
Ђорђе Вукадиновић: После скандала са истицањем заставе „Косова“ у Нотр Даму, Вучић није ни требало да иде у Париз - место му је било на паради која је морала бити организована у Београду
понедељак, 12 новембар 2018 23:20

Народни посланик и уредник НСПМ Ђорђе Вукадиновић осврнуо се на обележавање сто
година од победе у Првом светском рату у Паризу и на присуство Александра Вучића на
церемонији на коју је позван и Хашим Тачи.

  

  

Вукадиновић је констатовао како сама чињеница да је Тачи седео на централном
делу трибине у другом реду, одмах иза Путина, Трампа и Макрона, док је Вучић у
исто време био стављен са стране, представља својеврсно понижење за Србију.
Међутим, он сматра да то није чудно јер је Вучић претходно сам пристао на
понижења.
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  "Није требало ни да иде, односно, требало је да присуство услови скидањем тј.непостављањем заставе Косова", сматра Вукадиновић.  
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  Истакао је и да је председник Србије овом приликом морао да буде на српскомобележавању стогодишњице победе у Првом светском рату, која је морала да будеобележена у Београду.   У Париз је евентуално могао да оде министар спољних послова.    Не гледам пренос из Париза. Да ли је тачно да Хашим Тачи седи у централном делутрибине, у другом реду, тик иза Путина, Макрона и Трампа? А председник Србијезабачен негде са стране? Али, тако је то. Кад пристанеш на понижења, понижењеобично и добијеш.  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) November 11, 2018      И да завршимо са овом мучном темом. Није требало ни да иде, односно, требало је даприсуство услови скидањем тј. непостављањем заставе Косова. Евентуално, могао је даоде министар сп. послова, а он да буде на српској манифестацији и паради које јеморало бити у Београду. Хвала.  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) November 11, 2018     И пре него што крену ботови са опаскама типа - "срам те било, ликујеш, злурад си итд",да кажем и ово: Не. Напротив. Веома сам тужан што се на данашњи дан моја земљаовако понижава. А не би било много боље чак и да су га Макрон, Путин, Трамп и Ангелазаједнички љуљали у крилу.  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) November 11, 2018     Чак и независно од бруке да косовском заставом на прослави у Паризу, стогодишњицазавршетка Првог светског рата се у Србији обележава недопустиво стидљиво и скромно. Цела година је требала да буде у знаку тог јубилеја.  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) November 10, 2018    (НСПМ)  Видети још:  У Паризу обележено 100 година од завршетка Првог светског рата; Макрон:Историја прети да понови свој трагични ток; Домаћини прославе сместили ХашимаТачија непосредно иза Меркелове, Трампа и Путина; Вучић скрајнут  Александар Вучић у Паризу: На кратко сам се сусрео и разговарао са Трампом,Путином и Макроном; Трамп ми је пред 25 људи рекао да су Срби велики народ  Хашим Тачи у Паризу: Имао сам сјајан сусрет са Трампом - стопостотно је подржаоправно обавезујући споразум Косова и Србије  Застава "Косова" истакнута у Паризу, заједно са заставама других држава наобележавању 100 година од завршетка Првог светског рата: Откуд застава“Косова” у Нотр Даму, поред обележја држава победница?  
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