
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
субота, 29 септембар 2018 18:19

Председник Народне странке и некадашњи председник Генералне скупштине УН Вук
Јеремић каже да се у овом тренутку дешава најхазарднији тактички маневар по питању
Косова, да се дискутује о разграничењу, а да у име Србије преговара Тони Блер. Тврди
да разграничење значи да делови тзв. Прешевске долине припадну Косову, а неки
делови севера Србији.

  

Према његовом мишљењу, део тог плана је и давање столице Косову у УН.

  

  

Јеремић је, гостујући у Новом дану , а на питање у ком својству је био у УН, рекао да има
позив, као бивши председник, за свако заседање Генералне скупштине.

  

Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је да су, осим косовских званичника, у
Њујорку и опозионари који покушавају да "ухвате што више званичника да се
фотографишу са њима" и то "искористе за личну промоцију".
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„Мислим да је премијеркина изјава била непримерена шефу делегације Србије, није
истина да сам ја јурио по ходницима“, рекао је на то Јеремић. Оценио је да је "негативна
и агресивна порука, коју је премијерка упутила опозицији", нешто што се не ради.

  

Он је навео да се у Њујорку видео са бројним званичницима и да су га саговорници
питали зашто нема председника Србије Александра Вучића.

  

"У нормалним околностима шеф Владе би био адекватан представник, али у свету се зна
да је само један човек заиста на власти у Србији и да је он одлучио да се не појави на
заседању".

  

Премијерка у свом говору није поменула ни Резолуцију 1244, ни формирање БСК,
ни културно наслеђе

  

Осврћући се на говор премијерке Брнабић у УН, Јеремић истиче да се свака изговорена
али и неизговорена реч за том говорницом мери. Додаје да је ово први пут да шеф
делегације Србије у говору не помене Резолуцију 1244, да се не захвали земљама које
признају суверенитет и територијални интегритет земље, које нису признале Косово.
Истиче да се у свом говору премијерка није осврнула ни на проблем с формирањем
косовских безбедносних снага - да је то руски министар је поменуо, а премијерка Србије
није.

  

"Ви не можете за говорницом УН одустајати од платформе са којом крећете у
преговоре... Сматра се да сте ту карту склонили са стола", наводи. Премијерка је
поменула само ЗСО, а то није једини интерес на КиМ, додаје гост Н1.

  

"Могла је да помене и привредне субјекте и имовину која је у великој мери узурпирана на
Косову... Она није поменула српско културно наслеђе!"

  

О КиМ, у име Србије, преговара Тони Блер
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Вук Јеремић се осврнуо и на то што је, како каже, током трајања заседања Генералне
скупштине, председник СНС кроз крокодилске сузе рекао да је његова политика
поражена, и за то оптужио делове цркве, опозиције, и невладиних организација.

  

"Овога тренутка најхазарднији тактички маневар по питању Косова се дешава...
Разграничење се дискутује више него икад и у овом тренутку, у име Србије, са највишим
званичницима моћних држава света, у име Србије, поновићу, преговара Тони Блер".

  

На питање како то зна, одговорио је да му је то рекло више саговорника, међу којим асу
поједини из Европе, а који знају да се Тони Блер прошле недеље састао с немачком
канцеларком Ангелом Меркел и управо о томе с њом говорио, односно, како каже
Јеремић - покушао да омекша њен став о разграничењу.

  

"Разговарао је и са високим француским званичницима, а следеће недеље има важне
састанке у Вашингтону, по договору са Александром Вучићем направљеним прве недеље
јула у Београду", тврди Јеремић.

  

  

На питање, одакле му докази за тврдње које износи, Јеремић је навео да је то написао
на Твитеру и рекао пре 10 дана на једној телевизији, а да нико није реагоавао, иако
власт врло промптно реагује на сваку изјаву из опозиције. Доказ да ту има нечега је то
што о томе не говорим први пут, а да ме нико не демантује ни из власти, а ни Тони Блер,
наводи.

  

"Очекујем да неко из власти то демантује, конкретно Александар Вучић, јер је он једини
у контакту са Тонијем Блером по том питању. Тони Блер се овим стварима не бави овим
из алтруизма... Блер ствари не ради за џабе и ја сада питам да ли је Тони Блер плаћен
за тако нешто и ко га је платио... Нису га платили из буџета, али неко га плаћа", навео је
Јеремић који пита и какву је врсту користи од државе Србије добио тај ко га плаћа.
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Лидер Народне странке каже да је Блер плаћен за то од извора с Блиског истока. На
питање ко су људи који су му рекли те информације, Јеремић наводи да се ради о
озбиљним и високопозиционираним званичницима, који су питали да ли је могуће да је
Србија баш изабрала Тонија Блера, јер је, подсећа, имао специфично ангажовање 1999.
баш по питању Косова.

  

Блеру 150.000 долара месечно уколико „успе да испреговара разграничење“ - Преш
евска долина 
да 
припадн
е
Косову, а евентуални делови севера Србији

  

Јеремић каже да се у ходницима УН прича и о цифри, и наводи да је чуо да се ради о
150.000 долара месечно, а да му следи и награда уколико успе да "испреговара
разграничење".

  

"Разграничење значи прецртати границу Србије, да делови онога што Албанци зову
Прешевска долина припадну Косову, а евентуални делови севера припадну Србији",
тврди Јеремић.

  

Ако прецртате границу и ставите потпис на корекцију територије своје земље, тиме би
се направио озбиљан преседан, наводи лидер Народне странке који додаје да онда то
значи да нема разлога да неко други, на другом делу територије, не би тражио то исто
са истим образложрењем - да нам је потребно разграничење између две етничке
заједнице.

  

Постоји објективно велика опасност да, у року од неколико година од разграничења и
давања столице Косову у УН, нећемо имати две албанске државе, него једну, каже гост
Н1. Како је рекао, давање столице Косову у УН је корак ка формирању Велике Албаније.

  

У извоз оружја укључен отац министра Стефановића
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Јеремић је рекао да га је један од саговорника са Блиског истока у УН ме питао шта се
дешава са српским извозом оружја, јер пушке из Србије завршавају у Јемену у Сирији.

  

Јеремић тврди да је директно укључен у изоз тог оружја "отац министра унутрашњих
послова, Бранко Стефановић, преко фирме ГИМ чији је власник Горан Тодоровић и која
је последњих 20 месеци извезла 67 милиона долара оружја у Саудијску Арабију".

  

За тај извоз су дате извозне дозволе, између осталог њих даје и МУП, додаје.

  

"Отац министра унутрашњих послова је близак партнер Горану Тодоровићу и то се види
у АПР, формирали су заједничку фирму УниБГ", додао је.

  

Упитао је, како је рекао - у нади да ће добити одговоре, да ли је то истина, да ли се тај
транспорт врши преко нишког и београдског аеродрома на војне аеродроме Емирата и
Саудијске Арабије, који се налазе на граници Јемена и Сирије, авионима земаља бившег
СССР. Упитао је и да ли можда има конфликта интереса, с обзиром на то да је отац
министра у питању.

  

Нисам добио новац из Катара

  

Упитан о твитер-расправи и о питању премијерке о новцу из Катара, негира да га је
добио.

  

"Начин на који се премијерка обраћа, чак и у Њујорку са беџом шефа делегације Србије,
обраћајући се опозиционим актерима, је тако непримерена", закључује.

  

Видети још: 
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Миленко Јованов: Јеремић је бедник и лажов који нема право да прича о Косову -
најбоље би било да посети неку здравствену установу

  

( Н1 )
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