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 Поводом десетогодишњице од како је Влада Црне Горе донијела срамну одлуку о
признаљу лажне државе Косово* огласио се предсједник Нове срспке демократије
Андрија Мандић, који је оцијенио да је актуелни режим тим чином починио једну од
највећих издаја у историји.

  „Тог 10. октобра 2008. године Мило Ђукановић и његова Влада, признали су лажну
државу на територији јужне српске покрајине Косово и Метохија. Такође, јуче се
навршило и 84. године од атентата на витешког краља Александра Карађорђевића, чије
је убиство дало замах нарастајућим нацистичким и фашистичким снагама у Европи. Ова
два страшна догађаја режирана су од стране истих центара моћи који су читав 20.вијек
радили на уништавању српског народа и његове државе„, истакао је Мандић за портал
ИН4С.

  

Он је додао, да је чином признања лажне државе Косово*, Влада Црне Горе 2008.
године погазила државност Краљевине Црне Горе која је изникла на Косовском завјету
и која је ослободила Косово и Метохију 1912. године заједно са војском Краљевине
Србије коју је предводио управо Александар Карађорђевић.

  

„Исто тако, званична државна политика данашње Црне Горе, обрачунава се са јединим
краљем који је рођен на Цетињу, узимајући за главне перјанице у томе послу управо
његове Цетињане. Срамота је да суграђани краља Александра, који је прошао Албанску
голготу, Крф, пробио са својом војском Солунски фронт и ослободио и ујединио ове
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просторе, данас више баштине традицију Јосипа Броза, одликованог каплара из 42.
домобранске дивизије аустро-угарске војске, познатије као Вражја дивизија, која је по
Мачви на најмонструозније начине убијала жене, дјецу и старце. Та иста дивизија је
1916.године освојила Ловћен а њен командант, сународник Јосипа Броза, генерал
Стјепан Саркотић својој племићкој титули придодао ,,фон Ловћен“,наглашава Мандић.

  

Иначе, додаје он, генерал Саркотић је основао усташку организацију, а на том мјесту га
је наслиједио Анте Павелић, главни послодавац Секуле Дрљевића, аутора химне
данашње Црне Горе.

  

„Краљ Александар је волио своје Цетиње и од њега направио центар региона од Рашке
до Дубровника и од Пећи до Мостара, док је тај аустро-угарски каплар измјестио са
Цетиња све, а Подгорицу чије је бомбардовање наручио од савезника понизио давајући
јој своје име. Тај швапски подофицир, који је једини примјер у историји да је један војник
постао врховни командант непријатељске војске, је и започео процес сепарације Косова
и Метохије од Србије и трасирао пут којим данас иду привремене власти на Косову и
Метохији а који прати и режим у Црној Гори„, оцјењује Мандић.

  

Он наглашава да зато и не сматрају да је случајно, „да годишњице ова два тужна
догађаја у календару иду једна за другом, јер се у потпуности надовезују“.

  

„Чврсто вјерујемо да ће доћи дан када ће се поништити признање лажне државе које је
срамота Црне Горе и да ће се Црна Гора укључити у борбу за спас Косова и Метохије и
повратак споменика нашег витешког краља у оним мјестима у Црној Гори гдје су се они
налазили. Нова српска демократија ће дати пуни допринос остварењу ових циљева. На
то нас обавезују сјени краља Николе и његовог унука, рођеног Цетињанина, краља
Александра који су после вјекова ропства Косово и Метохију заједно ослободили 1912.
године“, закључио је Мандић.

  

ДНП: Издаја Црне Горе

  

Демократска народна партија, такође, сматра да је прије тачно 10 година, црногорска
власт донијела срамну одлуку о признању лажне државе Косово* како би се додворила
творцима сепаратистичког тероризма и уношења нестабилности и тензија на Балкану.
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„Ако имамо у виду да је и актуелни премијер Душко Марковић признао да су у том
тренутку знали да је 85 посто грађана против признања онда је апсолутно јасно да је
одлука донијета супротно вољи већине и интересима Црне Горе, због чега је избјегнуто
и референдумско одлучивање. Влада је подлегла спољњем притиску оних којима је
одговарало производња тензија и сукоба зарад остваривања својих геополитичких
интереса чиме је власт ДПС-а потврдила свој марионетски карактер и инфериорну
позицију“, казао је потпарол ДНП-а Никола Јовановић.

