора
за расветљавање убиства министра Павла Булатовића, он је то и урадио. Очекивано, надлежни органи нису поступили
по закључцима ове комисије.
И данас је његов глас усамљен. Сведоци смо да је скупштинска већина одбацила његову иницијативу да се оснује
одбор који би коначно разјаснио позадину убиства Зорана Ђинђића. Покренуо је то Шешељ, иако није ценио Ђинђића, а они који су га наводно ценили,
волели, обожавали, који се у њега куну,
они су то одбацили. То је тачка у којој
сви коментари постају сувишни.

ДОСМАНЛИЈЕ БИ МЕ СТРЕЉАЛЕ У АКЦИЈИ „САБЉА”
ФоНет, 12. април 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Сведок Багзи је заштићени и лажни сведок. Он лажно сведочи против свих осталих да би себе спасао и његовом сведочењу не треба указивати никакво поверење. А ја
сам био у контакту крајем 2002, почетком 2003. године са Душаном Спасојевићем, Легијом и Милетом Луковићем Кумом. Остале ја никад нисам упознао из Земунског клана. Први састанак је био на
њихову иницијативу. Ја сам чак тај први састанак
условио тиме што ће Петар Панић, који је некада
био наш члан и радио у обезбеђењу странке, а више година након напуштања приближио се Земунцима и давао разне лажне изјаве о мени, да све
те изјаве демантује. Он је то урадио на конференцији за штампу и чак је описао начин врбовања и
навео људе који су га натерали да лажно сведочи.
20

Што се тиче сусрета са овом тројицом Земунаца,
први је био, на лакат кривини на новосадском
ауто-путу, а три или четири следећа код мене у кући. Ја сам желео што више информација да добијем
од њих, а њима је из неког разлога стало да буде
што мањи антагонизам међу нама.
Када се чуло за хашку оптужницу и када је она
подигнута, онда су дошли код мене да ме убеђују
да не идем у Хаг, да сам потребан Србији, да ће доћи оклопним возилом по мене, да ће ме одвести у
базу Црвених беретки у Кули, да ми тамо ни Шеста
флота не може ништа и тако даље. Ја сам то одбио
и убеђивао сам их како је веома важно за Србију да
ја одем у Хаг и да тамо браним српске интересе. Испоставило се да је то свакако било важније, а да нисам отишао, вероватно би ме у „Сабљи” досманлије стрељале.

VELIKA SRBIJA

FEBRUAR 2017. BROJ 3570

Старе болести Србије
Новинар:Први састанак је био на њихову иницијативу, или на вашу, да демантују?
Проф. др Војислав Шешељ: Први састанак је
био на њихову иницијативу. А мој услов је био да се
демантују лажи које је Петар Панић више месеци износио против мене.
Новинар: А зашто су они тражили састанак, због
тога да не бисте ишли у Хаг, је ли то ово што сте сада рекли?
Проф. др Војислав Шешељ: Не, не, тада није било говора о Хагу. Они су тражили састанак. Ја сам их
до тада жестоко нападао, поготово поводом рада
који сам имао у анкетном одбору Савезне скупштине, био сам председник одбора, о убиству Павла Булатовића. И онда, како сам имао сазнања, они су у
једном тренутку планирали да ме убију, па како је
дошло до сукоба између земунског и сурчинског
клана, одустали су од тога. То је некад био јединствени сурчински клан, па су се посвађали око асфалтирања. Ђинђић је одабрао Чумета да му остане
и даље узданица, али хтео је, како они то кажу, да Чумета преведе у легалне токове. Велики новац од
кредита за поправљање путева у Србији добио је Чуме, иако није имао никакву грађевинску фирму, а
увезао је неке машине из Аустрије. И у Аустрији су,
малтене на железничкој станици регистровали
фирму, фиктивну фирму. Ђинђић и Чеда Јовановић
су са њим делили паре од асфалтирања. Спасојевић
је био киван што је извисио у тој подели и ту је дошло до сукоба. Онда је Ђинђић хтео да потпуно ликвидира то земунско крило. А ни они нису били наивни, очигледно. Ја сам могао, на основу свих мојих
сазнања, да закључим да ће доћи до великог, крвавог обрачуна и о томе сам благовремено говорио у
јавности. Сва сазнања износио сам у јавност.”
Новинар: Значи, то хоћете рећи, после њиховог
инсистирања, ваши састанци су били искључиво да
би се добила информација о криминалним радњама?
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Проф. др Војислав Шешељ:А шта би друго? Шта
бих друго ја хтео као опозициони политичар? Да славимо рођендане заједно? Хтео сам што више информација. А они су били добар извор информација, један
од мојих извора, било је то врло кратко време. То је
било од краја августа 2002. до фебруара 2003.
Новинар:То мислите на извор, само Душана Спасојевића или и ове двојице?
Проф. др Војислав Шешељ: Па добро, када њих
двојица дођу код мене, највише је причао Душан
Спасојевић, ови су углавном ћутали. Некада је с њима био и новинар Градиша Катић.
Новинар: Хоћете рећи да није било новца?
Проф. др Војислав Шешељ: Никад никакав новац од њих нисам добио.
Новинар: Нису вам најавили да ће бити убиство
Ђинђића?
Проф. др Војислав Шешељ: Не, најавили ми
Ђинђићево убиство нису, али су били веома револтирани и у том свом револту мени су давали разне
информације. И то како су хтели да отму Милошевића, да поделе пет милиона долара, да је требао и
Ђинђић да учествује у подели, како су делили паре
од отмица са Ђинђићем и тако даље.
Никада није разјашњена отмица сина Лепе Брене
и Бобе Живојиновића. Паре од те отмице они су поделили са Ђинђићем. Од отмице Милије Бабовића,
Милорада Мишковића и не могу се свих сетити који су били отети у то време.
Новинар: Вас је и истражни судија Вучко Мирчић
саслушавао у Хагу. Сад не знам како се прави неки
правни основ, да покрену неки други поступак или
тако, да ли бисте ви одазвали тужиоцу, с обзиром да
је тужилачка истрага промењена, рецимо да дате изјаву не знам у ком својству поводом случаја убиства?
Проф. др Војислав Шешељ: Што бих ја некоме
давао изјаву? Ја у јавност износим све што знам. А
што су ме саслушавали у животу, саслушавали су ме,
мене више нико неће саслушавати.
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БОРИТИ СЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
ОД ВРХОВА ВЛАСТИ ПРЕМА ДОЛЕ
КТВ Зрењанин
Eмисија „Без цензуре”,
24. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Борба против корупције је
немогућа ако се не поведе од врха државе. У затвор треба
прво да иде председник Републике ако има доказа за корупцију, онда министри и други редом. Не вреди другачије. Немогуће је другачије савладати корупцију.
Прво морамо имати специјалне снаге полиције које ће
се тиме бавити и онда подметати високим државним
функционерима мито и чим приме обележене новчанице,
хапсити и готово. То раде Американци. То одавно раде
Американци, чак су једном нашег конзула у Чикагу ухапсили, Бахрудина Биједића, то је било негде осамдесетих
година, тако што су му подметнули агента са којим је он
онда направио неко кривично дело, више се не могу сетити ни шта је у питању, али се сећам догађаја. И онда да се
сваки министар боји да неко не покуша да га подмити.
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НЕБОЈША ЧОВИЋ ЧОКИ
ПЛАНИРАН
ДА ЗАМЕНИ ЂИНЂИЋА
ТВ Пинк
29. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Код Ђинђића, код његовог убиства – ја уопште не
жалим због његовог убиства, али у његовом убиству постоје елементи иностраности. Чим је Ђинђић убијен, енглески и
амерички амбасадор су вршили притисак да Небојша Човић постане председник владе. И наравно, Зоран Живковић
то није дозволио, није ваљда ни сам схватао зашто врше тај притисак. Он је то своје место сачувао по природи ствари, јер је
Демократска странка била највећа и онда су њега у тој странци сменили и довели Бориса Тадића. Они за сваку непослушност кажњавају.
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ЖИВКОВИЋ ЗНА
КО СУ УБИЦЕ
„Информер”
16. новембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
За Родољуба Миловића постоје
чврсти докази да је лично убио
Душана Спасојевића. По чијем су
задатку убијали? Да видимо Душана Михајловића, Небојшу Човића, а оно што би Зоран Живковић морао да зна боље од мене је
да су Енглези вршили притисак
да Човић преузме владу после
убиства. Треба расветлити и улогу Жарка Кораћа. Ја бих понудио
и Легији и Звездану аболицију,
али да испричају све што знају.

ЈЕ РЕ МИЋ И ТА ДИЋ ЗА ТА ШКА ЛИ УБИ СТВО ГАР ДИ СТА
„Данас”
13. децембар 2016. године

Проф. др Војислав Шешељ: Због чега Министарство
унутрашњих послова до сада
није предузело озбиљне кораке ка расветљавању свих убистава од 2000. године наовамо? Пре свега у расветљавању
убиства двојице гардиста и
премијера Зорана Ђинђића и
због чега није раскринкана
улога Небојше Човића у завери и његовом учешћу у завери
и наруџби убиства?
Неки су о томе писали у својим књигама, а сада имамо
необориве доказе да је та улога била веома велика. Док се
не крене са Човићем, па саслушањем полицијског генерала
Миловића, па саслушањем полицијског пуковника Вуловића, немогуће је то разјаснити.
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Као да чекају да неки докази
падну са неба. Крајње време
да се на тај случај стави тачка,
да се не би вукао као случај Кенеди.
Није ваљда толико значајна
улога Небојше Човића у кошаркашком клубу Црвена
звезда да би га то ослободило
одговорности.
Очигледно је да је Вук Јеремић учествовао у заташкавању, али му је улога могла бити
минимална, јер је уживао да
војни рок служи у кабинету
Бориса Тадића. Не сумњам да
је он умешан у заташкавање,
али му не може улога бити најважнија. Чија је ту улога најважнија? Бориса Тадића и оног
монструма Микија Ракића који је тада жарио и палио Србијом, који стоји иза свих монструозних афера, намештаљ-
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ки, подлости и клевета које су
пласиране против политичких противника. Ја знам да он
има заслуга за формирање ваше напредњачке странке, али
мртав је, па морате сваки дан
да му захваљујете. Због чега се
одуговлачи са саслушањем
Бориса Тадића, а саслушава се
Вук Јеремић?
Дајте да расветлимо убиство двојице гардиста, да видимо да ли је у питању илегално ангажована страна оружана сила да јури хашке бегунце
или је у питању био шверц
оружја, или су неки официри
били умешани у шверц дрогом. То не може да се разјасни
без полиције, а полиција чека
скрштених руку.
(На седници скупштине
посвећеној посланичким
питањима)
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РА ДИ ЋУ ПРЕ ДА НО
ДА РА СВЕ ТЛИ МО
УБИ СТВО ЂИН ЂИ ЋА
„Курир”
15. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Анкетни одбор би сигурно допринео
расветљавању нових чињеница и
околности у организацији убиства
Зорана Ђинђића. Он би требало да
буде формиран од посланика свих
странака. И у случају расветљавања
чињеница о убиству Павла Булатовића скупштински анкетни одбор је
допринео да се расветле многе чињенице и дође до нових сазнања. Ја бих
могао да будем на челу одбора и ево
сада јавно обећавам да ћу радити
предано и поштено како би се расветлила позадина убиства Ђинђића.
Јавности је познато да никад нисам
био поштовалац лика и дела Зорана
Ђинђића и да о његовој политици
мислим све најгоре, али мислим да је
важно за Србију да се коначно утврде
све чињенице, да се саслушају сви како би се открила политичка позадина убиства и утврдила улога Небојше
Човића, али и многих других.
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ЧО КИ ЈЕ НЕ БОЈ ША ЧО ВИЋ
„Курир”
17. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Од „земунаца” сам својевремено добио најважније информације о хапшењу Макине
групе, али и да криминална група Душана Спасојевића и
Милета Луковића има везе са врхом полиције.
Тако сам сазнао да су они лично учествовали у том хапшењу, да имају легитимације Удбе, полицијске легитимације, легитимације МУП са специјалним овлашћењима. А то је
могао да им обезбеди министар полиције. Сигурно им је то
дао Душан Михајловић, не би то могло без њега. Шеф Удбе
то није могао на своју руку јер је полиција имала јединствене легитимације.
У последњем сусрету са „земунцима” нудили су ми да ме
склоне од Хага на сигурно. Они мени нису ни нудили да учествујем у насилном рушењу поретка, а и да јесу, не бих учествовао. Из разговора с њима схватио сам да ће доћи до неког обрачуна. И из тога колико су они кивни на своје пријатеље и бивше пријатеље. А они мени ту ништа нису обећавали, него су хтели да ме заштите од Хага. Рекли су – доћи ће
у оклопном возилу из Куле и склонити ме на сигурно. То нисам прихватио, већ сам отишао у Хаг.
(Др Шешељ се осврнуо и на контраоптужбе Небојше Човића да би лидер Српске радикалне странке могао бити „Чоки”, сарадник ове криминалне групе.) „Па не могу ја бити Чоки јер носим наочаре. А њега „земунци” нису звали „Чоки”
због наочара, већ „Чоки”, као скраћеница од Човић. Као што
мене зову Шеки. Бесмислено је то што Човић говори.”
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Нема среће у Европи

ОД ЛУЧ НО ПРО ТИВ
ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ
Оштар курс Војислава Шешеља према Европској унији сигурно је један од главних разлога раста његове популарности. Није тај његов став од јуче, нити се он уласку у ту унију
супротставља само зато што је русофил. Шешељ је био против Европске уније и пре него
што нам је отела Косово и примила под своју заштиту пресвучену НДХ. Своје разлоге је првобитно заснивао на економским показатељима који су у свим сегментима на штету Србије. Исто тако, тврдио је да тај европски пут води у неминовно сукобљавање са Русијом, што
би Србију довело у апсурдну ситуацију да се завади са јединим правим савезником и пријатељем. Како најновији догађаји показују, био је у праву када је тврдио да у „кући са двоје врата, отвореним и на Исток и на Запад”, како то пропагирају напредњаци – може само
промаја да дува. Ствар је једноставна, ко уђе у Европску унију, мора да поштује и њену
спољну политику, што значи да мора да уведе санкције Русији. Па ће се морати у НАТО, па
ракетни штит, па да се призна Косово, на крају ћемо морати да оформимо бар две дивизије за јуриш на Москву. А то је одбио чак и Милан Недић, сарадник Немаца у окупираној Србији.
Заузврат, Шешељ предлаже интеграцију са Русијом, по принципу како је то урадила Белорусија. Уосталом, да је ова идеја једина вредна и да само од ње Србија може имати користи, говори уговор о извозу наше робе на руско тржиште који је постигао др Шешељ док
је био потпредседник владе. И данас многа предузећа користе повољности овог уговора,
иако се властодршци труде да се Шешељева улога потпуно заборави.
Па хајде да ставимо на тасове оно што нам се нуди у Европској унији и оно што већ имамо од Русије. Ко је у праву? Шешељ, као и обично.

