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У тајном анексу одлуке о пуштању Шешеља пише да власти, на захтев Трибунала, орају
да га ухапсе и изруче за 48 сати

  

Вучић у ћорсокаку: Ста год да уради, за једне ће бити издајник, за друге кривац за сукоб
са ЕУ

  

Одлука о пуштању лидера СРС Војислава Шешеља из притвора Хашког трибунала није у
четвртак донета само из „хуманитарних разлога", већ и из политичких интереса
западних моћника који на све могуће начине покушавају да изазову хаос и нестабилност
у Србији, открива Информер.

  

Да у хашкој одлуци о пуштању Шешцља и те како има политике и неких других
„нехуманитарних разлога" можда најбоље доказује чињеница да у тајном анексу одлуке
о пуштању Во- јислава Шешеља пише да српске власти, на захтев Трибунала, морају да
га ухапсе и изруче у року од 48 сати!
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  Хашка уцена  Садржај тајног анекса познат је само Шешељу, Трибуналу и Влади Србије, а више нашиходлично обавештених извора из Хага и српске и власти потврдило нам је да у њему стој'„обавеза хапшења у случају непримерене политичке делатности (!?!). У анексу се недефинише шта конкретно значи та „непримерена делатност", али се прецизира да јеВлада обавезна да лидера СРС ухапси и пребаци у притвор Трибунала у року од највише48 сати.  - То, дакле, значи да на наређење суда Вучић и његова влада морају одмах да ухапсеболесног Шешеља и пошаљу га поново у Хаг! Пошто је сасвим извесно да ће Шешељодмах по доласку у Србију наставити да се бави политиком, пошто су радикали већнајавили велики митинг за следећу суботу, 15. новембра, то значи да нам већ за седамдана прети хаос у Србији! - каже један од наших извора. Он наглашава да се овим тајниманексом премијер Вучић и СНС доводе у потпуно „безизлазну позицију" из које никако немогу да изађу као победници.  - Шта год да ураде, вучићевци ће за једне бити издајници, за друге кривци за сукоб саЕУ! Пазите, ако власт ухапси Шешеља, одмах ће на Вучића и Тому кренути жестокинапади. Нападаче их као издајнике који хапсе и изручују кума, а на тим оптужбама ће,нема сумње, инсистирати како радикали тако и демократе... С друге стране, ако Владаевентуално одбије захтев Трибунала и не ухапси Шешеља, онда ће нам ЕУ сасвимсигурно запретити блокадом преговора, за шта ће опет бид крив Вучић... - прецизирасаговомик Информера.  Да се Шешељевим доласком спрема „паклени план за скретање Србије с европског пута"потврдио је јуче и министар рада Александар Вулин. Он је упозорио да пуштање наслободу лидера СРС није ништа друго до покушај да се поремети Србија и застрашипремијер.  - Ово је много веће од Шешељевог пуштања, ово је одговор и порука Вучићу: Не можеПутин у Београд, не може војна парада, мора да се напусти политика „и Русија и ЕУ"!Запад је и раније уцењивао премијера да ће дестабилизовати Србију, али Вучић им јеувек говорио да неће мењати своју политику - рекао је Вулин.  
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  Лидер СРС запретио - Осветићу се Вучићевој деци и Томиним унуцима  Војислав Шешељ је, како сазнајемо, својим страначким сарадницима поручио да поповратку у Србију неће да се лећи, већ да има само једну жељу - да се освети!  - Рекао нам је да њему живот више није важан и да је он испунио своју мисију победомнад Хашким трибуна лом. Шешељ има само још једну жељу да се освети Томи и Вучићу заиздају. Дословце ми је рекао: Осветићу се Вучићевој деци и Томиним унуцима! - пренеонам је у петак један од највиших функционера СРС. Подсетимо, Информер је још летосписао да је Шешељ у хашком притвору српском конзулу рекао да поручи Вучићу и Томида ће се осветити њиховој деци. о „осветничким плановима" Војислава Шешеља пренеколико дана писале су и друге дневне новине.  (Информер)  
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