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Ђукановић мора бити процесуиран као вођа опасне тероростичке организације која
најављује јавно преко РТЦГ терористичке акције против грађана, лидера нове власти и
верских поглавара, стоји у саопштењу председника Покрета за промјене Небојше
Медојевића.

  

  

У саопштењу се наводи да су председник Црне Горе и његова терористичка
организација ДПС-а су највећа приетња миру и безбедности. Монструозна организација
заснивана на шверцу наркотика и цигарета и прању новца мора бити забрањена, њена
имовина национализована, а кључне вође оптужене и осуђење пред судовима Црне
Горе.

  

"Балканска Конфедерација Организованог Криминала на чијем је челу Ђукановић је
претња по безбендост Европе, а и САД ,и под интензивним је истрагама највећих
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безбедносних служби света", додаје се.

  
  

Обавестио сам моје пријатеље у НАТО да нам треба снажна политичка, финансијска
кадровска, оперативна и техничка подршка за борбу против ове хоботнице

    

"Обавестио сам моје пријатеље у НАТО да нам треба снажна политичка, финансијска
кадровска, оперативна и техничка подршка за борбу против ове хоботнице", наводи
Медојевић.

  

"Ова организација је и највећи изазов за нову Владу и ту не би смело да буде
премишљања, чекања, оклевања и тражења идеолошких алибија. Ђукановић мора бити
процесуиран као вођа опасне тероростичке организације која најављује јавно преко
РТЦГ терористичке акције против грађана, лидера нове власти и верских поглавара",
наведено је у саопштењу.

  

"Позивамо све чланове ДПС којима је на срцу Црна Гора и желе да се она мења и
развија у миру, да напусте ову терористичку организацију која најављује насиље и
тероризам. Ђукановићи не бране Црну Гору, него опљачкане милијарде . Оне нису у
шуми, него на приватним рачунима ван земље."

  

"Ово је нека нова демократска и слободна Црна Гора за коју су се борили сви
суверенисти и Црногорци, и Ђукановић и његова организација ће се морати на то да се
навикне, иначе ће се суочити са снагом државе и институција ослобођених окова", стоји
у саопштењу Небојше Медојевића, председника Покрета за промјене.

  

 (ИН4С) 
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