Београд, 11. јануар 2016. године:
СастанакпредседникаСрпскерадикалнестранкеВојиславаШешељасапотпредседникомВладеРускеФедерације
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РУМУНИ И БУГАРИ
СЕ КАЈУ ЗБОГ УЛАСКА
У ЕВРОПСКУ УНИЈУ

ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ
СА РУСИЈОМ
ФоНет
12. април 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Ми желимо
равноправну сарадњу са свим државама, желимо, то је наша искрена жеља, али да ли ће се
то остварити, да се наши најближи народи на
Балкану, као што су Бугари, Румуни и Грци истргну из канџи Европске уније и НАТО пакта и
да се они окрену ка интеграцији са Русијом.
Ми смо за то да се интегришемо максимално, колико постојећи интеграциони системи
омогућавају. Ми желимо статус какав има Белорусија. Она је, може се рећи, максимално интегрисана, али је задржала своју независност,
своју самосталност. Е, ми исто то желимо, желимо улазак у војни савез, наравно, јер је то једини начин да се одбранимо. Ми смо сад незаштићени, без икакве одбране, а немамо новца
да купујемо оружје. Е, зато бисмо прихватили
и руске војне базе на подручју Србије и распоређене системе С-500, аеродроме и друге облике војне сарадње.

ТВ Пинк 3
Eмисија „Правац”,
22. јун 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: За Румунију и Бугарску катастрофа је био улазак у Европску унију.
Њима је данас много горе него што је било уочи
уласка. Румунија и Бугарска нису имале ни ратове,
ни бомбардовање, ни цепање државе, па је и данас
гора економска ситуација код њих него у Србији.
Они су примљени без икаквих критерија. Никаквих критеријума није било који прописују улазак
у чланство у Европској унији. Њима је то била цена
која је плаћена да би ушли у НАТО, због тога им је
даровано чланство у Европској унији, а сада се хватају за главу због тог чланства. Ја се надам да ће прво у Бугарској кренути побуна против Европске
уније, али врло брзо и у Румунији. У Бугарској има
већ протеста у јавности, због Европске уније и онога што им је Европска унија донела. Бугарска је, заправо, економски опустошена, а некада је била највећи извозник поврћа у Европи, сад нема ништа.

КА ДА ЈЕ ЧУО РЕ ЗУЛ ТА ТЕ БРИ ТАН СКОГ РЕ ФЕ РЕН ДУ МА...
...лидер Српске радикалне странке није крио задовољство због изласка Велике Британије из
Европске уније.
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ЕВРОПСКУ УНИЈУ
ИНТЕРЕСУЈЕ САМО
ДА НАС ОПЉАЧКА
И УНИШТИ
Телевизија Наша
Eмисија „Уз јутарњу кафу”,
30. септембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Што ћемо ми
у Европску унију, када је она препуна традиционалних српских непријатеља? Шта ми има
даље да тражимо? Да нас даље понижавају?
Да нам отму Косово и Метохију? Већ је све
спремно на одлучни сигнал са Запада да нам
отимају Рашку област, односно Санџак, како је
зову. Желе да укину Републику Српску, да је
утопе у Федерацију, односно у унитарну Босну и Херцеговину. Све то ми можемо одбранити уз руску помоћ, а с помоћи од стране
Европске уније ништа не можемо, све губимо.
А шта ћемо ми Европској унији? Је ли њој у
интересу да се ми економски развијамо? Не.
Њој је у интересу да нам извуче природна богатства, да дође до јефтиних сировина и да извуче оне две милијарде евра које сваке године
наши радници у иностранству пошаљу својим кућама и уместо за те две милијарде евра
да се купује домаћа роба, домаћа роба је потиснута, домаћа производња је уништена, а продавнице су затрпане страном робом. Ми смо
све то јасно сагледали. Ми ћемо о свему томе
расправљати у скупштини. Никад више Народна скупштина неће бити као што је била у
протекле четири године. Ви сте видели на
шта личи Народна скупштина без српских радикала. И више никада нећете дозволити да
она буде без српских радикала.
BROJ 3570 FEBRUAR 2017.

У СРБИЈИ НЕМА
ЕНГЛЕСКЕ МАЊИНЕ
„Курир”
10. новембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Материјали који се
представљају члановима Одбора морају бити на
српском језику, а не на енглеском, јер у Србији нема
енглеске мањине, аустралијске... Никад се овакав
скандал није десио. Шта ради Девенпорт на нашој
седници, он нема право да седи овде, може да седи
на галерији, али тамо нема друштво, неће нико да
седи са њим.

НЕ ПЛАШИ СЕ,
ДЕВЕНПОРТЕ
„Информер”
10. новембар 2016. године
(Седница скупштинског Одбора за европске
интеграције, на којој је шеф Делегације Европске уније у Србији Мајкл Девенпорт требало да
представи Извештај Европске комисије о напретку Србије, одложена је на захтев посланика
Српске радикалне странке док не добију овај извештај на српском језику. Девенпорт на седници
није ни почео излагање, а рад Одбора је прекидан два пута.)
Проф. др Војислав Шешељ: Девенпорт... дај ми
број телефона, шта се бојиш? Нећу те узнемиравати,
само ћу ти једну песму пребацити!
(Ради се о песми „Ој Доналде, лице ти је бијело,
кришом носиш четничко одело...” која је хит на
друштвеним мрежама.)
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АР ХЕ О ЛО ШКО НА ЛА ЗИ ШТЕ
ХА ШКО СУ ДИ ЛИ ШТЕ
Добровољно одлазећи у Хаг, Војислав Шешељ је изјавио да иде да победи овај трибунал, основан искључиво да би судио Србима. Тачније, осуђивао, јер сви процеси су
били само позоришне представе извођене зарад форме, са увек истим, унапред зацртаним епилогом. Код пресуда је постојала само једна дилема: колико ће осуђени Србин добити година, да ли максималну казну или пар година мање. У таквом сценарију заиста је деловала помало арогантно ова изјава лидера српских радикала да иде на
територију непријатеља како би одбранио не само себе, него и српски народ. Данас
скептици могу само да се чешкају, Шешељ је одржао обећање, од Хага није остао ни
камен на камену, па овај наслов има опипљиво оправдање. Јесте да је жртвовао дванаест дугих година свог и живота своје породице, али исплатило се. Србима нарочито, а и њему – победнику, исто тако. Другачије и није могло када идеалиста, при томе
изузетно образован правник, одлучи да се супротстави машинерији која је навикла
на другачије, много слабије карактере оптуженика.
За Војислава Шешеља Хаг је завршена прича, овом темом се бави само спорадично,
углавном када су у питању три радикалска посланика којима би Хаг да суди. Онако
осветнички, јер их је Шешељ понизио.
Ипак, проћи ће још неко време док Срби не постану у потпуности свесни величине
и важности подвига Војислава Шешеља. Пре свега, зато што данашњи властодршци
и њима подређени медији намерно прелазе преко ове епизоде из његове каријере.
Превише, по њима, је популаран и овако, таман посла да му признају заслуге у борби
против демонизације читавог српског народа. Ништа зато, полако али сигурно његова борба у судници постала је део правних наука, већ се изучава на страним факултетима, а и наши ће кад-тад морати да га уведу у своју наставу.
Што се тиче Хашког трибунала, није искључено да једног дана буде укључен у туристичку понуду Холандије. Као место које је Војислав Шешељ сравнио са земљом.
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ВУЧИЋА БИ МНОГО КОШТАЛО МОЈЕ ИЗРУЧЕЊЕ ХАГУ
„Балкан инфо”
Eмисија „Интервју”,
24. фебруар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
Уопште не размишљам о томе
хоће ли ме хапсити или неће. Питање треба њему поставити. Он
је на мукама. Ја нисам. Ја сам завршио посао у Хагу, победио Хашки трибунал. Избацили су ме
из Хашког трибунала и добровољно не идем више. Ако ће ме
ухапсити и носити на аеродром,
то је њихова ствар, али Вучић је
на великим мукама, јер зна шта
би то за њега значило, не само
на актуелној политичкој сцени,
него дугорочно, у једној историјској перспективи. Он зна каква
је то и историјска и морална љага, неизбрисива.

Има неких министара који су
у старту већ били још прошле
године категорички за испоруку. На пример Зорана Михајловић, па је ја због тога онолико
малтретирам и мрцварим преко ових друштвених мрежа, али
већина чланова владе, по мојим
информацијама, ту се колеба,
несклона је таквом решењу и
тако даље. Каква ће бити њихова коначна одлука, ко то сада
зна. Зависи и од тога колики ће
заиста бити стварни притисци
са Запада. Нису довољни само
притисци Хашког трибунала. Да
је реч само о хашким притисцима нико се не би ни освртао, не
би се чак ни Ђинђић, ни Коштуница, ни Тадић вероватно освртали, али реч је о притисцима
западних сила. Ја тренутно не

могу да проценим колики ће
они бити у овом случају, али моја позиција је правно чиста. Моје испоручивање није само противзаконито, јер наш закон не
предвиђа испоруку због непоштовања суда, кад је реч о моја
три сарадника. Наш закон почива и позива се на неке међународне уговоре и конвенције од
којих је једна изнад Устава, изнад закона сваке земље појединачно, а то је Европска конвенција о људским правима. Људска права, која су наведена у
Европској конвенцији, не могу
се никаквим унутрашњим законодавством довести у питање.
Једно од тих права је право на
суђење у разумном року. Тринаест година не може бити разуман рок.

БАШ МЕ ИНТЕРЕСУЈЕ ШТА ЋЕ РЕЖИМ ДА УРАДИ
Ванредна конференција за новинаре
испред „Руског цара”
15. март 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Ја разумем њихове тешкоће, ја сам прилично тежак, 130 и неко кило и
то су тешкоће са којима они морају рачунати и због којих се жале Хашком трибуналу.
Они су, на инсистирање владе, ту поверљивост (у преписци са Трибуналом) увели још у јуну прошле
године како би могли мимо очију јавности и мимо мог знања да се договарају шта и како да раде.
Што се тиче троје мојих сарадника, ни они добровољно неће ићи у Хаг. Вјерица Радета, Петар Јојић
и Јово Остојић су чврсто одлучили да не иду добровољно. А шта ће режим да уради, то питајте челнике режима. И мене интересује шта ће режим да уради.
BROJ 3570 FEBRUAR 2017.
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ПИСМО ВОЈИСЛАВА ШЕШЕЉА ХАШКОМ ТУЖИЛАШТВУ
ИЛИ КАКО ЈЕ СЕРЖ БРАМЕРЦ ДОБИО ПО РЕПУ
• Председник Српске радикалне странке проф. др Војислав Шешељ упутио је писмо
главном тужиоцу Хашког трибунала поводом жалбе тужилаштва на ослобађајућу пресуду
којом је и званично победио овај антисрпски суд. Његово обраћање уследило је после формалног одговора четворочланог тима правних саветника који су се бавили Брамерцовом
жалбом.
• У писму Војислава Шешеља, које у целини објављујемо, лидер радикала јасно даје до
знања да га је у одговору Брамерцу инспирисало писмо Запорошких козака турском султану, што је својом сликом овековечио велики руски сликар Иља Рјепин.
Канцеларији хашког тужиоца
Недавно је истекао рок који сам имао да одговорим на жалбу Тужилаштва поводом ослобађајуће пресуде која ми је изречена 31. марта
2016. године. Нисам желео да трошим своје драгоцено време и лично
одговарам корумпираном и пристрасном тужиоцу Сержу Брамерцу и
његовим сатрапима јер бих тако ризиковао да им нехотице укажем
макар и мрвицу поштовања, што самом себи никада не бих опростио.
Зато сам послао формалан одговор чији су аутори четворо мојих
правних саветника који су се, такође невољно, бавили назови-жалбом
потписаном од стране Сержа Брамерца, а којом у недостатку правних
и чињеничних аргумената доминирају кукумавке тужилаштва које
ламентира над сопственом неспособношћу и немоћи.
Став Сержа Брамерца о било чему, па ни о мом процесу, ни најмање
ме не занима. Са Хашким трибуналом ја сам заувек завршио. Провео
сам у притвору дванаест година током којих сам у потпуности био на
располагању суду. Тужилаштво није доказало моју кривицу зато што
је нема, зато што нисам крив ни по једној од тачака политичке оптужнице која ми је стављена на терет.
Своје обећање дато српском народу да ћу раскринкати и растурити антисрпски Хашки трибунал
сам, Богу хвала, испунио и ја се хашким развалинама сигурно више нећу враћати, чак ни на изрицање
пресуде по жалби. Све што је имало везе са било којом од тачака оптужнице окончано је пре више од
девет месеци – мојом тријумфалном победом.
Што се тиче поступка вођеног против мене пред срамним трибуналом, остало је још само једно
отворено питање. Питање висине правичне надокнаде штете због непотребног, неоснованог и противправног дванаестогодишњег притвора и намерног, упорног и систематског кршења свих мојих
људских и процесних права.
Да сам којим случајем ипак желео да лично одговорим Брамерцу, послао бих му текст писма којим
су козаци из Запорожја отписали Мехмеду Четвртом кад им се он обратио тражећи од њих да се без даље борбе предају и положе оружје. Наиме, моћна султанова војска напала је козаке у утврђењу Сич очекујући слаб отпор и сигурну победу.
Међутим, Запорошке козаке није импресионирала бројчана надмоћ и боља опремљеност турске војске. Силовитом и срчаном борбом до ногу су потукли освајаче и нанели болан пораз султану који им
се након тога обратио писмом сроченим надмено и потцењивачки, још једном далеко прецењујући
свој значај у очима козака и неразумевајући важност козачких завета слободе и части.
Султан тада написа: „Ја, султан, син Мехмедов, брат сунца и месеца, унук и изасланик Бога, владар Македоније, Вавилона, Јерусалима, Горњег и Доњег Египта, цар над царевима, владар над
владарима, непобедиви витез, чувар гроба Исуса Христа, повереник изабран од Бога лично, нада и утеха муслимана, заштитник и бранитељ хришћанства – наређујем вам, козаци из Запорожја, предајте се добровољно и без отпора и немојте ми досађивати више са вашим нападима”.
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Одговор козака био је жесток и за моћног султана Мехмеда Четвртог поражавајући попут онога на
бојном пољу.
Писмо козака из Запорожја, написано између 1672. и 1680. године, сликовито је сведочанство непобедивости и непокоривости словенског духа. Иако писано од стране можда слабо образованих али свакако неустрашивих, слободољубивих и правдољубивих козака, представља један од славнијих докумената у историји дипломатске преписке. Двеста година касније, чувено писмо надахнуло је славног
руског сликара Иљу Рјепина да створи невероватну слику „Запорошки козаци пишу писмо турском
султану”.

