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 Потпредседник Главног одбора Српске напредне странке, Миленко Јованов, саопштио
је данас, поводом изјава Вука Јеремића, председника Нардне странке на ТВ Н1, да би
„набоље би било да Вук Јеремић посети неку здравствену установу“.

  

  „На свим разговорима били су присутни само Александар Вучић и Марко Ђурић, а тај
човек нема апсолутно никакве везе ни са чим што се тиче Косова. Могуће је да неке везе
има онај његов пријатељ и сарадник у међународном криминалу Хо, али не са Косовом,
него са подмићивањем“, навео је Јованов ун писаном саопштењу које преноси СНС.   

Он је Јеремића назвао „бедником, лажовом и случајем за лечење“.

  

„Јеремић може да се опере пред историјом за сву штету коју је нанео Србији и српском
народу. Он је непосредни кривац за измештање решавања питања Косова и Метохије из
УН у Европску унију и последњи је који има право да помиње Резолуцију 1244, након што
ју је брутално згазио и поцепао када је својевремено од Генералне скупштине УН
затражио да усвоји капитулантску резолуцију наметнуту од бриселских комесара“,
наведено је у писаној изјави Јованова прослеђеној медијима.

  

По оцени Јованова, „самозаљубљени Јеремић је своју генијалност требало је да покаже
на делу када је од Међународног суда правде тражио мишљење о легалности
једнострано проглашене независности Косова, али је уместо тога наступио као
политички дилетант и балавац, задавши сопственој земљи ударац од којег се до данас
није опоравила“.
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Видети још: 

  

Вук Јеремић: О „разграничењу“ у име Србије преговара Тони Блер за 150.000
долара месечно - део плана столица Косову у УН; Брнабић у свом говору у УН није
поменула ни Резолуцију 1244, ни формирање БСК, ни српско културно наслеђе на
КиМ

  

(Фонет)
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