  

Он додаје, да је мишљење грађана по овом питању и даље непромијењено, те да
убједљива већина није сагласна са одлуком тадашње Владе да се призна „терористичка
творевина на југу Србије као провизоријум који првенствено служи као војна база и
сигуран полигон западних сила“.

  

„Тај сраман чин не представља само забијање ножа у леђа Србији већ и издаја Црне
Горе јер је опште познато да је Метохија била саставни дио старе црногорске државе.
Они који су нас тада убјеђивали да је питање Косова завршено најбоље демантује
чињеница да ни 10 година након тога није постигнут договор између Срба и Албанаца,
као ни у међународној заједници и да расплет косовског чвора тек предстоји, а за сво
ово вријеме Косово* није постало чланица УН и по правилима међународног права се не
може сматрати признатом државом. За сво ово вријеме имамо сукобе на тој територији,
блокаде, скрнављење цркава и храмова, прогоне и погроме, озбиљно кршење људских
права и слобода као и политичка убиства међу којима је последње убиство Оливера
Ивановића које представља класичан политички атентат на слободу и права Срба“,
наглашава Јовановић.

  

Колико је погрешан био потез о признању тзв државе Косово*, додаје Јовановић,
најбоље показује понашање албанских политичара који су атаковали на територију Црне
Горе и који су прелазили граничне прелазе са намјером да постављањем заставе
Албаније маркирају дио Црне Горе као своју територију.

  

„Једнострано проглашење независности на територији Србије је отворило Пандорину
кутију која још дуго времена неће бити затворена и погрешна одлука о нелегитимном
признању се обија о леђа и Црној Гори. Због исправљања тешке срамоте и скидања
љаге са Црне Горе, покренута је широка акција прикупљања потписа за Иницијативу за
поништење Одлуке Владе Црне Горе о признању тзв.независне државе Косово*, која је
подстакнута чињеницом да је ова одлука нелегитмна и да не одражава вољу већине
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грађана“, наглашава Јовановић.

  

Према његовим ријечима, чињеница да поједине државе које су чланице Уједињених
нација повлаче признања тзв државе Косово* потврђује да су наступиле нове околности
у међународној заједници које и Црна Гора треба да уважи, у првом реду поштујући вољу
већине грађана.

  

Силом против народа

  

Подсјећамо, након што је прије десет година Влада Црне Горе признала Косово* дио
опозиције и незадовољни грађани организовали су протест на платоу испред Скупштине
Црне Горе, гдје окупило се више хиљада присталица.

  

Полиција је разбила демонстранте на платоу испред црногорског парламента, али су се
спорадични инциденти наставили у околним улицама.

  

До сукоба је дошло непосредно по завршетку протеста када је из масе у правцу зграде
парламента бачено неколико експлозивних направа, на шта је полиција узвратила
бацањем сузавца.

  

Црногорска опозиција тада је захтијевала да Влада Црне Горе до 15.октобра. 2008. до
11 часова повуче одлуку о признавању независности Косова*, а да Скупштина распише
референдум на ком ће се грађани изјаснити да ли су за признавање Косова* или не. 

  

Историјске, културне, духовне и све друге чињенице за режим Мила Ђукановића биле су
неважне, да би испунио дуг према Западу и амбасадама које га контролишу, заборавио
је и на своје ријечи.

  

„На Косову је нападнута Југославија. Косово је бедем српског и црногорског народа, који
не може пасти док је нас и покољења наших потомака. Небројано пута смо рекли: Косово
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се мора бранити свим средствима…

  

Не може се махати гранчицама мира док се српски народ коље, масакрира, силује, док
им се пале куће и уништавају имања, само зато што су Срби. Рат се не добија
дезертерством, већ мобилизацијом…

  

Црногорци су поносни на српско поријекло и црногорску државност, на славну историју
српског народа. Зато и вјерујемо у заједничку будућност и просперитет„, говорио је
некада Ђукановић.

  

(ИН4С)
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