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 Донације из Хонгконга су пресушиле након што су се Јеремићеви пословни пријатељи
нашли на удару ФБИ и кинеских власти, али Вук изгледа није дуго лутао у проналажењу
новог спонзора!

  

  Како „Ало!“ сазнаје, то би могао бити нико други до Хашим Тачи. Наиме, иза блокирања
саобраћајница широм Србије, наводно због акциза за гориво, стоји далеко опаснији план
него што се у првом тренутку мислило. Цела акција претходних дана је у ствари
представљала генералну пробу за оно што би требало да уследи у наредном периоду,
упад специјалних снага РОСУ на север Космета, док би истовремено Вук Јеремић и
његови саборци требало да изазову хаос на улицама Београда и Србије и путем
насилних демонстрација уз помоћ „патриотских делова активних и бивших припадника
Војске и полиције“ сруше легитимно изабрану власт.   

Ово је индиректно потврдио и сам Вук Јеремић, који је изјавио:

  

„Вучић планира да у наредних неколико месеци изазове нереде на северу Косова и
Метохије како би споразум са Приштином који подразумева чланство Косова у УН био
доживљен као олакшање”, навео је Јеремић.

  

Како за „Ало!“ наводи Миленко Јованов, потпредседник СНС-а, било би више него добро
да се испитају „пипци Вука Јеремића и његови контакти које има у Приштини“.
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- Уместо Јеремићевих лажи, свако може да види истину да управо он, заједно са својим
партнерима Ђиласом, Јанковићем, Обрадовићем и осталима, организује хаос и немире
широм Србије. Њихови батинаши напали су грађанина на улици, напали су полицајца,
малтретирали су мајку са дететом, патријарха... Па шта је то него хаос?! Тако да Јеремић
по систему „држ’те лопова“ покушава да за оно што сам ради оптужи Вучића. То и иначе
ради и зато би било добро да се испитају његови пипци и контакти на Косову и
Метохији, јер се ово што је изјавио може тумачити као најава онога што сам спрема.

  

Поводом Јеремићевих изјава се огласио и Марко Ðурић, потпредседник Главног одбора
СНС-а, који је оценио као потпуну политичку неодговорност и личну нестабилност оцене
и изјаве Вука Јеремића, који, како је навео, машта о сценарију о немирима на Косову и
Метохији.

  

- Управо се таквим методама служио некадашњи режим, чији је Јеремић био истакнути
члан, и без икакве сумње Јеремић би се, да има икакву тежину, и данас играо политике
користећи Србе на Косову и Метохији као покретне мете - навео је Ðурић у писаној
изјави достављеној медијима.

  

Ðурић подсећа да су управо Јеремић и његови партијски другови својевремено 2011.
изазвали немире на северу Косова и Метохије, а потом зарад останка на власти
оставили Србе у покрајини на цедилу и увели им прелазе попут граничних, царинске
печате и приштинска лична документа.

  

- Српска напредна странка и председник Вучић учиниће све да заштите безбедност
нашег народа на Косову и Метохији, али и наставити да инсистирају да се разјасни каква
је природа Јеремићевих односа са међународном криминалном групом корупционаша и
перача новца и за какве противуслуге је добио 200.000 евра од катарске амбасаде у
Берлину - поручио је Ðурић.

  

Истакао је да Србе на Косову и Метохији не смеју да онеспокоје „дијаболичне фантазије“
Вука Јеремића, чији је једини посао очигледно да седећи у скупим ресторанима у
Њујорку или Тоскани смишља пакости српском народу и држави.
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Јеремић главна звезда албанских медија!

  

Шта год да се догоди Србима на Косову, Албанци ће оптужити Србе да су то урадили. А
у томе им је, ко би други, помогао лично Вук Јеремић. Он је својом политикантском
изјавом да држава Србија планира да изазове хаос на северу Косова постао највећа
звезда приштинских, медија који га славе и дају му огроман простор. Таквом суманутом
изјавом, Јеремић је дао алиби Албанцима за сваки напад против српског народа на
Косову и Метохији.

  

(Ало)
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