
Ђукановић поново црта мету и ставља жуту траку грађанима који су гласали да Црна Гора настави у заједници са Србијом

Пише: Здравко Кривокапић
среда, 19 мај 2021 22:30

  

Историја и политичка теорија доказаће да су појава, владавина и резултати Мила
Ђукановића највећи пораз јуначке Црне Горе и највећа мрља на њеном свијетлом лицу,
саопштио је предсједник Владе Здравко Кривокапић.

  

  
  

Историја и политичка теорија, доказаће да су појава, владавина и резултати Мила
Ђукановића највећи пораз јуначке Црне Горе и највећа мрља на њеном свијетлом лицу

    

Казао је да не би одговарао на "беспризорне неистине" предсједника државе, јер су оне
свакодневне, али да ће, за разлику Ђукановића, "који није свјестан одговорности према
сваком грађанину ове државе", то учинити као предсједник Владе свих грађана, и због
Уставне обавезе и личног поштовања према њима.
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"Апсолутна је неистина да се Влада коју предводим бави политичким реваншизмом, али
смо и те како одлучни у томе да, пред ослобођеним и независним правосуђем, рука
правде дође до сваког ко се на било који начин огријешио о грађане Црне Горе, кршећи
законе и Устав наше државе. Уколико је предсједнику Ђукановићу и његовим
страначким партнерима савјест чиста – не би требало да буду толико нервозни. Ипак,
морам да истакнем да не тврди само ова Влада да је у вријеме владавине ДПС-а настала
приватна и заробљена држава, да је организовани криминал био инфилтриран у врхове
власти, те да је државу замало удавила корупција на високом нивоу, већ је то у више
наврата речено и од стране многих Међународних фактора, и готово да више нема
извештаја који о бившем режиму и његовим политичким и законским дјелима има иједну
лијепу ријеч. Историја и политичка теорија, доказаће да су појава, владавина и
резултати Мила Ђукановића највећи пораз јуначке Црне Горе и највећа мрља на њеном
свијетлом лицу", поручио је Кривокапић.

  

Сматра да Црна Гора, са Ђукановићем као предсједником, нема заслужену будућност.
"Са њим и његовом камелеонском идеологијом грађани немају живот достојан човјека, и
са њим прва демократска Влада и власт не могу имати кохабитацију, што је доказао
домаћој и међународној јавности јер је одбио да потпише реформу закона којим се
ослобађа заробљено тужилаштво, упркос томе што је Венецијанска комисија прихватила
такав закон и упркос порукама Брисела да је то закон који треба да испоручи резултате
у области владавине права. Нема другог разлога да одбије осим страха од правде,
губљења тужилаштва и тужилаца који су били под његовом директном контролом и у
његовој служби", додао је предсједник Владе.
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    Када будемо измјерили њихове банковне рачуне и њихова имовна стања, тада ћеграђани Црне Горе знати колико је тежио њихов лажни патриотизам    Поручио је да су држава сви њени грађани, без обзира на њихове разлике по ма комоснову.  "Иако су господин који покрива функцију предсједника Црне Горе и његовистраначки саборци Црну Гору и њене грађане подијелили по свим шавовима,вријеђали како су и кад стизали. Док су им све то вријеме уста била пунамултиетичности, грађанске државе, и једнакости пред уставом, газили су управонајвиши правни акт. Када будемо измјерили њихове банковне рачуне и њиховаимовна стања, тада ће грађани Црне Горе знати колико је тежио њихов лажнипатриотизам", истакао је Кривокапић.  Иако се на референдуму 2006. године одлучивало о томе да ли да Црна Горанастави живот као самостална држава или у заједници са Србијом, а не никако отоме треба ли Црна Гора да постоји или не, "Ђукановић и његово друштво", какооцјењује премијер, већ 15 година, скоро половину становништва понижавају,прогоне, кажњавају, дискриминишу, вријеђају и стављају у ред грађана нижег реда.  

    Ђукановић је по ко зна који пут од 2006. нацртао мету и ставио жуту траку онимграђанима који су на референдуму гласали да држава Црна Гора живот настави узаједници са Србијом, а њих је, подсјећам га, скоро половина државе    Данашњом изјавом, сматра Кривокапић, предсједник Ђукановић је "по ко зна којипут" од 2006. "нацртао мету и ставио жуту траку" оним грађанима који су нареферендуму гласали да држава Црна Гора живот настави у заједници са Србијом,а њих је, подсјећам га, скоро половина државе.“   'Ово је нека нова Црна Гора, на коју ћете се морати научити, у противном, имаћетеозбиљне проблеме…'; 'Немојте нам се залијетати, више нас је на овој страни…';'Бранићемо је свим средствима, као што сам рекао и из шуме…'; 'Неће ме срушити нико!Ја сам се трипут повлачио, својом вољом, након побједа и не мислим да ико може да месруши од политичке конкуренције…'; ... Сјећате ли се ових пријетњи, поштовани грађани,изречених вама од онога који би требало да вас штити?! Можете ли данас рећи нештоовако господине Мило Ђукановићу, који несрећним политичким околностима заузиматемјесто предсједника државе некоме другоме ко би знао како да буде на понос грађанимаЦрне Горе, који су већ дали демократски суд и рекли шта мисле о владавини Вашепартије", закључио је Кривокапић у саопштењу.
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