Дакле, текст којим бих се обратио Брамерцу није изашао из мога пера, чак и не припада времену у
коме живимо али ћете читајући га, сигуран сам, закључити да је протеком векова само постао пригоднији и актуелнији. У начину опхођења турског султана препознаћете однос данашњих тирана са запада према многим народима разасутим широм света које сматрају мање вреднима од себе.
Ја представљам огромну већину слободарског српског народа којој су досадиле директиве Запада и
која више неће да трпи понижења од стране белосветског шљама и олоша. Представљам потомке светог кнеза Лазара овенчаног славом јер није одлучивао да ли ће ићи у битку према томе колика му је сила претила већ према томе колику је светињу бранио. Зато би мој евентуални одговор Брамерцу и другима који не разумеју да су част и реч важнији од главе могао гласити управо овако:
„Теби, турска сатано, брате и друже црног ђавола, секретару Луцифера самог, поздрав. Којег си ти
ђавола витез, маму ти твоју? Твоје армије се не бојимо уопште, на земљи и на мору у нашим чајкама борићемо се против вас сотона до последњег. Ти некрсту, звери Вавилона, скрнавитељу светог Јерусалима, јебачу коза из Александрије, свињска главо Египта (Доњег и Горњег), јерменска свињо и татарски
јарче, коњокрадице из Канајамета, зликовче из Анадолије, унуче ђавола лично, будало, ти свињски
брабоњче, магарећа гузице и кловне из Хада, месарско псето, некрштена волино, нека ђаво носи тебе
и све Турке. То је све што ми козаци имамо да кажемо, гадан си и својој мајци, а куд хришћанима да владаш.
Датум не знамо, јер календар немамо, месец је на небу, година у књизи, нама је исти дан овде ко и
теби тамо.
Ти и твоји Турци можете нас пољубити у дупе.“
Београд, 3. јануар 2017.
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ОД ХАГА НИЈЕ ОСТАО
КАМЕН НА КАМЕНУ
„Франкфуртер алгемајне цајтунг”
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)
20. март 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Уопште ме не интересује. Ја сам Хашки трибунал победио убедљиво. Растурио сам га. Није остао камен
на камену. Доказао сам да су све оптужбе против мене лажне. Доказао сам да су извели лажне и инструисане сведоке и доказао сам да
су многи документи фалсификовани убедљиво, пред очима целог
човечанства. Ниједан озбиљан правник на свету вам неће рећи да нисам победио Хашки трибунал.
(Одговор на питање да ли претпоставља како ће гласити другостепена пресуда Хашког трибунала)

ШТА ГОД ДА УРАДЕ ЈА САМ ПОБЕДНИК
„Правда”
20. април 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Па, то је погодило све западне силе,
нема никакве сумње, њихове обавештајне службе. Нашла су се двојица судија која су се успротивила диктату. А сада, како ће се ствари даље одвијати, то за мене није ни важно. Сада треба тужилац ваљда да
најави жалбу, па да поднесе жалбу. Па сад иде та процедура. Ја сам
потпуно незаинтересован за то, а они се ваљда надају да би кроз то
могли ипак да ми изрекну неку робију, тек толико да не бих могао да
се бусам у прса да сам и формално ослобођен. Али шта год да ураде,
ја сам победник, ја сам апсолутни победник. Ако укину првостепену
пресуду, ослобађајућу првостепену пресуду, онда могу да иду једино
на ново суђење. Не може другостепено веће сад да преиначи и да каже – е, није ослобођен, него је осуђен, и то на толико. То би било нешто невероватно, немогуће и у Хашком трибуналу.
До сада у свим поступцима где се тужилац жалио на ослобађајуће
пресуде, ако би и жалбено веће прихватило жалбу, вођен је нови поступак. Имамо случај Рамуша Харадинаја и његове групе. Имамо случај Јовице Станишића и Франка Симатовића.
(Одговор на питање како коментарише ослобађајућу пресуду,
те да ли је забринут због другостепене пресуде трибунала)

СРБИ ОСУЂЕНИ У ХАГУ
ДА СЛУЖЕ КАЗНЕ У СРБИЈИ
„Телеграф”
8. децембар 2016. године
Шешељ каже даХашки трибунал наставља да крши све правне принципе у суђењу Србима, наводећи да се у завршној речи тужилаштва у
процесу против Ратка Младића „отворено вређа цео српски народ”.
Шешељ каже да би Србија требало да затражи да сви Срби осуђени
у Трибуналу издржавају казне у Србији, наводећи да су услови по
европским затворима неприхватљиви.
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СУДИЈА
АНТОНЕТИ
ЈЕ ЧАСТАН ЧОВЕК
Телевизија Наша
Eмисија „Уз јутарњу кафу”
30. септембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Мислим да је француски судија Жан Клод Антонети разумео све. Не само да је
разумео мој процес, него он у
издвојеном мишљењу, издвојеном потврдном мишљењу,
даје много елемената којима
баца друго светло на све ратове на простору бивше Југославије у односу на друге пресуде
Хашког трибунала. Он показује да су то грађански ратови,
он показује како је до њих дошло и све остало, код њега нема пребацивања кривице на
Србе. Није био овако коректан
само у мом процесу, имамо и
код Толимира, мада није сматрао да је Толимир невин, али
многе ствари би он одбацио у
његовој пресуди.
Код Милана Лукића био је у
судском већу које је решавало
по његовом захтеву за преиспитивање, у ванредном правном леку и супротставио се и
показао и тамо да је немогуће
да су била два пожара, да је
Милан Лукић изазвао паљевине у којима је страдало толико
људи, а нико да нађе имена
тих људи, а она имена са којима се лицитирало – има још
живих људи међу њима. Не
браним ја Милана Лукића,
али његова пресуда је на лажима заснована. Ја сам се у то
уверио, ја сам то први показао
јавности, обрадио сам његову
и првостепену и другостепену пресуду. Дакле, судија Антонети је заиста заблистао у
Хашком трибуналу.
FEBRUAR 2017. BROJ 3570
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ДОКТОР ЗА ЛЕЧЕЊЕ
ХРВАТСКИХ КОМПЛЕКСА
За дванаест година одсуства Војислава Шешеља у Србији се променило неколико
режима који су се разликовали само по фасадама, суштинских разлика није било. Под
изговором императива уласка у Европску унију, сви они су беспоговорно извршавали
налоге на штету сопствене државе и народа. Што је несхватљиво, подилазили су хрватским властима и привредницима и то у мери у којој то нико од њих није захтевао.
Доказивали су свој поданички карактер и тако што су прећуткивали усташка дивљања над преживелим Србима у Хрватској, шачицом обесправљених појединаца који су
срећни ако дочекају ново јутро. Данас су Хрвати власници наших фабрика, обрадиве
земље, безброј трговинских ланаца и ко зна чега још прикривено од јавности. Овде, у
Србији, а да не набрајамо шта су све отели у лијепој њиховој.
Наравно да то тако није морало да се деси, али полтронизму и корумпираности овдашњих политичара не зна се граница. И не би се десило тако тихо и преко ноћи да је
Шешељ био у Србији. Сада, када је поново у парламенту, отворена су питања за која су
продане душе биле сигурне да су дубоко закопана. Рецимо, Шешељ је поставио једноставно питање, како је могуће да су у Босни и Херцеговини српски станови враћени, а
у Хрватској нису. Само на том питању, не спомињући многа друга, Србија је могла да
оспорава улазак Хрватске у Европску унију, на пример. Исто тако, он је тај који реагује на све усташке увреде које нам свакодневно стижу из европске НДХ. Зато је Колинда – Чоколинда, а Иво Јосиповић – брат Србин. Фантастично се досетио Војислав Шешељ како да ове арогантне типове спусти на земљу, да их исмеје и одучи од укорењене мржње према Србима. Уједно, тај његов третман има и терапеутски карактер, па
ако Срби неког далеког дана буду скинути са загребачког јеловника, можда и усташама буде боље.
Јер, мржња је заиста тешка болест, паралише све остале емоције и функције. Кад говоримо о разумним људима, подразумева се.
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ПИСМО
БРАТУ СРБИНУ
ИВИ ЈОСИПОВИЋУ
ТВ Пинк 3
Eмисија „Правац”
22. јун 2016. године

ХРВАТСКА СПРЕМА
НОВЕ ПАКОСТИ
ТВ Пинк 3
Eмисија „Правац”
22. јун 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Ту се битно ствари нису промениле. Хрватска и даље агресивно насрће на српске националне
интересе, чини све што је у њеној моћи да Србима напакости,
уништава преостале Србе који живе на подручју садашње такозване Републике Хрватске и ми српски радикали никад нећемо
признати окупацију Републике Српске Крајине.
Хрватска жели да напакости Србима и на међународном плану, где год може, а спрема се и да нам отме неких десет или једанаест хиљада хектара земље на левој обали Дунава.

Проф. др Војислав Шешељ:
Написао сам једно писмо, ударио
горе у заглавље – Војводски савез
Српског четничког покрета, брату Србину католичке вероисповести Иви Јосиповићу. Драги Иво,
ми српски четници (отприлике,
сад није дословно, ја мислим да
то има још увек негде на интернету), ми српски четници здушно подржавамо твој поновни
избор за председника Републике
Хрватске. Ми смо у теби препознали оданог српског националисту. Уосталом, твој отац је био
храбри партизански официр који
је лично учествовао у стрељању
великог броја римокатоличких
фратара, усташа и цивила у Широком Бријегу (што је истина, ископао сам то на одређен начин).
И тако га ја нахвалим и да ћемо уз
његову помоћ растурити Хрватску, да ћемо ослободити Републику Српску Крајину. Он је 11
посто месец дана пред изборе водио наспрам Колинде и изборе је
глат изгубио.

Проф. др Војислав Шешељ: Могуће је да ме ухапсе, држе у затвору бескрајно и спремају суђење које никада неће почети. Шта
ме брига због тога. Ко ту губи, једино хрватска назовидржава, а
не ја.
Западна Славонија је отпала, тужилаштво је још у току процеса одустало,... дакле не постоји могућност да ми суде за то, а у Хагу се доказало да немам кривицу, 12 година су тражили било какав доказ против мене, потпомогнути свим хрватским службама. О кривичним делима хрватског генерала Бранимира Главаша постоји доста доказа, али за мене нема, ма колико би они волели да има, ма колико би неки овде у Београду волели да их
има. Али, нема.
(Одговор на новинарско питање да ли постоји могућност
да га ухапсе ако оде у Хрватску и да ли у Загребу постоји оптужница против њега)
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БАШ МЕ БРИГА
ЗА ХРВАТСКЕ ОПТУЖНИЦЕ
„Вечерње новости”
25. август 2016. године
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ПРИОРИТЕТ ЈЕ БОРБА ЗА ВРАЋАЊЕ
СРПСКЕ ИМОВИНЕ У ХРВАТСКОЈ
„Ало”
11. новембар 2016. године

Проф. др Војислав Шешељ: Што се тиче Републике
Српске Крајине, ми сад нећемо
превелике претензије потезати. Нама је важно да се то питање отвори и да се велике силе,
пре свега Русија и Америка, заинтересују за то питање и да се
тражи одговор – може ли тако,
да једна држава која није била
међународно призната, али настала је у исто време када и Република Хрватска, као независна држава – и у време настанка Хрватске, Српска Крајина
није била под контролом централне власти из Загреба и нико није могао признати хрватску државу на територијама
Српске Крајине, јер по међународном праву, када се признају
нове државе, онда се оне могу
признати само на оној територији коју контролише централна власт.
Постоји чињеница прогона
200.000 Срба и још најмање
400.000 Срба из Хрватске, поготово градских Срба. Постоји
чињеница о убиству више хиљада Срба. Неки се одговор на
то мора дати. Ускраћена су елементарна људска права Србима, као право на пензију. Ретко
ко је то остварио. Многи су поумирали не дочекавши је. Онда, њихова је имовина узурпирана, станови у друштвеној
својини отети.
На примеру Босне и Херцеговине знамо да је Запад заBROJ 3570 FEBRUAR 2017.

