
Рамзан Кадиров: Бомбардовање деце Донбаса није злочин, али њихово спасавање је „депортација“ Ово није моја изјава - тако мисли суд у Хагу. Предлaжем хашким паразитима да Путину уруче Нобелову награду за мир
субота, 18 март 2023 14:28

Испоставило се да би било боље да су становници Донбаса, укључујући децу,
остали да гину под украјинским бомбама и да ни у ком случају нису напустили
опасну зону, поручио је лидер Чеченије Рамзан Кадиров, коментаришући налог
Међународног кривичног трибунала у Хагу за хапшење председника Руске
Федерације Владимира Путина.

  

  

"Ово није моја изјава, тако мисли Међународни кривични суд у Хагу који је спасавање
деце Донбаса дефинисао као депортацију", написао је Кадиров и додао да одлука суда
није чудна, већ апсурдно смешна.

  

"Бомбардовање деце није злочин, али њихово спасавање је депортација", закључио је
он.

  

Предложио је "хашким паразитима" да, за децу која су са ратне зоне евакуисана у

 1 / 2



Рамзан Кадиров: Бомбардовање деце Донбаса није злочин, али њихово спасавање је „депортација“ Ово није моја изјава - тако мисли суд у Хагу. Предлaжем хашким паразитима да Путину уруче Нобелову награду за мир
субота, 18 март 2023 14:28

Русију, уруче Путину Нобелову награду за мир, с обзиром да су та деца, како је рекао,
склоњена, нахрањена и послата у школе, док Запад ни украјинске избеглице није могао
да прими људски.

  

"Мада чему да се надамо од вас? Међународна судска инстанца је показала да нема
самосталан статус, спретно је поклекнула под прекоокеанским господаром, у журби да
изврши његове команде. Толико јој се журило да му пољуби скуте да није имала времена
ни да среди формулацију", приметио је Кадиров.

  

Према његовим речима, ЕУ, НАТО, УН и друге сличне организације и удружења одавно
су показале да су зависне, пристрасне, цензурисане и да извршавају налоге
синхронизовано и које контролише иста рука.

  

Позвао је нормалне грађане Европе, "нормалне у сваком смислу, психички здраве", да
преузму ситуацију у своје руке и промене марионетске режиме у својим државама.

  

Поручио им је да изграде нове државе са чистим доктринама без икаквих девијација
којима ће Русија бити пријатељ, а не непријатељ и које се неће плашити.

  

"До тада се плашите", поручио је и додао да шта год мислили и радили на Западу, то
неће променити ситуацију у Русији.

  

(РТ Балкан)
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