Андрија Мандић: Не пристајемо да будемо пуки објекти и мирно одемо у приватни затвор породице
четвртак, 25 април 2019 17:45

Један од лидера Демократског фронта (ДФ) Андрија Мандић саопштио је да је, у
ситуацији када приватни суд породице Ђукановић исказује јасну намеру да њега и
његове саборце на правди Бога стрпа у приватни затвор, њихов отпор као једини могући
избор слободних људи неминован.

„Не пристајемо да будемо пуки објекти, да покорно чекамо зло и неправду, да нас
невине лише слободе и осрамоте. Зато не пристајемо да ова судско-тужилачка фарса
добије пројектовани крај тако што ћемо невини бити осуђени и мирно пристати да
завршимо у приватним затворима породице Ђукановић“, навео је Мандић.
Додао је да је њихов отпор „праведан и у складу и са Божјом и са људском правдом“.

„Никоме не желимо зло, али ћемо се од зла бранити. То је изнуђени избор и од њега се
не може одустати. Управо нам и Свети Николај Жички говори да не постоји лична,
природна самоодбрана, већ свесни чин жртве за вредности које су старије од наших
живота. Спремни смо за ту одбрану, рука је одлучна и дугачка и верујемо да ћемо успети
да зауставимо нечасни наум режима који је, како смо обавештени, већ донео одлуку. Ако
нас спрече и ако нам то не пође за руком, сигурни смо да ће то урадити неко други“,
навео је Мандић.

Подсетимо, поред лидера ДФ-а Андрије Мандића и Милана Кнежевића, оптужницом за
„државни удар“ су обухваћени и руски држављани Едуард Шишмаков и Владимир Попов,
као и српски држављани Немања Ристић и Предраг Богићевић, којима се суди у
одсуству.
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На оптуженичкој клупи су такође били и Братислав Дикић и Мандићев возач Михаило
Чађеновић, те српска држављанка Кристина Христић, као и њени сународници —
Србољуб Ђорђевић, Драган Максић, Милан Душић, који су у притвору.

Изрицање пресуда у случају познатом као „државни удар“ заказано је за 9. мај.

(Спутњик)
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