кључио да је стан у друштвеној
својини заправо једна врста
приватне својине онога ко је
стан користио. Тај критериј је у
Босни и Херцеговини спровођен, а са друге стране, у Хрватској није.
Република Српска Крајина
није била међународно призната, али је фактички постојала. Имала је све државне органе, имала је централну власт,
контролу над територијом,
своју војску, своју полицију, државне симболе, све је имала.
Дакле, то је нови став у међународном праву од кога би
требало кренути и видети како даље.
Овде ја не отварам питање
проширења Србије, него питање окупације Републике Српске Крајине. За Србе из Крајине
то конкретно значи повратак
имовине, и ако се не постигне
баш пуна независност, онда
висок степен аутономије за оне
који се врате. Поготово је то важно за ове који тамо живе у већим концентрацијама, Србе Источне Славоније, Барање и Западног Срема, али и за све делове Републике Српске Крајине.
Градски Срби не могу да дођу до својих станова, не могу да
регулишу пензије, не могу ни
многе друге ствари да регулишу и свакоме ко би се вратио
прети опасност да га по аутоматизму ухапсе зато што је Србин.
Новинар: Имали смо пре неки дан случај, баш смо прено-
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сили из Пакраца слике надгробних споменика породице
која је, како пише на споменику, побијена цела у Јасеновцу,
отац, мајка, четворо деце.
Проф. др Војислав Шешељ: И почели су да раскопавају српске гробове.
Новинар: И сад стоји налепница да се морају иселити, пошто нема наследника да плате,
а ти наследници су ту укопани.
Проф. др Војислав Шешељ: Да, да.
Новинар: Да ли је то замисливо било где у нормалном
свету?
Проф. др Војислав Шешељ: Па, то не би било замисливо ни у једној цивилизованој држави, али Хрватска није
могућа као цивилизована држава.
Новинар: Али је она чланица Европске уније.
Проф. др Војислав Шешељ: Јесте, она је чланица
Европске уније и захваљујући
Борису Тадићу у добром делу,
јер да је Србија у време власти
Бориса Тадића енергичније реаговала и поручила Европској
унији да не постоје услови за
укључење Хрватске док се не
регулише питање Републике
Српске Крајине, питање прогнаних Срба, њихове имовине и
сва остала питања која оптерећују, па да јој се постави услов
да то реши, а не да Европска
унија закључи – решиће то Хрвати једног дана, ево, ни Срби
се не супротстављају њиховом
пријему.
35

Кост у усташком грлу

ЧОКОЛИНДИ
ШЛЕПЕР
ЧОКОЛАДА
„Курир”
8. децембар 2016. године
Лидер Српске радикалне
странке очекује да хрватска
председница Колинда Грабар
Китаровић укине забрану
његовог уласка у Хрватску,
коју је донео бивши потпредседник хрватске владе Томислав Карамарко и додао је да
ће Загреб посетити као председник Србије.
Поводом чоколадица из
Србије, које су биле у пакетићима које је хрватска председница делила деци у Дубровнику, Шешељ је прешао
на своје уобичајено завитлавање на хрватске и остале теме и рекао да је лично хрватској председници послао „пун
шлепер чоколадица из Србије”, чији део је она, каже, однела у српски Дубровник и поделила српској деци.
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БАЈАДЕРЕ БЕЗ УСТРУЧАВАЊА
Телевизија Б92
20. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
Шта ви мислите, да се ја устручавам да се послужим бајадерама? У Хагу сам јео знате колико
производа из Хрватске. Нема
предрасуда. Ја се залажем да се
форсира домаћа производња, да
се системским мерама спречава
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претерани увоз. Ми смо запљуснути храном из Европске уније,
зато што је режим Бориса Тадића укинуо једнострано све царине на робу из Европске уније.
(Пошто је послужен хрватским бајадерама у Скупштини
Србије, није их одбио већ је
узео три, како је рекао, „по
српски”)
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Рецепт за Шиптаре

САМО ШЕШЕЉ ИМА ПРАВУ СТРАТЕГИЈУ
ЗА РЕШАВАЊЕ КОСОВСКОГ ЧВОРА
Свестан чињенице да је званична Србија у ћорсокаку по питању Косова и Метохије,
Војислав Шешељ непрекидно износи реалну стратегију којом се нешто може постићи. Као потпредседник Владе Србије од 1998. до 2000. године, активно је учествовао
у свим збивањима везаним за најјужнију српску покрајину, али радикалски посланици су били редовно прегласавани. Пре избијања оружаних сукоба покушавао је на све
начине Војислав Шешељ да шиптарску страну приволи да седне за преговарачки сто.
Неколико пута је одлазио у Приштину, Ђаковицу, свуда где су заказивани састанци,
али шиптарска страна је редовно бојкотовала његову иницијативу. Без обзира на то
што се Шиптари никада нису појавили на преговорима, историја овог сукоба мора
уписати чињеницу да је Војислав Шешељ тај српски политичар који је покушао да
разговара, да се мирним путем реше спорна питања.
Његови тадашњи партнери у влади, Милошевићеви социјалисти, оберучке су прихватили Ахтисаријев план, чему су се радикали успротивили, показало се, са пуним
правом. Уосталом, време је показало да је стратегија др Војислава Шешеља једина исправна. Све остало доживело је пропаст, последња у низу пропала је заједница српских општина. Разлог због којег српска политика нема успеха је једноставан – сви ти
планови долазе са Запада. Исти они који су нас бомбардовали, сад желе да нам помогну?! Ко у то верује, тај верује и у живот на Марсу. Мада, косовским Србима би вероватно било безбедније на тој планети.
Ипак, нада постоји. Ако се узме у обзир да Путинова Русија није немоћна и незаинтересована као она Јељцинова, могуће је да дође до преокрета. Још кад Војислав Шешељ буде изабран за председника, то би била добитна комбинација за целокупни
српски народ, нарочито на Косову и Метохији.
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Рецепт за Шиптаре

ШИПТАРИ НЕМАЈУ ПОЈМА
ФоНет
12. април 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Боје се мог утицаја на косовскометохијске Србе, јер у овој садашњој
ситуацији када немамо никакве могућности за
контролу избора на Косову и Метохији, напредњаци ће вероватно да преотму све или скоро све
гласове. Албанцима је јасно да сам ја једини упоран борац за повраћај Косова и Метохије као српске националне територије. Све друге политичке
партије су спремне да се цењкају по том питању
осим нас, српских радикала. А прва варијанта која
је допрла до мене је да желе тамо да ме ухвате и да
ми изваде унутрашње органе. Пошто се у целом
свету прочуло да имам веома снажну јетру која је

савладала две метастазе, она би сада постигла добру цену. Имам здрава плућа. Сада имам опорављено срце, још му је додат дефибрилатор са пејсмејкером, који су Уједињене нације платиле холандској болници 40.000 евра. Дакле, то је вредност по себи и још додата на оно што је природно.
Онда, имам веома здраве бубреге и највећа потражња би била за оним органом по коме сам се прочуо по целом свету као најуспешнији, као најпривлачнији.
Новинар: Не смем ни да питам који је орган.
Проф. др Војислав Шешељ: Мозак.
Новинар: А да ли мозак може да се пресади? Не
може.
Проф. др Војислав Шешељ: Па добро, откуд
знају Шиптари шта може, шта не може.

ЗА ПОЛИТИКУ ЗАЛЕЂЕНОГ СУКОБА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Проф. др Војислав Шешељ: Хтео сам да одем
и у Грачаницу и у Косовску Митровицу. Међутим,
по том питању уортачио се напредњачки режим у
Београду са албанским терористичким режимом
у Приштини. Албански терористички режим у
Приштини издао је забрану мог уласка на подручје Косова и Метохије, а напредњачки режим у Београду одбио је да укине решење које ми је издато одмах по доласку у Београд да моја лична карта не важи као путна исправа. Дакле, ја са том личном картом не могу путовати ни на Косово и Метохију, ни у Македонију, ни у Црну Гору, ни у Републику Српску.
Ми српски радикали смо били једини против
прихватања плана Ахтисарија и били смо прегласани. Када је већ окупирано Косово, ми смо се непрекидно залагали да се инсистира на стриктном
спровођењу Резолуције 1244 Савета безбедности,
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која подразумева да се одмах по размештају окупационих снага врати до 1.000 српских војника и полицајаца на Косово, који би штитили српске културне објекте, српско становништво, контролисали граничне прелазе и учествовали у уклањању
минских поља. После 5. октобра ниједан режим
није на томе инсистирао, упитајте се зашто. Ниједан функционер никад јавно то није рекао.
Друго, ми смо били за политику залеђеног спора, залеђеног сукоба, попут кипарске кризе. Залетеле су се досманлије да воде преговоре, дозволили да у преговорима формално посредује Европска унија, а Европска унија је сила заштитница албанских терориста. Да би се наставили ти преговори. Ми не би категорички одбијали да преговарамо, ми хоћемо да преговарамо, али да и ми имамо
силу заштитницу, да се и Русија као сила заштитница Србије укључи у тај преговарачки процес.
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СВИМ СРЕДСТВИМА
СУПРОТСТАВИТИ СЕ ОТИМАЊУ
СРПСКЕ ИМОВИНЕ
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
КТВ Зрењанин
Eмисија „Без цензуре”
24. октобар 2016. године

„Правда”
12. децембар 2016. године

Проф. др Војислав Шешељ: Ту нам је позиција као народа
и државе све тежа.
Видело се да је била грешка напредњачког режима што су
кроз два сета Бриселских споразума прихватили много више
од онога што су досманлије својевремено биле спремне да
прихвате и сви уступци који су дати шиптарским сепаратистима разбили су нам се о главу, а оно што је требало да буде
мали уступак Србима, још нема ни помена о реализацији, мислим на ову заједницу српских општина, и ту су Срби изиграни. Треба из тога извући неке поуке.
Сада покушавају да нам отму државну имовину. Томе се
треба супротставити свим средствима. Не смемо дати ни
Трепчу, ни брану Газиводе, не смемо дати имовину Српске
православне цркве, не смемо дати ни другу имовину која је
стриктно у државном власништву. И за то се треба борити
свим средствима. Али западне силе су против нас и погрешно
је било уопште прихватити те бриселске преговоре ако су они
под покровитељством Европске уније, а Европска унија је сила заштитница косовских Албанаца. Требало је поставити
услов да се укључи бар још једна сила, сила заштитница српских интереса, па да то буду равноправнији преговори. Ми
српски радикали бисмо непрекидно инсистирали да се Русија
укључи у тај преговарачки процес. Све би онда било другачије, споразуми би се теже, постепеније и спорије постизали, али
би били много прикладнији, саображенији српским националним интересима.
BROJ 3570 FEBRUAR 2017.
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Проф. др Војислав Шешељ: У
ономе о чему се највише трубило у
пропаганди напредњачког режима, о асоцијацији српских општина,
нема никаквог помака.

НИЈЕ МИ ЖАО
ВУЧИЋА
„Правда”
22. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
Вучићу се осветило што вештачки
одржава у политичком животу
маргиналне странке и поклања
мандате. Због тога сада, у највећој
мери, испаштају косовски Срби.
Маргиналци су увек спремни да се
препродају, па и у Скупштини Србије. Није ми жао Вучића, али то
обично тешке ударце задаје српском народу.
(Коментар сукоба напредњака и Вулинових социјалиста на
Косову и Метохији)
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Република Српска

СРПСКА СЛОГА
ЧУВА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
Ситуација у Босни и Херцеговини готово да је идентична оној уочи рата. Као да је
неки времеплов све вратио на стартну позицију. Муслимани би опет унитарну државу у којој би они владали, а Срби се томе енергично опиру. Хрвати опет чекају иза ћошка, вребају повољну прилику. Интересантно, опет је Изетбеговић иницијатор сукоба, чак и то је исто. Добро, јесте он Изетбеговић јуниор, али у потпуности заступа идеје свог оца, тако да суштинска разлика не постоји.
Када су у питању тамошња превирања, ни Војислав Шешељ није много променио
своје ставове. Према српским властима имао је конструктиван став и у време рата, па
тако и данас. Без обзира што је било неслагања са политиком Милорада Додика, данас су два радикалска посланика у парламенту Српске у коалицији са посланицима
његове партије. Оваква политика Војислава Шешеља није изненађење, јасно је дао до
знања да никада неће бити препрека у одбрани Републике Српске. А Додик је данас
тај политичар који носи главни терет борбе за опстанак Републике Српске.
Свој конструктивни допринос Војислав Шешељ даје у Републици Српској свакодневно, што се најбоље види из два битна примера. Активисти Српске радикалне
странке својим радом на терену много су допринели победи заједничког српског кандидата у Сребреници. У другом случају, на примеру референдума о Дану Републике
Српске, још боље се види ко заиста подржава Републику Српску у Србији. Војислав
Шешељ је одмах дао јавну подршку референдуму, док су Николић и Вучић одбили да
подрже ово изјашњавање српског народа.
Референдум је био и прошао, ниједна претња није остварена. И баш је добро што је
одржан, не само због резултата и народа у Републици Српској, то је, наравно, најважније. Али, референдум је показао и ко је Војислав Шешељ и ко су Николић и Вучић.
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У СРЕБРЕНИЦИ
ЗАЈЕДНИЧКИ КАНДИДАТ
СВИХ СРПСКИХ СТРАНАКА
Конференција за новинаре
22. септембар 2016. године
Проф. др Војислав
Шешељ: Српска радикална странка има своје кандидате у скоро
свим општинама. Ми
смо тамо улазили у коалиције чији састав зависи од наше процене
интереса грађана појединих општина, али
оно што је најважније,
када је реч о општини
Сребреница, тамо су све
српске странке одлучиле да имају једног јединог кандидата за председника општине, Србина и Српска радикална странка подржава
такође тог кандидата.

Ми га третирамо и као
свог. Дакле, он је кандидат свих српских странака и овога пута нам
изгледа да је немогуће
да муслимани гласањем у иностранству
или ван Републике Српске исфорсирају свог
кандидата, мада је
структура становништва Сребренице потСА ДОДИКОМ У ОДБРАНИ
пуно другачија. Ми сматрамо да ће српски канРЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
дидат овога пута убеТелевизија Наша
дљиво победити на изEмисија „Уз јутарњу кафу”
борима за градоначел30. септембар 2016. године
ника Сребренице.
(Уочи избора у РеПроф. др Војислав шили самоубиство у Републици Српској)
Шешељ: Наша два по- публици Српској. Е, то је
сланика припадају вла- суштина.
диној већини у НародДали сте ми сада доној скупштини Репу- бар шлагворт да упозоблике Српске. Додика рим и овом приликом
ми сада подржавамо грађане Републике Српзбог тога што брани Ре- ске да су ови следбенипублику Српску, која је ци овог Михаљице лаегзистенцијално угро- жни радикали, да се лажена и што се ослања на жно представљају. Они
Русију и што је све бли- имају радикалско само
жи Русији. А Додика и то што су покрали радидаље треба критикова- калске печате у кључти за оно што ради у ном тренутку и ништа
економској, у социјалној друго. Једина права Српполитици и тако даље. ска радикална странка
Нисмо ми против тога је Српска радикална
да се критикује Додик, странка која у званичали смо против тога да ном називу носи моје
се критикује у оним еле- име, чији је председник
ментима где је он стао Драган Ђурђевић. То је
на браник Републике једина права Српска раСрпске, да нашом кри- дикална странка у Репутиком не би ишли нару- блици Српској и то бих
ку српским непријате- желео, дакле, да сви граљима, да не бисмо извр- ђани знају.
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Република Српска

РЕЖИМ У БЕОГРАДУ ПРИБОЈАВА СЕ ДА ПОДРЖИ ДОДИКА
КТВ Зрењани
Eмисија „Без цензуре”
24. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
Мислим да је ситуација у Републици Српској сад много боља
него што је била пре референдума. Република Српска је осетила
сада снагу и могућност да дише
пуним плућима, што раније није
био случај. Било је много страха
шта ће се десити ако се референдум распише и одржи. Шта се десило? Није се десило ништа. И ко
је могао нешто да уради? Нико.
Додик је имао руску подршку да
одржи референдум и шта? Из
Београда није имао подршку.
Упркос томе је одржао и шта?
На локалним изборима десило се нешто много важно. Прво,
ми српски радикали смо уче-

