
Зоран Милановић: Хрватска није у рату са Русијом. Слање западних тенкова продужиће рат. Можда ће ти тенкови изгорети у Украјини, а можда дођу и до Крима, али без Хрватске и без хрватске легије код Стаљинграда
четвртак, 26 јануар 2023 21:00

Ако не буде преговора Москве и Вашингтона, онда смо корак ближе трећем светском
рату, поручио је председник Хрватске Зоран Милановић и истакао да ће слање
западних тенкова у Украјину продужити рат.

  

  
  

И онда смо слушали како ме хвали Лавров, међутим након неколико дана немачка
министарка спољних послова каже да морамо бити јединствени јер, цитирам, ми смо у
рату с Русијом. Ја то нисам знао. Можда је Немачка у рату с Русијом опет, али сретно им,
можда прођу боље него пре седамдесетак година
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"Ако се Америка и Русија не договоре, а то није на видику, рат се неће зауставити.
Некако се надам да трају некакви разговори, или ћемо лагано према трећем светском
рату за који неки мисле да је већ почео, али ја сам мало уздржан. Што се тиче тенкова, и
руски и амерички горе исто", рекао Милановић.

  

Сматра да Хрватска војно никако не треба да помаже Украјини.

  

"Желите ли да уђемо у рат? Ја сам цитирао украјинског министра који је рекао да је то
прокси рат. Ја сам само поновио његове речи. И онда смо слушали како ме хвали Лавров,
међутим након неколико дана немачка министарка спољних послова каже да морамо
бити јединствени јер, цитирам, ми смо у рату с Русијом. Ја то нисам знао. Можда је
Немачка у рату с Русијом опет, али сретно им, можда прођу боље него пре седамдесетак
година", рекао је Милановић.

  

Поручује да Хрватска није у рату.

  

"Сад смо од Зелених, који су били пацифистичка странка и антиамеричка, и антируска,
чули да смо и ми у рату. Ми нисмо у рату, Русија и Америка су у рату, али Немачка није и
неће их ништа питати, а можда и боље јер смо видели што су радили с резолуцијом о
БиХ", рекао је хрватски председник новинарима током посете хрватској фирми "АД
Пластик".

  

Он је рекао да ће можда ти тенкови изгорети у Украјини, а можда дођу и до Крима, али
без Хрватске и без хрватске легије код Стаљинграда, црне или зелене, било какве.

  

"Ја ћу то увек заговарати. Они који желе да се свиде некоме у Бриселу можда ће то
заговарати, али ја нећу", јасан је Милановић.
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Ако смо, поновио је, у рату с Русијом онда хајде да видимо шта нам је чинити.

  

"И онда нећемо питати Немачку за мишљење. Шолц је био нешто блажи, али они нека се
договоре онда ко је тамо канцелар. Ја сам дуго у политици и наша земља је прошла кроз
свашта, али овакво лудило још нисам видео", навео је Милановић, пренела је
загребачкаТВ Н1.

  

(Танјуг)
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