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Посланик Ђорђе Вукадиновић је данас оценио да је скандалозно што власт у
Београду позива Србе с Косова да „уопште изађу на изборе у организацији
Приштине“, а да „још страшније“ што их наводи да гласају за Српску листу чији се
челници договарају с „највећим борцем за косовску независност“, који се хвали
како је лично обезбедио преко 40 признања независности.

  

  

„Док председник Србије позива Србе са Косова да подрже Српску листу, медији
објављују фотографије челника те листе који вечерају с министром спољних послова
Косова Баџетом Пацолијем и то на његовој јахти“, навео је он на конференцији за
новинаре у Скупштини Србије.

  

„Шта они раде на Пацолијевој јахти 2017. године, шта 2018. године раде на прослави
годишњице странке Рамуша Харадинаја, шта је осим пљувања по српској опозицији,
уопште посао Српске листе?“ питао је Вукадиновић.

  

Подсетио је да се учешће Српске листе у влади Рамуша Харадинаја правдало тиме да
министри српске националности треба да раде на побољшању живота грађана, и питао
шта су они учинили за то.
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Вукадиновић је рекао да је власт „дигла руке и од севера Косова“ и да је после
потписивања Бриселског споразума из дана у дан помагала властима у Приштини
да успоставе потпуни суверенитет на целој територији Косова, „дајући им у руке“ и
правосуђе и безбедност, и енергетику, а „сада коначно и изборе на којима је
забрањено гласање са српским документима“.

  
  

И онда се данас појаве снимци како челници "Српске листе", за које председник и влада
ултимативно позивају да се гласа "да се не би кидале везе са Србијом", кришом ћаскају
са Беџетом Пацолијем на његовој јахти?! Вероватно су разговарали о томе како да
унапреде везе са Србијом https://t.co/2eS6X2NIid

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) October 4, 2019    

 „Шта још треба да се деси па да српска влада каже да неће учествовати у таквим
изборима?“ питао је Вукадиновић.

  

Иако власт позива Србе да гласају за Српску листу како се „не би кидале везе“ са
Србијом, истовремено, по речима Вукадиновића, „све ради у правцу кидања тих
веза“.

  

Он је критиковао и опозицију јер се, како је рекао, „прави мртва“ пред изборе на
Косову и указао да „не можемо причати само о каменим коцкама и лажним
дипломама, а ћутати о Србима с Косова који су двоструки таоци ове ситуације“.

  

Видети још: 

  

Крик: Милан Радојичић и Горан Ракић из "Српске листе" се, 2017. године, у Будви
тајно срели са Беџетом Пацолијем, након чега је он променио страну и подржао
Харадинаја

  

Александар Вучић: Позивам све да гласају за Српску листу, јер је то питање
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опстанка на Косову

  

(Бета)
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