ствовали на тим изборима у разним општинама и у једном великом броју општина имамо
своје одборнике сада, али за нас
и за цели српски народ је најважније да смо победили у Сребреници на изборима за градоначелника Сребренице. И ту смо
имали заједничког кандидата
свих српских странака.
Све српске странке су се ујединиле. Ми имамо тамо јаку
странку. Имамо одборнике у локалној скупштини. Сад имамо
једнога, имали смо и више. Дакле, то је важно и победио је српски кандидат. Узалуд је било муслиманима да довлаче џакове
гласова из Федерације, из иностранства.
Режим у Београду прибојавао
се реакције западних сила и по-

СВИМА ЈЕ ЈАСНО
ДА СРБИ НЕ ЖЕЛЕ
ОПСТАНАК
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
„Ало”
11. новембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: За Републику
Српску би требало прво да се постарамо да је
нико не утопи у унитарну Босну и Херцеговину,
да не дозволимо да неко обори Додика сад. Доћи ће време и он да се руши, сада не би смело.
Он је веома близак Русима, веома близак, чак
ближи него режим у Београду, има њихову подршку, што значи да Руси имају поверења у њега, а све док се бори за Републику Српску, ми ћемо га такође подржавати, иако смо са њим раније били у великим сукобима.
Циљ српског народа је да Република Српска
изађе из Босне и Херцеговине, то је ваљда свакоме јасно, да Срби не желе опстанак те државе. А ја мислим да би Америка једном малом
променом своје политике могла то да омогући
и то би створило услове за уједињење Србије и
Републике Српске.
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готово оптужбе да стоји иза Додика. Зато су на неки начин
опрали руке од Додика.
Али, пре одржавања референдума нису ни наступали против
референдума, што се мора признати, а и то је било важно.
Што се тиче самог референдума, није се на њему преламала
сувише важна ствар. Уставни
суд је оспорио државни празник
Републике Српске, 9. јануар, због
верског празника који је истог
дана, Светог архиђакона Стефана, првог хришћанског мученика. У принципу није толико важно који је дан празника, али је
овде била огромна симболичка
важност, јер је Свети архиђакон
Стефан проглашен за празник
Републике Српске пре Дејтонског споразума.

У СРЕБРЕНИЦИ
НИЈЕ БИЛО ГЕНОЦИДА
„Курир”
16. новембар 2016. године
Можда сви заробљеници нису били војници,
али су били за рат способни. Ја то не оправдавам. Ја
то осуђујем и као огроман злочин и као огромну
срамоту која је нанета српском народу. Дакле, не
одобравам, али се не може назвати геноцидом. Може да се каже да је убијено 7.000, а није, убијено је
негде око 1.200.
Да је 7.000 убијено, то није знатан број у односу
на заштићену групу, а заштићена група су муслимани БиХ, којих је по попису из 1991. било два милиона и 181.000, отприлике. Не може бити геноцида, јер није доказана специфична намера.
То што Чеда измишља да је неког сахранио, можда је, али би се поставило питање да ли је то лице
муслиманске националности, српске, хрватске или
неке четврте. Има основа сумње да су негде налажене и животињске кости, па су тамо сортиране
као да су људске.
(Скупштинска расправа, реплика Чедомиру
Јовановићу)
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Црна Гора

МИЛОВА ЦРНА ГОРА
СРПСКА НОЋНА МОРА
После избора у Црној Гори, из Београда су вечитом победнику Милу Ђукановићу
стигле уобичајене честитке. Нешто касније, у јавности су се појавиле недоречене бајке о некаквом пучу или терористичком нападу који је требало да главног у Подгорици помери са места. Ту је дошло и до хвалисања како је српска полиција осујетила ове
планове. Било је и неких хапшења у Црној Гори, неких старих и болесних. Командосе
и прекаљене специјалце нисмо видели.
Видели смо, једино и поново, да властима у Србији није стало до онога што се догађа у Црној Гори. Да некако и сваримо што подржавају локалног диктатора и што не
реагују на очигледно намештање избора, али што не дижу глас због систематског
прогона Срба, то је неопростиво. Макар да упитају, телефоном, ако не смеју званично,
која то аветиња и зашто даде кеца Раду Рачићу, ученику седмог разреда из Подгорице. Зато што је рекао да је Црна Гора најстарија српска држава? Зато што је одбио да
учи фалсификовану историју? Фалсификовану на штету сопственог народа? То не
пролази код Војислава Шешеља. Такве наставнике назвао је „Ђукановићевим идиотима који заглупљују српску дјецу”. Све је стало у једну реченицу, сав политички и
историјски контекст, и то много пре кеца у Подгорици.
Схватили смо, Војислав Шешељ је, нажалост, једини политичар у Србији којем је
стало до Срба у Црној Гори. Док наш народ полако губи свој језик, писмо, читаву културу, историју, док му Милови идиоти чупају корен, за то време Николић и Вучић пристојно и одмерено, баш онако европски, ћуте.
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Црна Гора

АПСОЛУТНО НЕРЕГУЛАРНИ ИЗБОРИ У ЦРНОЈ ГОРИ
КТВ Зрењанин
Eмисија „Без цензуре”,
24. октобар 2016. године

„Информер”
25. октобар 2016. године

Проф. др Војислав Шешељ: Црна Гора је под влашћу једног мафијашког издајничког режима који траје четврт века
и у њој нема ни демократских избора ни демократских
структура власти. Све је организовано на мафијашки начин,
све је фалсификовано и све се постиже насиљем, уцењивањем и поткупљивањем. Ови избори су били апсолутно нерегуларни. Мило Ђукановић је покрао огроман број гласова,
20.000 непостојећих људи је убачено у бирачке спискове,
односно имена су убачена. Не знам колико хиљада је личних
карата купљено од грађана, по 100 или 200 евра.
Знате, дође вам неко и понуди да вам купи личну карту и
понуди 200 евра и ако сте у некој оскудици, нешто, дате, и
онда кажу – У понедељак отиђи, реци да си изгубио личну
карту и извади нову или каже – Када се заврши гласање, дођи да ти дам твоју личну карту. Тамо где људи немају хлеба,
шта ће да ураде?

(Поводом хапшења, у Црној Гори,
чланице Српске радикалне странке
Бранке Милић из Новог Сада, која је навршила 61 годину живота, у Скупштини Србије др Шешељ је поставио питање – да ли неко очекује да она буде диверзант, командос, који јуриша да руши Мила)
Проф. др Војислав Шешељ: Ми радикали делујемо субверзивно против
режима Мила Ђукановића од кад је он
фалсификовањем резултата референдума отцепио, по вољи западних сила,
Црну Гору од заједничке државе са Србијом. Уместо да режим осуди то што
ради Мило Ђукановић, Београд покушава на неки начин да га заштити.

ЂУКАНОВИЋЕВИ ИДИОТИ
ЗАГЛУПЉУЈУ СРПСКУ ДЕЦУ
ТВ Пинк
29. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Он (Мило Ђукановић) никада није имао већину у народу, али је развио
веома успешан систем фалсификовања изборних резултата и то функционише. Он један део народа поткупљује разним привилегијама, један део народа уцењује да ће остати без посла и средстава за живот, а један део народа притиска својом чизмом бесомучно.
Тамо су Срби потпуно обесправљени. Режим у Београду ништа не чини да се тамошњој српској мањини
помогне. Тамо је 30 посто Срба по попису становништва. Много је већи проценат оних који се декларишу да говоре српским језиком, али и ти су свесни да
су Срби, само сада, бојећи се да не изгубе посао, изјашњавају се као Црногорци, али режим у Београду ништа не ради да се помогне тим Србима. Мора им се
помоћи да сачувају свој језик. Ако су увели црногорски језик, мора се Србима омогућити настава на српском језику.
Што да се заглупљују српска деца тим умотворинама ових Ђукановићевих идиота који измишљају
нови језик и враћају „шјекиру” и сличне изразе у употребу, архаичне, од пре 200, 300 година. И нису то никакви црногорски специфични изрази, него општесрпски.
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Црна Гора

МИЛО ЂУКАНОВИЋ
ХАПСИ СТАРЕ И БОЛЕСНЕ
ТВ Пинк
29. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Мило Ђукановић је ухапсио 20 Срба из Србије оптужујући их
за тероризам. Ухапсио је генерала Жандармерије Дикића, коме је душа у носу, који има рак гуштераче, што је смртоносно, дани су му одбројани. Ја сам проучио добро те разне болести и њихове варијанте и могу то отворено да вам кажем. Ухапсили су једну нашу чланицу, Бранку
Милић, која има 61 годину. Као командоса и терористу. А она је само негде рекла да је Мило Ђукановић један од највећих издајника српског народа.
И сада Мило Ђукановић прави спектакл на
сам дан избора, да добије два, три посто додатних гласова. Оно што је моја замерка режиму у
Београду и Александру Вучићу је што су прискочили у помоћ Ђукановићу, па кажу – има и у Београду нека групација која делује субверзивно
против Црне Горе.

ВЕЛИКА ЗАВЕРА ПРОТИВ СРБИЈЕ И РУСИЈЕ
„Данас”
8. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
Очигледно је било да је све то била режија Мила Ђукановића, а
сад имам и доказе, исте оне којима располаже и БИА. БИА је саслушала Милана Павасовића,
званог Чаруга, из Нових Бановаца, када га је ухапсила 19. октобра и одвела у Нови Сад на испитивање. Све што је рекао њима,
рекао је и мени. Истог дана су га
пустили и запретили му да не
сме давати изјаве медијима, нити се јавно обраћати. Он не сме,
али ја смем. Извршилац Мила
Ђукановића је био извесни Мирко Велимировић из Зубиног Потока, који је добио новац да окупља српске патриоте из различитих организација и да их упућује на демонстрације у Црној
Гори.
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Одабрали су једну групу и сад
покушавају да режирају процес.
Бивши командант Жандармерије Братислав Дикић се изгледа тамо затекао. Тешко је болестан, има рак панкреаса, хтео је
последње дане да проведе у манастиру Острог. И уместо да МС
и МУП учествују у раскринкавању мафијашке замисли Мила
Ђукановића, они му помажу.
Одједном се из Београда у Подгорицу доводи Александар Синђелић, који није био ни ухапшен, кога су нашли да одигра
улогу сведока сарадника и да
прича све што треба. Покренута
је истрага против двојице Руса,
а они уопште не постоје под
оним именом и презименом. У
Србији, у релевантно време, није било Руса. Ако случајно у Русији постоје људи са тим именом и презименом, онда су то
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људи који немају никакве везе
са овим случајем и то се може
лако доказати. Не знам зашто
руска дипломатија ћути и не износи у јавност да су ово лажна
имена и лажне оптужбе, али моја је дужност као народног посланика да све што сам сазнао
саопштим Народној скупштини
и српској јавности и да поставим питања министрима полиције и дипломатије Небојши
Стефановићу и Ивици Дачићу,
јер ће они сносити директну одговорност за учешће у овој великој завери против српског народа. Ово је велика завера и против Србије и против Русије. Да је
Русија хтела да уклони Мила
Ђукановића, има стотине начина да га одува, да га мрак прогута, а не да купе људе пред пензијом, пензионере и старице да
иду тамо да га обарају.
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Требало је да слушају Шешеља

БИЛА ЈЕДНОМ ЈЕДНА МАКЕДОНИЈА
Да ли држава чије име почиње са „бивша” има разлога да се нада било чему у будућности? Да ли „бивша” уопште постоји? Остала им и Југославија, иако су истрчали из ње
међу првима. Бивша Југословенска Република Македонија, тако се данас пуним именом зове територија за коју се отимају Македонци и они што су познати по отимању.
А могло је боље. Да нису баш у свему послушали Запад. Који им је лепе поклоне донео.
Говорио им је Шешељ још тих деведесетих година шта их чека, али узалуд, где да слушају једног Србина, па још означеног као екстремисту. Сада се уздају само у Бога и Русе. Македонци. Да не буду бивши.

ДЕМОНСТРАЦИЈЕ
У РЕЖИЈИ ЗАПАДА
ТВ Пинк 3
Eмисија „Правац”
22. јун 2016. године
Др Војислав Шешељ: То је западњачка режија. Никола Груевски је, руководећи се интересима
Македоније и македонског народа, отворио путеве споразумевања са Русијом и то је одједном покренуло лавину западне хистерије и пропаганде против његовог режима.
(Одговор на новинарско питање о антивладиним демонстрацијама у Скопљу)
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МАКЕДОНИЈА ЈЕ БУРЕ БАРУТА
„Ало”
11. новембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Американци и други западњаци
су покушали да сруше власт у Македонији, владу Николе Груевског, зато што је он почео да води самосталнију политику и почео
да тражи канале споразумевања са Русијом. Македонија је, између
осталог, заинтересована, пошто је Бугарска спречила „Јужни ток”,
да овај турски ток преко Грчке и Македоније иде у централну
Европу, надовезујући се на Србију, па Мађарску и тако даље, што
је сасвим рационално сагледавање интереса Македоније. И одмах
су га уздрмали и пошто опозиција није имала шанси да га победи
на изборима, они су непрекидно одлагали, одлагали изборе.
Друго, тамо је буре барута, тих скоро 30 посто Албанаца, тамо
где су веће концентрације Албанаца македонска полиција није у
стању да нормално обавља своје послове. Они су одавно држава у
држави.
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Твитер у служби Шешеља
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Јавни сервис у приватном власништву

ПОДЗЕМНА ПОЛИТИКА
За једног савременог политичара од
кључне важности је појављивање у медијима, на телевизији пре свих осталих. Уређивачка политика која смишљено изоставља било коју политичку партију директно се укључује у политичку борбу и
аутоматски губи сва права која, по природи професије, припадају тој редакцији и
њеним новинарима. Са друге стране, једини услов који би требало да испуњава
партија која тражи своје минуте на телевизији је тај да је парламентарна. Зато
што те странке заиста и представљају народ, веће или мање делове гласачког тела. Сигурно да оне ванпарламентарне, којих има на стотине, немају иста права на
медијску заступљеност, њихово је да се
докажу на изборима.

