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Демократска Црна Гора позвала је Социјалистичку народну партију (СНП) да јасно каже
да ли ће у било којој варијанти правити скупштинску већину са Демократском партијом
социјалиста (ДПС) и уз подршку те партије обављати власт.

  

  

Поручили су, у одговору СНП-у, да остају "истински европејци, истински западњаци,
истински подржаваоци Нато интеграција", али без "лиценце ДПС-а" коју, како су казали,
лидер СНП-а Владимир Јоковић с поносом носи.

  

"Отужно је читати чак и паничне покушаје СНП-а да макар оставе илузију у јавности да
дебатују с нама, кад су већ одустали од политичког насљеђа и политичког достојанства
издајући вољу грађана за рачун мафије и још увијек неутврђени мањи дио колача од 21
милиона. Дакле, ви се за изборну вољу грађана борите тако што им мафију враћате на
грбачу? Ово је глупље и безобразније чак и од оног фасцинантно сулудог да је Зденка
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Поповић опструисала истрагу о убиству Душка Јовановића, а ви сад са вјероватно
налогодавцима ето хоћете то да ријешите. Јоковић и Љубо Биговић ће заједно да ријеше
тај злочин. Па, ово нема ни у Сомалији", наводи се у реаговању Демократа.

  

Грађанима је, како су казали, ипак све јасно.

  

"Сви разумијемо да је у овој ситуацији кад сте толико загазили у издају свега што је био
СНП тешко написати и обично саопштење, па вам их ево већ неко вријеме пише
Абазовић и медијски поол Коалиције за 21 милион. Али је ипак најтужнија од свега улога
коју је Јоковић намијенио себи: да све оне који неће да се продају оним којима се Јоковић
планира продати проглашава антиевропејцима, антисрбима, антицрногорцима,
радикалима... И то предсједник некад великог, часног СНП-а?! Само на папиру,
Јоковићу, јер одлично знаш, одлично чујеш шта ти поручују часни чланови СНП који су
деценијама трпјели терор од вашег новог послодавца", додају из Демократа.

  

Из те партије тврде и да је Јоковић "са радикалима марширао по Црној Гори, пљујући
све европско".

  

"Јоковић који је по Београду сједио на добро знаним канабеима, Јоковић који је врло
резолутно анти НАТО је сад изненада европејац, са лиценцом ДПС-а. А зна се одлично
како се та лиценца добија. То је једина лиценца која се не купује или добија, већ се уз
лиценцу још и плаћа. Добро грађани знају чији је потпис на тој лиценци, који сад с муком
носи Јоковић.

  

И сад, замислите, Јоковић је европејац зато што се планира продати ДПС-у, а то је
човјек који је казао да су Црногорци историјски фалсификат настао на окупираном
Цетињу, имплицирајуци да Црногорци као нација не постоје. То је та ДПС лиценца
европејства коју ми са задовољством одбијамо. Нас пита јесмо ли ухапсили Брана, док се
са оним који је начелу безбједносног сектора планира продати том истом Брану. Пита
нас за литије, за које свак зна да смо ту били од прве до последње, али не да се сликамо
већ да као ових вечери будемо с народом. Ми смо наставили тим путем, док Јоковић
више не може с народом. Јоковић је сад лиценцирани европејац."

  

"Замислите ту баналну глупост да се ми, који зовемо на ванредне изборе на којима ће
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грађани дати суд о сваком, боримо за фотеље, али се Лиценцирани европејац бори за
вољу грађана тако што ће је испоштовати са Абазовићем и ДПС-ом. Е, па цркни - пукни
Јоковићу - продати се нећемо, јер нема тог милиона за који би пристали да будемо
издајници као Дарко Пајовић или било ко други. Цркни – пукни, издају вам нећемо
дозволити, остајемо истински европејци, истински западњаци, истински подржаваоци
Нато интеграција, али без лиценце ДПС-а коју ти с поносом носиш. Маните се шупље
приче него кажите да ли ћете у било којој варијансти правити Скупштински већину са
ДПС и уз њихову подршку вршити власт?! Наш одговор је једноставан: НЕ. Имате ли ви
став", закључује се у реаговању Демократа.

  

(Вијести)
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