
Марко Ђурић: Лицемерни Јеремић пере савест нападајући Вучића, сада има образа да говори о томе да „неко жели да се реши КиМ"
среда, 24 јул 2019 08:15

Потпредседник СНС Марко Ђурић изјавио је синоћ да је Вук Јеремић решио Србију
Косова и Метохије, фабрика, угледа, новца, војске и сада пере савест нападајући
председника Александра Вучића.

  

  

Потпредседник СНС Марко Ђурић изјавио је да је Вук Јеремић решио Србију Косова и
Метохије, фабрика, угледа, новца, војске и сада пере савест нападајући председника
Александра Вучића који се за КиМ бори, фабрике доводи и Србију усправља са колена.

  

"Безобразлук и лицемерје Вука Јеремића и његовог тајкунског компањона Драгана
Ђиласа је и до сада било познато грађанима Србије, али да Јеремић и његова тајкунска
братија говоре о томе да неко жели да се „реши“ Косова и Метохије је непревазиђено -
нешто тако бесрамно није се чуло у досадашњем политичком и јавном животу Србије",
саопштио је Ђурић.
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Наводи да је Јеремић тај који је пре девет година поставио катастрофално питање пред
Међународним судом правде, а његово име славили су и јуче по Приштини и Хашим Тачи,
Рамуш Харадинај и сви листом албански сепаратисти, док је штампа у Приштини и
албанска јавност истога тога Јеремића глорификовала као хероја који им је дао потврду
самопроглашене независности.

  

"Човек чији су пријатељи, спонзори и пословни партнери по затворима широм света, који
је умешан у многе њихове финансијске криминалне радње, који прима новац из страних
амбасада без образложења српског јавности за коју контрауслугу, али и човек који је
поставио границу између Срба и Срба на Јарињу и Брњаку, пребацио преговоре из УН у
ЕУ, на КиМ довео Еулекс и развластио Кфор, увео представника самопроглашеног
Косова у УН, донео низ накарадних и штеточинских споразума за Србе на КиМ и Србији
везао и руке и ноге у даљим преговорима, сада има образа да говори о томе да неко
жели да се "реши" КиМ", каже Ђурић.

  

Како истиче, само човек без стида и срама, са таквим наслеђем, може да наставла да
мизерним покушајима обмањује и лаже народ Србије.

  

Међутим, наводи Ђурић, српски народ на КиМ и у читавој Србији одлично зна тај
политички легат Вука Јеремића, али и ко је зауставио цепање Србије по Јеремићевом,
Тадићевом и Ђиласовом сценарију, ко брине о грађанима у јужној српској покрајини и ко
је све центре моћи, који су питање КиМ сматрали свршеним чином, поново вратио за
преговарачки сто.

  

"Али Јеремић и његови тајкуни, криминалци и пропали политичари, који би само да
поново пљачкају грађане и пуне сопствене џепове, настављају да шире пропаганду у
личне сврхе и појединих иностраних кругова који Србији не желе ништа добро", каже
функционер СНС.

  

"Чак и најава председника Србије Александра Вучића да ће позвати најрелевантније
међународно признате организације да имају увид у све изборне спискове, процедуре и
процесе, које су, вреди подсетити, управо Јеремић и Ђилас донели, њима не значи
ништа, те одбацују чак и те релевантне неутралне факторе као меродавне јер знају да
никакву подршку у народу немају и само марифетлуцима, лажима и уз помоћ медија које
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контролишу покушавају да оправдају своју немоћ, незнање, лоповлук и лицемерје",
закључио је Ђурић у саопштењу.

  

(Танјуг)

  

Видети још:  Вук Јеремић: Ако желите да се решите Косова и Метохије - гласајте за
Вучића и СНС; Режим не показује било какве знаке спремности да обезбеди
услове за фер и демократске изборе
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