Све ово нарочито важи у случају државних медија, као што је Радио-телевизија
Србије, познатија по скраћеници РТС. Под
фирмом јавног сервиса ова медијска кућа, под вођством Драгана Бујошевића,
отворено се упустила у прекрајање српске политичке сцене. Уредничка екипа
која суверено влада нашим екранима
истог је политичког опредељења као и
њен шеф, што у преводу значи да тамо нема места за Војислава Шешеља и Српску
радикалну странку.
До ког степена иде њихов безобразлук,
види се свакодневно, али најбоље је доказати га на једном примеру. У емисији политичке садржине „Око”, 13. децембра
2016. године, главна тема била је противљење Хрватске да се Србији отвори по-

ЈАВНА КУЋА
У ТАКОВСКОЈ 10
ТВ Пинк 3
Eмисија „Правац”
22. јун 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Сада имате две, три приватне телевизије које су под контролом режима, једна од њих је Пинк, друга је
Хепи, трећа је Студио Б, а државна
телевизија је под контролом српских непријатеља, западних сила.
Јавни сервис је као јавна кућа,
тако су организовани. Наметнули
су грађанима обавезу плаћања
програма, а воде антисрпски програм и нико не може да им стане
украј.
Нису ме никада позвали за ових
скоро две године, годину и по дана.
Никада нисам гостовао ни у једној
емисији.
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ЈАВНОГ СЕРВИСА
главље 26 у приступним преговорима са
Европском унијом. Да би задовољили обе
стране, проевропску и евроскептичну, у
студио су позвани политичари који заступају те стране. Смешно, али истинито, као
главни противник евроунијаћења место
је заузела Санда Рашковић Ивић. Заузела
је права реч, јер та жена не представља
никог, у парламенту седи иако је избачена из странке на чијој листи је изабрана.
Та иста партија јој је тражила да врати
мандат, на шта се она оглушила. Плус, њено противљење европским интеграцијама је новијег датума, Европа јој је била мила и драга док је била амбасадор у Италији – како за време Коштунице, тако и Тадића. Знајући да таква, каква је, не може
нанети пуно штете, Бујошевић је проценио да је она најбољи саговорник који

има аргументе против Хрватске и Европске уније, па је госпођа засела у студио. И
ништа паметно није рекла. Нисмо ни очекивали. Дакле, све ово је срачунато против Војислава Шешеља – као главни противник Европске уније представља се неко ко појма нема о чему прича, маргинална особа која никог не представља и која
прима туђу скупштинску плату.
Све би другачије изгледало да је у студио ушао Војислав Шешељ, летело би
перје и по Хрватској и по Европи. Ово је само један од маневара избегавања Војислава Шешеља, али најбезобразније је то
што се Бујошевић и његови до данашњег
дана нису удостојили да одговоре на питање зашто Шешеља нема у емисијама
Јавног сервиса.

ТЕШКА БРУКА
БУЈОШЕВИЋЕВОГ
СЕРВИСА
КТВ Зрењанин
Eмисија „Без цензуре”
24. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
Тражимо у име Српске радикалне
странке да се РЕМ потпуно укине,
да све то буде у надлежности одређеног министарства, Министарства информисања на пример или
када је реч о електронским медијима Министарства за саобраћај и телекомуникације и да министарство буде одговорно за све и да има
снажне инспекције, а не безброј државних агенција које се понашају
као да су потпуно независне и од
државе и од друштва.
И сада тамо имате једног Горана
Караџића који је четири године
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Јавни сервис у приватном власништву
ваљда био на челу те агенције, а
онда је натерао два јавна предузећа да дају оснивачки улог за
акционарско друштво које ће
преузети 30 кабловских телевизија у Србији.
То је порука да још увек живимо у условима потпуне самовоље политичких и других
моћника.
Конкуренција између медија
увек постоји и не можете је сузбити и не треба је сузбијати.
Само, конкуренција мора бити
правно уређена. Код нас је проблем што није правно уређена,
па смо имали и спровођење закона о претварању свих медија
у приватне, а онда су неки били
привилеговани, добијали су од
државе и од локалних самоуправа дотације за свој рад, на
основу конкурса, а неки нису.
Износио сам пример у Скупштини Србије да је лист „Данас”, који има тираж 2.500 примерака, дотиран од стране Владе Војводине. Имамо такве случајеве.
Американци су нам се на
време умешали у посао и само
медији који су били у складу са
њиховом политиком могли су
да добију националне фреквенције. Они још увек управљају државном телевизијом,
такозваним јавним сервисом.
Све је у америчким рукама. Па
овај њихов адмирал Петреус
колико држи телевизија под
својом контролом.
Пинк и Хепи опстају зато
што су блиски режиму. Да нису
блиски напредњачком режиму, ко зна шта би са њима било.
Нема ме на јавном сервису, а
има ме на режимским телевизијама, али тамо где најмање
сметам, у забавним емисијама.
Када сте ме последњи пут видели на Хепију или Пинку у
озбиљним емисијама? Одавно
нисте.
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БОЉЕ КАДА РТС НЕ РАДИ НИШТА
Седница Народне скупштине Републике Србије,
6. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Лепо је то кад председник Владе
мени одговара 26 минута на мојих 20 и ја онда после имам само два
минута.
Господине Вучићу, до 2000. године није било рока за подношење буџета Народној скупштини. Рок је био да се буџет донесе до
нове године, у противном прелазило се на привремено финансирање. Других рокова није било, али вас подсећам, пред изборе
2000. године, донели смо буџет негде у септембру месецу, баш зато, рачунајући да може бити неке гужве, нечега, па да не стигнемо
да га на време донесемо.
Ви се врло добро сећате какве су биле расправе унутар Владе о
буџету и како смо копља ломили и како сам дотеривао у ред, пре
свега, министре социјалисте и министре из ЈУЛ-а који су грабили само за своја министарства. Имали сте и ви то, чујем овде, цепали сте,
морали сте да цепате, ако је то тачно, поднесени Закон о буџету.
Ово, дакле, није тачно што сте рекли за 2000. годину. Ако је проблем плата запослених на државној телевизији, лепо ова руководећа булумента да оде, да држава наставља да њима исплаћује плату, трошкови ће бити бар два пута мањи и не морају да раде ништа.
Боље је када не раде ништа.
Рекли сте – на Војводину одлази само 800 милиона за јавни сервис. Међутим, додатних 400 милиона иде да им се зграда подигне,
и више од 400. Да ли је баш у овом моменту то било најпотребније,
као инвестиција?
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Ко је тукао Обрадовића по ушима

ДВЕРИ И УСТАШКЕ ЗВЕРИ
Има једна групица у скупштинским клупама која је себи наденула име „Двери”. Зна
се шта су црквене двери, налазе се на иконостасу и одвајају олтарски део. Тако се прозваше ове галамџије, ваљда у жељи да докажу своје хришћанство, српство, вероватно нешто тако. Храбар је то корак узети једну такву светињу за своје име, треба водити рачуна да се не обрука две хиљаде година хришћанства. А ови Обрадовићеви се понашају баш супротно, тукли жене у изборној комисији, разваљивали врата, а врхунац
је њихово братимљење са усташама. Па их још шетали по Београду, били им на услузи, сликали се. Полтрони. И они би да преотму позицију Српске радикалне странке и
њене гласове! Обрадовић да замени Шешеља? Смешно, зар не.

ОБРАДОВИЋ ЈЕ МОГАО ДА ВРАТИ ПОСЕТУ
ПЕРНАРУ НА УСТАШКОМ СКУПУ
„Информер”
19. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
Бошко Обрадовић заслужује да
буде јавно жигосан зато што је у
Скупштину Србије као госта довео хрватског посланика Ивана
Пернара, а тај је у суботу учествовао на усташком скупу у Загребу.
Кад је Обрадовић у новембру
могао да вода Пернара по Скупштини Србије и представља га
као „великог српског пријатеља”,
могао је и да му узврати посету
на том усташком скупу. Пернар
је већи усташа од садашњег хрватског режима, а Двери су изникле из „љотићеваца”, па су им погледи на свет слични! У сваком
случају, Обрадовића због овога
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треба јавно жигосати! Нисам за
хапшење љотићеваца, иако настављају Мусолинијеву политику, али јесам за оштру критику и
јавно жигосање!
Мени је спочитавао да сам се у
Хагу спријатељио са Антом Готовином, што није истина. Дружио
сам се са неким Хрватима, али не
и са Готовином, јер он није желео
да прича о политици, рату и
историји. Са њим се могло причати само о Шпанији, спорту и сликарству. Међутим, ја сам у Хагу
био принудно, у притвору, и нисам могао да бирам друштво, а
Обрадовића нико није тукао по
ушима да Пернара доведе у Београд и још да га шета по Скупштини!
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„Ало”
20. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Дверима смо почели да
се бавимо када смо сазнали за
Јасмину Вујић, која је члан њиховог најужег руководства, и
када се испоставило да има
шпијунски педигре, а онда сам
се трудио да проучим историјат Двери јер су они пре мог
одласка на службени пут били
безначајна невладина организација. Видим из њихових политичких наступа да се никада не залажу за вишепартијски систем, за парламентарну
демократију, за владавину
права...
Извор њихове идеологије је
учење Димитрија Љотића, а
Љотић је био следбеник Мусолинија и у време Краљевине
Југославије он и његова странка, односно покрет „Збор”, на
изборима никада нису могли
да добију више од један одсто
гласова. Љотићев капетан Марисав Петровић је учествовао
у стрељању ђака у Крагујевцу.
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Подршка новој Америци

ОД ПОБЕДЕ ТРАМПА
СЛАЂИ НАМ ЈЕ ПОРАЗ ХИЛАРИ
Када су се чланови Српске радикалне странке, предвођени својим председником др Војиславом Шешељем, појавили у мајицама са сликом Доналда Трампа,
појавило се и питање да ли се из Србије може утицати на изборе у Америци.
Скепса је постојала, баш као и негодовање међу прозападном струјом у Србији.
Испоставило се да је др Шешељ погодио у праву жицу. Апеловао је на српску дијаспору да гласа за Трампа, како би се прекинуо континуитет власти демократа, чија политика деценијама истребљује српски народ. Наравно, још је рано говорити како ће изгледати америчка спољна политика под Доналдом Трампом,
али оно што је говорио у кампањи није оставило равнодушним ниједног српског патриоту. Ни Шешељ није седео мирно и изгледа да је његова акција помогла да се дијаспора хомогенизује и гласа за Трампа.
При томе, Војиславу Шешељу је, као и свима нама, велико задовољство причинио пораз Хилари Клинтон. То је сигурно добитак за Србију, јер Трамп сигурно не може бити гори од ове караконџуле, како је пластично и тачно описује Војислав Шешељ.
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СРБИ НАВИЈАЈУ
ЗА ТРАМПА
Телевизија Наша
Eмисија „Уз јутарњу кафу”,
30. септембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Сви часни и поштени Срби навијају за Доналда Трампа, да ће он сасећи крила НАТО
или га потпуно укинути, јер зашто би
НАТО постојао? Само да изазива немире у Европи. Америка све може у споразуму са Русијом да постигне, и нову поделу интересних сфера и да решавају
заједно светске кризе и све остало.

ХУМОР КАО ДЕО
ГОВОРНИЧКЕ ВЕШТИНЕ
ТВ Пинк
29. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Трамп
је врло паметан човек, врло образован
човек, говори су му врло садржајни, у
континуитету, кохерентни, конзистентни, а што воли с времена на време
да се нашали, неку грубљу шалу да изнесе, па и ја сам такав. И ја волим те грубље шале, црни хумор, волим некада и
ласцивни речник и тако даље, али све
као комбинацију са озбиљним политичким ставовима, да би те ставове учинио
интересантним. Кад причам само о
озбиљним стварима сат времена људи
престану да слушају, глава пада, почиње
сан да их хвата.

КАРАКОНЏУЛА
ХИЛАРИ
„Информер”
9. новембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Због
победе Доналда Трампа срце ми је као
Златибор! Пратио сам бројање гласова
целу ноћ и пресрећан сам што је Трамп
победио. Срце ми је као Златибор! Видећемо како ће се његова победа одразити на Србију, али сада је важно да је
ону караконџулу Хилари Клинтон бацио у септичку јаму.
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ТРАМП ЈЕ ЗА МИР СА РУСИЈОМ
„Ало”
11. новембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Трамп је човек који жели
мир са Русијом, који жели договоре са Путином. То је све
оно што би нама Србима ишло у прилог. Трамп је за дезангажовање НАТО пакта. Отворено је ставио до знања да
Америка неће скоро искључиво да плаћа трошкове НАТО
пакта. Трамп је против још неких...
Новинар: А можда су све то разлози зашто сад покушавају не да га смене, али да спрече да дође.
Проф. др Војислав Шешељ: Па, не верујем да га могу
сменити, то би била катастрофа великих размера. Трамп је
против глобализма. Трамп је против ових традиционалних
центара моћи у Вашингтону, који кроје капу целом свету.
Трамп је против те закулисне владе у сенци, чији су инструменти амерички председници уназад неколико деценија
били. Дакле, Трамп је промена у правом смислу речи. Остаје да видимо каква промена.
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ЗНА СЕ
КОГА БИРАМО
ИЗМЕЂУ ХИЛАРИ
КЛИНТОН И
ДОНАЛДА ТРАМПА
Пинк 3
Eмисија „Правац”
11. новембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
Ми српски радикали смо видели у њему шансу, не само за
Америку, него за цели свет, па и
за нас Србе, да изађемо из ових
околности у које су нас силом
сместиле западне силе и у којима једва издржавамо. Није се
било тешко определити за
Трампа, ја сам био опредељен и
одмах чим су кренули са предизборном кампањом, у време
док се водила битка унутар Републиканске странке ко ће бити кандидат. А када се испоставило да иде Трамп против Хилари Клинтон, онда апсолутно
ту није било никакве дилеме.
Већег зла од Хилари Клинтон
ми нисмо могли замислити.
Нико частан и поштен у српском народу, ниједан искрени
патриота није могао да гласа за
Хилари Клинтон, није могао да
навија. А видели сте и ово што
је америчка амбасада организовала у Хотелу „Краун плаза”,
ту се, поред тих дипломата,
окупио најгори српски шљам и
олош.
Новинар: Добро, немојте…
Проф. др Војислав Шешељ:
Јесте. Хоћете да вам набрајам
ко је све био?
Новинар: Можете да набројите, али зашто су они олош?
Можда је то само њихов политички став.
Проф. др Војислав Шешељ:
Није у питању политички став,
него су они навикли да служе.
54

ПОРАЗ ХИЛАРИ
ЧИСТ ДОБИТАК ЗА СРБИЈУ
„Информер”
12. новембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Од почетка сам подржавао Трампа
зато што уноси нову наду целом човечанству и зато што је против
отуђених центара моћи, глобалистичких и завереничких кругова.
Пораз Хилари Клинтон на председничким изборима у САД је чист
добитак за Србију. Трамп се веома лепо изразио о Србима и понудио преговоре Русима и руском председнику Владимиру Путину
лично.

