
Члан Главног одбора ДПС Никола Гегај: СПЦ  била покретач свих геноцида не простору бивше СФРЈ; Владу Здравка Кривокапића прожима четништво
понедељак, 18 јануар 2021 11:21

 Члан Главног одбора ДПС Никола Гегај тврди да актуелну владу Здравка Кривокапића,
коју сматра једнонационалном, "прожима четништво".

  Он за Спрску православну цркви тврди да је била "покретач свих геноцида" не
простору бивше Југославије.   

Гегај тврди и да Кривокапића, како наводи, велики број грађана, у државничком смислу,
доживљава као "незнавену и неодговорну особу".

  

У интервјуу за подгорички портал ЦдМ он је оценио и да, иако нова власт стално говори
о помирењу, оно је сада много даље него што је било пре четири године.

  

Додаје да је "главни штаб" изборне кампање уочи августовских парламентарних избора
била Српска црква на територији Црне Горе и ван ње, која, како каже, не само да је
позната по нетолеранцији према другачијим у српском народу и према другим народима
у региону већ је и "спиритус мовенс свих геноцида на територији бивше Југославије
крајем прошлога века".
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"Читава кампања која је довела на власт ову коалицију имала је сценографију, реторику
и делатност која је искључила Црну Гору као независну државу заједно с њеним
симболима и достигнућима, Црногорце као народ као и све друге народе у Црној Гори, и
то уз екстремизам, лицемерје, пуно небулоза", рекао је Гегај.

  

Сматра и да је одбијање да Предлог резолуције о геноциду у Сребреници, који је
предложила Бошњачка странка Црне Горе буде на дневном реду Скупштине, много
говори о карактеру нове власти у Црној Гори.

  

То што је Кривокапић честитао Дан Републике Српске председници Жељки Цвијановић,
Гегај сматр "поражавајућим".

  

"На крају бих навео да ову његову једнонационалну владу прожима из почетка до краја
четништво. Дакле, јасно је да са својом четништвом ова власт неће имати добре односе
ни са Црном Гором, а камоли са суседним земљама", рекао је, између осталог, Гегај.

  

(Танјуг)
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