
Глумац Емир Хаџихафизбеговић на ХРТ-у: Надам се да ће Американци схватити шта Србија ради - док се тој аждаји не одсече глава неће бити среће на овим просторима
уторак, 18 јун 2019 09:30

 Тузлански глумац Емир Хаџихафизбеговић вријеђао је Србе и Србију на хрватској
телевизију, гостујући у емисији "Недјељом у 2" код Александара Станковића.

  

  Хаџихафизбеговић је изразио наду да ће Американци одсјећи главу Србији коју је
успоредио са аждајом.   

"Ја се дубоко надам да ће Американци схватити послије свега овога шта политичка
Србија ради. Опет им не ваља Македонија, не ваља им Косово, не ваља им Црна Гора,
не ваља им Босна... Сад су се мало с Хрватском примирли. Док се тој политичкој аждаји
не одсјече глава послије 30 година, нема среће на овим просторима" рекао је
Хаџихафизбеговић.

  

Током ове емисије, глумац је направио скандал када му је показана фотографија на којој
је током рата на окупљањима показивао три прста, поздрављајући на тај начин
присутне.

  

  

 "Покажите ми ту слику, то је стварно будалаштина. Не желим уопште да се бавим том
бласфемијом" рекао је шокирано. Водитељ емисије, Александар Станковић, након тога је
позвао режију да му до краја гостовања набаве фотографију на којој наводно
Хаџихафизбеговић држи три прста у ваздуху.
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"Ово сам ја и три прста испред скупштине Тузла. Да ја дижем три прста у Тузли?!? Која
је гранатирана, дај, Ацо, молим вас стварно, ово је будалаштина. Ово је аутентично, али
контекст нема везе с везом. Ово је као кад су оног из Дубиозе Колектив прозвали да је
дигао три прста јер је показивао колико је сати" рекао је Хаџихафизбеговић.

  

(Независне новине)
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