ПОБЕДА ТРАМПА НАДА ЗА СРБЕ
„Информер”
13. новембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Трамп је велика шанса за Србе! Могао би да нам врати Косово, укине санкције Русији, сведе НАТО на
најмању меру, отвори питање Републике Српске...
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НАЈБОЉЕ ОБАВЕШТЕН
СРПСКИ ПОЛИТИЧАР
Политичар који се информише само из медија нема велике шансе за успех, а осим
тога, увек ће бити на репу догађаја који ће га престизати.
Председник Српске радикалне странке увек је важио за политичара који располаже
осетљивим информацијама из света политике али и подземља, што је, нажалост, у случају Србије веома често уско повезано. У неколико изабраних чланака др Шешељ објашњава, колико је то могуће, на који начин долази до проверених и правовремених извештаја. Време је показало да је увек био у праву, као и да је истанчаним инстинктом
био у стању да одстрани оно што су му подметале обавештајне службе. Наравно, овакве
информације никада није чувао за себе, него је с њима излазио у јавност. Да су владајуће
структуре реаговале на његова упозорења, сведоци смо сви, не би се десио егзодус из
Републике Српске Крајине или би коначно решили убиство Зорана Ђинђића, што је најновији случај прећуткивања Шешељевих информација.

ПОЛИТИЧКА ИСПОВЕСТ ВОЈИСЛАВА ШЕШЕЉА
Вук налетао, какве је све небулозе радио, па то је
невероватно... Уопште није имао склоности да
формира модерну странку, него је само понаОтворено о Драшковићу, Ђинђићу, Човићу, вљао: Сад си ти ово, сад си ти оно.”...
Вучићу...
„...Вук доста лаже, заиста је без икаквог морала.
Kад је дошао у Српску радикалну странку Јуначи се како се држао пред полицијом, а то није
Вучић је био неискварен младић, довољан је истина. Увек је ‘певао’ као бела лала и сам својом
био један његов ТВ наступ да га одредим за по- руком писао извештаје. И лаже на најбеднији насланика, присећа се лидер радикала.
чин да сам лоше поступао према Бориславу МиЛидер Српске радикалне странке Војислав Ше- хајловићу Михизу, да сам му изнуђивао новац за
шељ у великој политичкој исповести коју је обја- књиге”...
вио „Недељник” рекао је да је председник СПО Вук
„...Са ДС-ом сам почетком деведесетих био најДрашковић, иначе његов кум, осамдесетих и де- ближи. Редовно су ме звали на њихова окупљања,
ведесетих година полицији редовно „друкао” нај- а на прве три њихове скупштине био сам чак поближе сараднике.
часни гост. СРС је касније са ДС и ДСС формирао
Шешељ је открио и како је „тестирао” младог техничку коалицију и крајем 1994, али углавном
Александра Вучића, али и зашто му је Зоран Ђин- 1995, побеђивали смо Милошевића на локалним
ђић после наредбе из Вашингтона преко ноћи изборима и освајали власт. Све док државни сеокренуо леђа. Преносимо најзанимљивије делове кретар САД Ворен Кристофер није дошао у Беоове исповести:
град са захтевом да Милошевић преузме Студио
„Био сам иницијатор да мој кум Вук Драшковић Б, а тај прљави посао обавио је Небојша Човић. Таи ја направимо партију. Вук се нећкао, Дана га је да је Зорану Ђинђићу наложио да прекине сараднаговарала, али он није хтео. Пред Нову 1990. че- њу са мном. То је био мој крај са Ђинђићем”...
ка ме код њега с готовим програмом партије и ја
„...Вучић је кад је дошао у Српску радикалну
видим ту озбиљних ствари, али и небулоза попут странку био веома образован, неискварен млатога како ће се која касарна звати. На шта је све дић, пун скрупула према старијима, ауторитети„Информер”
20. јануар 2017. године
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ма. Довољан је био један његов телевизијски наступ на који сам га послао да га проверим да ли бисмо могли да га одредимо за посланика. Овладао
је потпуно нашом идеологијом. Рекао сам: Ово је
добар штоф, треба му само мало додатног ткања...”
„...Тому Николића сам упознао у децембру 1990,
већ сам побрао симпатије наступима на ТВ, иако
нисам добио ни 100.000 гласова на првим изборима. А његова Народна радикална странка је пукла,

није имала ни 50.000 гласова. Организовао ми је
трибину у Крагујевцу, која је била веома добро
прихваћена. И тако је кренуло”...
„...Мени војвода Момчило Ђујић каже: ‘Ја сам
стар, неко треба да буде војвода. Ако вама то не
представља неки проблем, ја бих да вас прогласим
за четничког војводу’. Ја одушевљен! И то би на
Видовдан 1989. А овде хаос, сећам се први ме напао Александар Тијанић у сплитској ’Слободној
Далмацији’”.

ИМАМ СВОЈ ДБ
„Експрес”
7. мај 2016. године
У делу интервјуа објављеног у „Експресу”, Војислав Шешељ је објаснио како долази до важних информација. У кратким
цртама је предочио јавности развојни
пут онога што је данас познато под именом Лауфер.
Проф. др Војислав Шешељ: „Ангажовао
сам одређен број пензионисаних функционера Удбе, официра Војне безбедности, формирао сам једну обавештајну групу која се
звала Феникс. Седиште је било у Охридској
улици. И онда кад сам отишао у затвор, у
септембру 1994. године, у једном моменту
полиција их је све похапсила и саслушавала.
Они су признали, нису ништа крили. И нису
они ту могли да им нађу кривично дело, нису могли да докажу одавање државне тајне
јер је то мало теже доказати. А они пензионери, учланили се у странку и… Али, у њих
више нисам имао поверења. Приметио сам
да су сада информације значајно другачије
него што су биле и да се крећу у другом
правцу. Полако сам то угасио. Онда се појавио Божа Спасић са идејом да формира агенцију РИС, Радикалску информативну службу. Добро, ја прихватим. Он ми је долазио
сваког четвртка негде пола сата или сат
пред конференцију за штампу и доносио неке информације на папиру. Али и у то сам
посумњао.
Некако ми је то било проблематично. Једном су преко Томе покушали да ми пласирају лажне информације. Преко неког функционера Партизана. Тома је дошао с њим у
контакт, био је неки сусрет са оним сликарем Тапијем, који је припадао Макиној ма56
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фијашкој групи, и он је као Томи дао поверљиве информације да их мени пренесе. Тома ми
је то донео на папиру. Мало сам
се распитивао и нисам могао да
нађем потврду. Онда сам формирао трећу групу која је радила до мог одласка у Хаг. Одређене информације давала је и Томиславу Николићу. Он се толико уплашио у време „Сабље” да
је све то што је добијао спалио.
Мени је сад жао, то је рађено у
једном примерку и то сад немам. И сад кад сам се вратио
стрпљиво сам обнављао ту службу и она данас активно функционише.”
Следило је новинарско питање да ли се Лауфер и данас јавља.
Проф. др Војислав Шешељ:
„Јавља се. Рекао сам да Лауфер
није један човек, појединац. То
је група људи.”

ДОКАЗИ О ДОМАЋИМ ПОЛИТИЧАРИМА У СЛУЖБИ АМЕРИКЕ
Танјуг
29. октобар 2016. године
Сваки српски политичар који
је ушао у амбасаду Сједињених
Америчких Држава радио је
против свог народа и државе,
тврди предсједник Српске радикалне странке Војислав Шешељ.
Шешељ је, гостујући на ТВ Пинк,
казао да је „смијешно и гротескно” то што су се они тамо „олајавали” жељећи једни друге да потисну. „Скупљао сам податке годинама. Одабрао сам документа
и моји сарадници и ја правимо
збирку ко је све у врху српске политике био амерички шпијун”,
рекао је лидер радикала. Шешељ је додао да се руским шпијунима у Србији није бавио јер
нема опасности од Русије. „Она
је пријатељска држава. Чак и у
BROJ 3570 FEBRUAR 2017.

време Јељцина, када су гласали
за санкције нашој земљи, она је
мало помагала”, рекао је Шешељ, али и додао да све велике
државе имају своју шпијунажу, и
да „нема потребе да се њима бавим док су нам наклоњене”. Он је
казао и да српске тајне службе
преко руских тајних служби добијају информације о страним
агентима, као и да ће у понедјељак са руским амбасадором у
Београду разговарати о наводном протеривању руских држављана из Србије, осумњичених
за шпијунажу. Говорећи о подршци америчком кандидату за
предсједника Доналду Трампу,
Шешељ је казао да је он паметан
човјек и да су његови говори веома „паметни и концизни”. „То
што воли грубље шале, црни хумор, ласцивне речи, па и ја сам
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такав. Иначе би престали људи
да ме слушају да причам о
озбиљним стварима”, закључио
је Шешељ. Он је рекао и да би једини противкандидат на предстојећим предсједничким изборима могао да му буде предсједник Српске напредне странке и
премијер Србије Александар Вучић. „Зар мислите да Саша Јанковић или актуелни председник Томислав Николић имају
шансе против мене? Николић
има минималне шансе и на
овим председничким изборима
може да прође као Никола Шећероски”, изјавио је Шешељ. Лидер радикала је за себе рекао да
је он једини сигуран кандидат у
првом кругу предсједничких избора, док ће му у другом кругу
противкандидат бити „неко из
прозападњачких партија”.
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Ко је Лауфер

НЕЗАДОВОЉАН ПОЛИТИЧКОМ ПОЗИЦИЈОМ
TOMA НИКОЛИЋ ЈЕ БИО СПРЕМАН ДА ИЗАЗОВЕ КРВОПРОЛИЋЕ
„Информер”
19. јануар 2017. године

да ће на тај начин пробудити патриотизам.
„Очекивао је да ће наша поЛидер Српске радикалне
странке Војислав Шешељ оце- лиција узвратити, доћи ће до
нио је данас да је председник веома неуралгичне ситуације у
Србије Томислав Николић, све- којој ће пробудити патриотистан тога да нема више шта да зам и сви ће у њему видети вођу
очекује у политичком животу и спасиоца и нико му не може
Србије, слањем „ишараног во- опепелити ништа у погледу ноза” на Косово покушао да иза- ве председничке кандидатуре”,
зове крвопролиће и створи си- рекао је Шешељ и додао: „Метуацију у којој би га видели као ђутим, сви политички чиниоци
су га одмах прозрели и народ у
вођу и спаситеља.
„Николић је био спреман да целини, и никоме у овом треизазове крвопролиће провока- нутку није било до тога да се
цијом са путничким возом изазива нова криза, нити је то
ишараним паролама које би паметно за српски народ”.
Према његовим речима, ситусигурно Шиптаре иритирале,
изазвале њихов бес и терор, ација око воза је показала какву
али у овом случају и њихову штету држави и народу може да
оружану банду формирану уз изазове садашњи председник неподршку НАТО”, рекао је Ше- задовољан политичком позицишељ на конференцији за нови- јом. Додао је да се слично могло
наре, и додао да је то био при- видети и на примеру одлазећег
мер како председник, незадо- председника САД Барака Обаме,
вољан политичком позицијом, дубоко незадовољног изборним
може да нанесе штету и држа- резултатима и онима који власт
ви и свом народу.
наслеђују:
Према речима лидера ради„Иако председник у Србији
кала, Томислав Николић је то нема велике надлежности, висрачунато урадио очекујући да дели смо да садашњи председће, ако Шиптари нападну воз, ник има могућности да напрабити жртава и крвопролића, да ви огромне проблеме држави и
ће српска полиција реаговати и народу ако је лично незадово-
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љан политичком позицијом,
ако је свестан да га дојучерашња партија неће истаћи као
кандидата на изборима и ако је
свестан да више ништа не може да очекује у политичком
животу Србије.”
Он је додао да је сада најважније да Србија сачека смену гарнитуре у САД и први сусрет америчког и руског председника, и
да свој мали чамац чврсто привеже уз моћни руски брод и да заједно крену у олују.
„Николић не може изазвати
оружану кризу а да не консултује савезнике и најбоље пријатеље... да уради тако да је Русија запрепашћена, да је Кина запрепашћена”, рекао је Шешељ
и додао да Србија никада није
правила потезе без консултација с Русијом, ни пред Први
светски рат, ни пред Балканске
ратове.
„Русија и Турска јачају односе,
Америка ће бити потиснута са
Балкана, а вероватно неће бити
ни заинтересована за Балкан.
Окренимо се на време Русији, потражимо њен загрљај како бисмо
сачували оно што имамо и повратили оно што је наше”, рекао је
Шешељ.
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Ко је Лауфер

ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ ОТКРИВА ДА СУ ВУК ЈЕРЕМИЋ
И БОРИС ТАДИЋ ШПИЈУНИРАЛИ ЗА АМЕРИКАНЦЕ
„Информер”
20. јануар 2017. године
На видело. У документима
које је Шешељ обелоданио у
књизи „Викиликс ми јавља –
други део” пише да је бивши
шеф дипломатије обећавао
САД да ће Србија ући у НАТО
Лидер радикала Војислав Шешељ оптужио је председничког
кандидата Вука Јеремића да је
током вођења српске дипломатије, заједно с тадашњим председником Борисом Тадићем,
шуровао с америчким званичницима и гурао Србију у НАТО.
Шешељ тврди да је Јеремић и
данас посвећен тој пронатовској
политици, те да је шпијунирао
за Амере!
Све ове тврдње лидер радикала поткрепљује поверљивим депешама Амбасаде САД у Београду, које је објавио у својој новој
књизи „Викиликс ми јавља – други део”.
Како би доказао да су представници власти од 2000. године
били под директном контролом
америчких амбасадора у Србији,
Шешељ у новом издању наводи
садржај интерне преписке између Амбасаде САД и Стејт департBROJ 3570 FEBRUAR 2017.

