
Александар Вулин одговара Кајлу Скоту: Да ли треба да хвалим бомбардовање и тражим оправдање за отцепљење КиМ?
среда, 11 октобар 2017 22:45

Министар одбране Александар Вулин одбацио је критике амбасадора САД у Београду
Кајла Скота поводом односа према хашком осуђенику генералу Владимиру Лазаревићу,
наводећи да Србија није изазвала ратове и да не треба да се стиди оних који су је
бранили.

  

  

Реагујући на оцену Скота да "месеци рада на побољшању имиџа Србије у САД могу бити
подривени једном изјавом", Вулин је изразио чуђење што како је рекао, "амбасадор не
види могућност подривања имиџа и претњу односима у томе што је хашки оптуженик
Анте Готовина саветник у Влади Хрватске или у ослобађању Насера Орића".

  

"Лазаревић је слободан човек а моје је право да поштујем и његову борбу и борбу мог
народа. Да ли треба да хвалим бомбардовање и тражим оправдање за отцепљење
Косова и Метохије? Не знам војску која би се одрекла и постидела генерала Лазаревића,
а ја сигурно нећу", навео је министар одбране.
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Вулин је додао да је због таквог става "недељама" изложен медијским нападима, као и
да је спреман да "плати цену".

  

Министар одбране раније је на скупу бивших старешина Треће армије Војске Југославије
за време НАТО бомбардовања, међу којима је био и последњи командант 3. армије ВЈ,
генерал у пензији и хашки осуђеник Владимир Лазаревић, казао да је "прошло време
када ти људи нису могли да уђу у Војну академију и када су нас терали да их се
стидимо".

  

"Никада се више нико неће стидети ових људи, јер их се никада није постидела војска
којој су командовали и никада их се није постидео народ који су бранили и одбранили",
навео је Вулин.

  

После те изјаве реаговао је амбасадор САД у Србији Кајл Скот који је данас на свом
Твитер налогу пренео текст "Вашингтон поста" под насловом "Српски министар одбране
хвали осуђеног ратног злочинца", оценивши да "месеци рада на побољшању имиџа
Србије у САД могу бити подривени једном изјавом".
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  Кајл Скот: Вулинова изјава подрива имиџ Србије у САД  Амбасадор САД у Србији Кајл Скот поделио је на свом твитер профилу текст "Вашингтонпост" са насловом "Српски министар одбране хвали осуђеног ратног злочинца".  Скот је написао да "месеци рада на побољшању имиџа Србије у САД могу битиподривени једном изјавом".  Наиме, приложени текст бави се говором који је министар одбране Александар Вулинодржао у суботу у Нишу, где је, између осталог, навео да је "прошло време стида", и да"наступа време тихог поноса када Србија негује и чува успомене на све који су јебранили".    Nažalost, meseci rada na poboljšanju imidža Srbije u SAD mogu biti podriveni jednom izjavom https://t.co/JZpwyUIEK7  — Amb. Kyle Scott (@usambserbia) October 11, 2017    Вулин је тада рекао да су сви који су бранили Србију "најхрабрији међу храбрима",мислећи и на присутног генерала у пензији Владимира Лазаревића, који је био осуђен, азатим пуштен на слободу после одслужене две трећине казне у Хашком трибуналу.  У тексту се наводи да је Вулин "похвалио осуђеног ратног злочинца због његове улогепротив интервенције НАТО-а на Косову 1999. године".  У листу је оцењено да овакве опаске министра Вулина све више илуструју пораст пркосаи ината Србије према Западу, као и да Србија званично тражи чланство у Европскојунији, али се истовремено приближава и свом дугогодишњем савезнику Русији.  "Нажалост, месеци рада на побољшању имиџа Србије у САД могу бити подривени једномизјавом", написао је на све то амерички амбасадор на свом званичном твитер налогу.  (Н1, Бета, Танјуг)  
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https://twitter.com/usambserbia/status/918036827822542848?ref_src=twsrc%5Etfw

