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Члан ЛДП Златко Црногорац на Фејсбуку написао да би се народ опаметио да је
НАТО побио трећину Срба за време бомбардовања

  

БЕОГРАД - Жао му што нас НАТО није више бомбардовао!

  

Ову скандалозну поруку на свом Фејсбук профилу написао је Златко Црногорац,
извршни продуцент
„Пароброда“,
установе културе при општини
Стари град, и члан ЛДП!
Своје мишљење изложио је коментаришући резултате мајских избора у Србији, посебно
оних у
Београду, где ЛДП није прешао цензус.

  

  

- Дакле овако: реално, да нас је „Милосрдни анђео“ више избомбардовао и побио барем
трећину, можда бисмо се опаметили као Јапанци и Немци, овако смо ту где јесмо. ПС: С
посебним освртом, набијем на к.... све вас интелектуалне будале који сте бели листићи.
Ако су неки моји пријатељи гласали за Пантелу, Биљану С. и Ивана Ивановића, нек се
слободно сами унфрендују - написао је Црногорац на свом профилу.

  

Он је отишао корак даље, па је и на Твитеру наставио да с неистомишљеницима
полемише и брани свој став.
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- Поздравио те Ивица Дачић, али немој прерано да се радујеш. Ви сте лицемери - неки су
од твитова које је Црногорац оставио на овој социјалној мрежи.

  

У ЛДП нису били вољни да коментаришу ове испаде свог члана.

  

- Немамо намеру да коментаришемо ичије писање на Фејсбуку. Нико нема право да
нечије ставове изнесене на друштвеним мрежама доводи у везу са ставовима ЛДП. Зна
се шта је политика ЛДП - изричити су у овој странци.

  

Црногорац, који је на Фејсбуку и Твитеру имао прилично ратоборне изјаве, на питање
новинара Курира зашто има тако радикалан став, само је одговорио да не жели ништа
да коментарише.

  

- Нисам никакав ни страначки, ни државни, ни општински функционер, већ само
запослен у установи културе „Пароброд“ - одговорио је.

  

(Курир)
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