мента, у којој се америчка администрација обавештава да су од
Тадића и Јеремића добили уверавања да Србија „остаје посвећена
евроинтеграцијама и евроатлантским интеграцијама”.
„У депеши из децембра 2007.
Стејт департмент је обавештен
да су званичници МСП замолили
америчког амбасадора да Вашингтон одложи признање независности Косова до новог избора Тадића за председника Србије. У више депеша је амбасадор
Мајкл Полт обавештавао своје
претпостављене да је од Тадића
и Јеремића добио чврста уверавања да је евроатлантска будућност Србије њихов највиши приоритет”, препричала је функционерка Српске радикалне странке
Вјерица Радета само део садржаја ових писама.
Она каже да се из објављених
депеша, које су писане од 2003.
до 2010. године, види колико се
америчка амбасада у Београду
уплитала у званичну политику
Србије.
„Открива се да је било и јавних
и тајних разговора с нашим државним функционерима, али и
ручкова, посебно током избор-
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них кампања, на којима су се са
аналитичарима и испитивачима
јавног мњења креирали рејтинзи странака у складу с њиховим
интересима. У бројним писмима
се види да се Јеремић извињавао
представнику Амбасаде САД
због тога што је на предавању на
Факултету политичких наука
морао јавно да говори оно што не
мисли и за шта се не залаже.
Отворено је Јеремић тврдио да се
он и Тадић залажу за улазак Србије у НАТО, а за јавно критиковање Запада правдао се да је то
само да привуче гласаче демократа”, испричала је Радета.
У Јеремићевом тиму јуче нису
желели да коментаришу наводе
из депеша које је објавио Шешељ.
У једној од депеша регистрован је и један маратонски разговор Јеремића с извесним конгресменом Поом, у којем тадашњи
шеф српске дипломатије ниједном није поменуо Русију.
„Разговор је трајао три сата, а
Јеремић ниједном није изговорио реч „Русија”. То је у депеши
заведено као занимљиво и оцењено да „представља интересантан прозор у његов психолошки
профил”, наводи Радета.
59

Најбољег за председника

УОЧИ
ИЗБОРА
Поређења ради, следећи редови забележени су уочи парламентарних и локалних
избора одржаних у пролеће 2016. године.
То су изјаве председника Српске радикалне
странке др Војислава Шешеља из којих се
може видети континуитет његове политике, као и његов карактер и принципи којима се руководи од почетка своје политичке
каријере.

СВЕ ЖРТВУЈЕМ
ЗА ПОЛИТИЧКЕ ИДЕАЛЕ
„Балкан инфо”
Eмисија „Интервју”,
24. фебруар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Ми позивамо српски народ и све грађане Србије
да на предстојећим изборима укаже поверење листи Српске радикалне странке,
јер за разлику од других политичких партија учесница избора, ми народ и грађане
Србије никад нисмо изневерили, никад
нисмо обмањивали и за нама нема никаквих прљавих трагова и криминалних
афера. Показали смо да смо компетентни, да смо способни, да знамо, да умемо,
да хоћемо, да смо вредни и пожртвовани,
а што је најважније, доказали смо да смо
спремни и сами да се жртвујемо за своје
политичке идеале, за своју идеологију, за
свој политички програм.

СУПЕРИОРНИ У ОДНОСУ
НА ПОЛИТИЧКЕ
ПРОТИВНИКЕ
ФоНет
12. април 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Ми ћемо
се према законским пројектима односити у складу са нашим политичким, економским, социјалним и националним
програмом. А друго, ми никада нисмо
изазивали инциденте у Народној скупштини. Увек су инциденте изазивали
функционери владајућих партија који су
се осионо понашали и бескрупулозно и
флагрантно кршили права народних посланика. Уколико права народних посланика не буду кршена, у складу са процедуром која је прописана пословником ми
ћемо се понашати сасвим нормално, али
не дамо на себе. Нећемо дозволити да се
неко над нама иживљава.
Ми немамо разлога да желимо инциденте, јер смо супериорни у односу на
своје политичке противнике. Нико са нама не сме у телевизијске дуеле, увек побеђујемо у телевизијским дуелима, увек
побеђујемо у скупштинским расправама,
а онда инфериорни функционери владајућих партија прибегавају насиљу.
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ТАМО ГДЕ ЈЕ ПРВИ ПУТ
ОСТВАРЕН РАДИКАЛСКИ ПЛАН
Конференција за новинаре,
18. април 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Земун је стари српски град у саставу Београда. Кад су радикали дошли на власт у Земуну, пре
скоро двадесет година, Земун је процветао, на све стране се градило, обнављало, асфалтирало, изграђиване су водоводне и канализационе мреже. Кад год радикали нису на власти, то је период девастације Земуна. Овога пута, надам се, кад радикали
опет освоје власт, да ће Земун дефинитивно бити радикалски.
Пошто је овде екипа Француске телевизије, желим да искористим прилику да поздравим мог великог пријатеља, господина
Жан Мари ле Пена, који је био наш гост у општини Земун и овде
је проглашен за почасног грађанина. Желим да упутим поздраве и његовој кћерки Марин ле Пен, која је данас председник Националног фронта Француске, странке са којом имамо веома
подударна политичка мишљења, ставове и програме.
(Конференција одржана на земунском кеју, у оквиру кампање за локалне изборе)

КОАЛИЦИОНИ
КАПАЦИТЕТ
СРПСКЕ
РАДИКАЛНЕ
СТРАНКЕ
„Правда”
20. април 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ:
Ми смо сами прецизирали сопствени коалициони капацитет, јер
нама није потребна власт по сваку
цену и учешће у власти. Ми смо
спремни на коалицију са онима који су против уласка Србије у Европску унију и који су за интеграцију
са Русијом. То је наше принципијелно становиште од кога не одступамо. А сви други који праве рачуницу са нама, праве заправо рачун без крчмара.

НЕ ОДУСТАЈЕМ
ОД ВЕЛИКЕ СРБИЈЕ
ФоНет
12. април 2016. године
Новинар: Па сада мало када смо
код регионалне политике, ви остајете чврсто при идеји Велике Србије,
што изазива реакцију суседства. Где
су границе Велике Србије на том Западу, рецимо?
Проф. др Војислав Шешељ:
Карлобаг-Огулин-Карловац-Вировитица. То су етничке српске границе.
Новинар: Ако можете у три, четири реченице, како мислите да се
постигну границе Велике Србије?
Проф. др Војислав Шешељ: То
није нешто што је могуће остварити
у непосредној будућности, али то
подразумева да се промени свест
Срба католика, да схвате и прихвате
да говоре српским језиком и да им је
порекло српско и да их је римокатоличка црква на перфидан начин натерала да се изјашњавају као Хрвати
иако са Хрватима немају етничке
везе, бар не толико блиске.
BROJ 3570 FEBRUAR 2017.
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МИЛОШЕВИЋ МЕ ЈЕ ЦЕНИО
ЈЕР НЕ МЕЊАМ ПРЕКО НОЋИ
ПОЛИТИЧКЕ СТАВОВЕ
„Франкфуртер алгемајне цајтунг”
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)
20. март 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Милутин Мркоњић је недавно дао изјаву, мислим баш за „Курир”,
интервју је дао, где је објаснио да је Милошевић подигао Српску радикалну странку после 5. октобра
тако што је из Хага два пута мене подржао као кандидата за председника републике. Иако је његова
Социјалистичка партија имала свог кандидата,
Милошевић је подржао мене. А ја никада нисам
био Милошевићев омиљени опозиционар. Него
неки моји политички противници такве изјаве дају. А истина је то да је Милошевић 1992. године у
интервјуу за „Илустровану Политику” на питање
ког опозиционог политичара највише цени, одговорио: „Највише ценим Шешеља, јер он не мења
политичке ставове од данас до сутра и његова
странка се не финансира из иностранства.”
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КОЈА ЗАСТАВА
БОЉЕ ГОРИ
„Франкфуртер алгемајне цајтунг”
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)
20. март 2016. године
Новинар: Која застава боље гори, европска, хрватска или застава НАТО?
Проф. др Војислав Шешељ: Све добро горе кад су у мојим рукама.

РАСТЕ СНАГА РАДИКАЛА
„Информер”
26. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Ма људи, видећете, ми смо још јачи!
Према нашим показатељима, имамо преко
20 одсто гласова. А Дачић се без Палме бори
за цензус.
(Коментар истраживања рејтинга странака, објављеног у „Информеру”, на основу
којег српски радикали имају 10,5, а социјалисти 7,5 одсто гласачког тела)
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ШЕШЕЉ ПОСТРОЈИО
ИЗБОРНЕ РИВАЛЕ
ЈЕРЕМИЋ РАДИ ЗА ИСЛАМИСТЕ ИЗ КАТАРА!
ЈАНКОВИЋА УЦЕЊУЈУ ДОКАЗИМА О УБИСТВУ!
• Јеремића треба хитно испитати одакле му сазнања да ће у Србији ускоро
бити терористичких напада! Сашу Јанковића западне службе уцењују
доказима о убиству у његовом стану! Тома нема шансе против мене,
надам се да се Вучић неће кандидовати
„Информер”
4. јануар 2017. године
Председник СРС Војислав Шешељ тврди да
бивши шеф дипломатије Вук Јеремић директно ради за Катар, заливску монархију која подржава и финансира исламске терористе широм света!
У интервјуу за „Информер” Шешељ каже да Јеремић, који најављује своју кандидатуру за председника Србије, добија силне милионе долара и евра
од истих оних који стоје иза Исламске државе и деценијама помажу Ал Каиду и радикалне исламистичке покрете у Сирији, Ираку и Египту!
Према Шешељевим речима, Јеремићева невладина организација ЦИРСД заузврат заступа интересе исламиста у Србији и на Балкану!?!
– Све ово тврдим на основу чињенице да је Вук
Јеремић врло близак са челницима Катара и да они
директно финансирају његов институт, имам за то
и доказе. Поуздано знам да су катарски режим и Јеремић у изванредним односима. ЦИРСД располаже
огромном количином новца који је морао однекуд
да дође, није га сигурно Вук сам штампао.
Има ли све то икакве везе с Јеремићевим твитовима у којима упозорава на терористичке нападе у Србији?
– Има, наравно да има. Па он усред празника узнемирава јавно мњење и шири панику и страх од
терориста како би себе представио као неког „спасиоца” који то може да спречи баш тим везама у Катару и Саудијској Арабији... Како год било, Јеремића
треба хитно испитати одакле му сазнања да ће у
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Србији ускоро бити терористичких напада. То су
озбиљне ствари са којима се ниједна држава на свету не шали.
Вук можда и провоцира то саслушање како
би ефектно започео кампању?
– Не може то да му помогне у кампањи јер је његово политичко деловање потпуно раскринкано,
не знам више ко уопште може да гласа за њега?!
А остали најављени председнички кандидати?
– Не зна се који је гори од кога. Онај Саша Јанковић има тешку мрљу у својој каријери, тако да му је
најбоље да се не кандидује уопште...
О чему причате?
– Знају читаоци „Информера” одлично о чему ја
причам. О неразјашњеном убиству најбољег друга
Саше Јанковића у стану Саше Јанковића, пиштољем Саше Јанковића! То је страшно велико бреме.
Основано сумњам да западне службе имају доказе
о свему томе, па га већ годинама тиме уцењују. Запад највише воли да на важно место у држави постави свог, уцењеног човека, који мора беспоговорно да слуша.
А Томислав Николић? Може ли он да вам буде озбиљан изборни такмац?
– Тома нема никакве шансе у дуелу са мном и то
и он сам добро зна... Он нема шансе да остане на
функцији председника због безброј корупцијских
афера. Од стицања факултетске дипломе и мастера
економије а да ни један једини испит није полагао,
до финансијских малверзација и енормног богаћења његове породице. Посебна прича је око Фонда
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Драгице Николић... Званично су располагали са 10
милиона евра, а укупна вредност донација и објеката које су даровали је око пет милиона евра. Па где
је друга половина? И то је само оно што је ишло
преко рачуна. Ко зна колико су добили у готовини,
то нико жив не може размрсити...
Звучите прилично самоуверено, а како ћете
победити Вучића ако се кандидује?
– Е ту ће бити врло тешко, није ме срамота да то
признам. Вучић је једини који може да ме победи,
али надам се да се неће кандидовати... Рационално
анализирам однос снага и чињенице, али нећу одустати од трке ни у том случају.

– Немам ништа против. На тим ванредним изборима радикали ће да разбију и освоје знатно више
мандата него што сад имају у Скупштини. Сви истраживачи сад већ морају да признају да смо ми
убедљиво друга најјача политичка снага у Србији.

Дачић не зна да Миљацка
стално односи мостове
Шта мислите о Дачићу као евентуалном председничком кандидату? Ипак је он, с мањим прекидима, више од 20 година на власти?
– Дачић је безначајан. Ако се уопште и кандидује, проћи ће као бос по трњу. Он мученик још не зна
да није никакво чудо да Миљацка „мостове однесе”.
Разбићемо на парламентарним изборима
То се често дешава. Сећам се кад смо се као деца
Најављују се и ванредни парламентарни избори играли око поплављеног моста на Миљацки код
хотела „Бристол” у Сарајеву...
заједно са председничким...

Још понешто...
ПОСЛЕ ГЛАСАЊА НЕМА КАЈАЊА
КТВ Зрењанин
емисија „Без цензуре”
24. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Морамо у
кампању па шта буде, без обзира на медијску блокаду. Гласачи нека размисле добро
за кога ће гласати. Њихова воља је неприкосновена, а након што се гласање обави,
не вреди кајање.
ДИЈАЛОГ СА ДИСТАНЦЕ
СА ЗОРАНОМ МИХАЈЛОВИЋ
„Информер”
2. октобар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Ја сам познат као толерантан у дијалогу са политичким противницима, јер им допуштам
да кажу и понеку оштру реч и критику на
мој рачун, а што се тиче Зоране Михајловић, морам вам признати да је недовољно
познајем. Видео сам је у Скупштини кад је
полагала заклетву... У једном тренутку се
окренула према мени и толико јој је смрдело из уста да сам се умало онесвестио од
тог задаха... Пристајем на дијалог с њом,
али само са велике дистанце.
64

„Ало”
14. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Стварно не вреди Јелени
Карлеуши одговарати, то је једна празноглава особа која
нема мозга. Она не зна да пева, изглед јој је вулгаран, чему сама нападно доприноси, а по њеном речнику јасно се
може закључити да она није никаква дама.
„Вечерње новости”
22. децембар 2016. године
Проф. др Војислав Шешељ: Следеће године им доносим спот о четницима.
(Током пројекције кратког филма о активностима
Војске Србије у Министарству одбране)
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