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понедељак, 01 јун 2020 16:25

Потпредседник Народне странке Здравко Понош изјавио је данас да ће избори
најављени за 21. јун бити „једини избори на којима ће се гласати ногама“, јер ће бити
довољно само доћи на бирачко место и тиме гласати за власт, пошто није важно кога ће
бирачи заокружити на гласачком листићу.

  

  

„Наш циљ је да допремо до што већег броја грађана, пошто су медији затворени, и да им
појаснимо због чега не треба да излазе на ове изборе. Грађани треба да знају да на тим
изборима неће бити у прилици да било шта бирају, јер ако се гласа ногама, онда се ту
ништа не бира. Нема разлоза да излазе да биралишта да би исказали верност држави и
институцијама, пошто институције не поштују њих“, рекао је данас у Крагујевцу
потпредседник Народне странке Здравко Понош, уз напомену да је српска опозиција,
окупљена у Савезу за Србију, започела завршницу кампање за бојкот предстојећих
избора.

  

Оценио је, притом, да ће предстојећи избори биту једини избори на којима се „гласа
ногама“.
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Биће, наиме, довољно да одете на бирачко место, и већ сте, према његовим речима,
гласали за власт без обзира кога сте заокружили.

  

На нормалним изборима се „гласа главом и срцем“, а на овим, сматра Понош – ногама.

  

„Ако се неко, и то са ореолом опозиције, одлучи да изађе на такве изборе, онда он
практично помаже овом режиму. Мотиви за то често су прозаични и ради се о
финансирању странака, посланичким платама, чак и о пословном простору, што је јако
бизарно“, каже Понош, наглашавајући да Народна странка верује да ће они који срљају
на ове изборе, а сматрају себе опозицијом, да „угасе своје политичко битисање“, док ће
они који издрже пристиске и одоле оскушењу једног дана имати прилику да учествују на
правим изборима.

  

Истакао је потом да су два битна разлога због чега грађани 21. јуна не треба да изађу на
биралишта.

  

Први се односи на здравствену ситуацију у Србији, пошто епидемија КОВИД 19 и даље
траје и још увек није званично завршена, и не зна се кад ће то да буде учињено. А други
је питање достојанства и здраве памети да се не учествује у нечему што је „циркус,
вређање интелигенције и достојанства“.

  

Потпредседник НС је данас казао и да грађанима Крагујевца не треба пуно објашњавати
због чега треба да се бојкотују предстојећи изборе.

  

Крагујевац је у последњих неколико година, колико је СНС овде на власти, град чији је
развој вољом централне власти увелико заустављен. Разлог за то, према мишљењу
Поноша, је свађа у породици СНС, која може да се тумачи “Фројдовским методама”.

  

Констатоаво је и да Српска напредна странка на изборе у Крагујевцу излази “у више
колона”, тако да ће Крагујевчани, било коју листу да заокруже, да гласају за СНС.
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(Бета)

  

 3 / 3


