
Ђорђе Вукадиновић о изјави Ане Брнабић да „треба поступати разумно, рационално и не доливати уље на ватру“: Нисмо доливали уље на ватру, али се ватра разбуктала; Српска власт је постала саучесник Мила Ђукановића
субота, 01 фебруар 2020 13:40

Ситуација у Црној Гори је ескалирала, оценио је народни посланик Ђорђе Вукадиновић,
коментаришући данашња хапшења у тој земљи.

  

  

Вукадиновић је новинарима у Скупштини Србије казао да је прошло пет седмица од када
је упитао власти у Србији шта ће учинити како би заштитили српски народ и Српску
православну цркву у Црној Гори.

  

Он је додао да он ни тада није, а ни сада, не позива „на оружје“ и слично, као што то
говоре и карикирају Ана Брнабић и Александар Вучић, али сматра да "због тога што
нема званичних реаговања, власт у Србији постаје саучесник Мила Ђукановића".

  

„Нико не жели никакав авантуризам. Нико не позива ни на какве, не знам шта, ‘оружје’

 1 / 2



Ђорђе Вукадиновић о изјави Ане Брнабић да „треба поступати разумно, рационално и не доливати уље на ватру“: Нисмо доливали уље на ватру, али се ватра разбуктала; Српска власт је постала саучесник Мила Ђукановића
субота, 01 фебруар 2020 13:40

‘сабље’ и слично. Али је само чињеница нема званичне реакције наше Владе и
Министарства спољних послова. Не говорим о конференцијама за медије, успутним
изјавама и коментарима који су често и неумесни, не говорим о појединачним изјавама
или испадима народних посланика, који таквим коментарима покушавају да надокнаде
оно чега нема. А нема званичне реакције Владе и државе Србије. Е, тога нема, али има
испада. Министар Вулин каже да би ‘он изнео пред Савет безбедности’, посланици
владајуће већине данас и јуче врло оштрим речима кажу и грде Мила Ђукановића – и то
све лепо звучи за бирачко тело.

  

Али је чињеница, на то сам и јуче и данас скренуо пажњу премијерки, да Влада
државе Србије није реаговала ни на који начин. И да је то просто недопустиво. На
тај начин, заправо Србија, односно српска власт, српски режим постаје нека врста
саучесника Мила Ђукановића“, рекао је Вукадиновић.

  

"Нисмо доливали уље на ватру, али та ватра се разбуктала", казао је Вукадиновић,
говорећи о ранијој изјави премијерке Ане Брнабић да треба „поступати разумно,
рационално и да не треба доливати уље на ватру“.

  

  

Он је навео да су данашња хапшења 16 особа у Црној Гори, међу којима и мајке једног од
лидера Демократског фронта Милана Кнежевића и председника Праве Црне Горе
Марка Милачића, као и недавне насилне интервенције против младића који су цртали
графите са тробојкама.

  

(НСПМ, Танјуг)

  

Видети још:  Ђорђе Вукадиновић: Немојте да се китите туђим перјем и замењујете
тезе – борба православног народа у Црној Гори траје не захваљујући, већ упркос
вама; Наменску индустрију урушава криминал, а не писање о томе
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