
Црногорска НВО тражи да Цетиње назове улицу по убици краља Александра Карађорђевића
уторак, 12 октобар 2021 19:38

Црногорска НВО Монтенегро интернешнал поднеће иницијативу парламенту Цетиња
да се Дечанска улица у том граду преименује у улицу Влада Черноземског, преноси
которски Скала радио.

  

  

Како се наводи, након септембарских догађаја на Цетињу који су пратили устоличење
митрополита Јоаникија „ствара се потреба да се из културно-историјске слике
црногорске престонице избрише свака асоцијација на српске митове и српску
доминацију, те да се из заборава и скрнављења њихове улоге у борби против српских
злочина, извуку и рехабилтују хероји који су живот дали за очување имена своје
домовине и свога народа“.
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Гестом именовања улице по Владу Черноземском, Црна Гора, односно Цетиње, ојачаће
везе са пријатељским македонским и бугарским народом, те свим народима који су били
жртве српског терора

    

Указују да је дошло такво време да се историјске личности, међу њима и црногорске
комите, и хероји проглашавају фашистима и терористима, зато њихова имена „требамо
сачувати од заборава, као и од фалсификовања историје и саме улоге одметника и
комита у борби за ослобођење од окупаторског и злочиначког београдског режима“, а
који је, наводе, вековима уназад па до данас, у крви угушио сваки отпор „србизацији,
сваки покушај очувања сопственог идентитета и имена, посебности и наслеђа осталих
народа који живе и живели су на бившим југословенским просторима.

  

Подсећају да се атентат у Марсеју на краља Александра I Карађорђевића одиграо у
уторак, 9. октобра 1934. приликом његове званичне посете Француској.

  

„Атентатор, Владо Черноземски, припадник Унутрашње македонске револуционарне
организације (пореклом Македонац), усмртио је краља Александра са четири метка, а у
организацији атентата учествовали су хрватски и македонски родољуби који нису
желели да живе под српском доминацијом, посебно након завођења шестојануарске
диктатуре у Југославији, већ су се залагали за стварање независних држава Македоније
и Хрватске“.

  

„Овим гестом, гестом именовања улице по Владу Черноземском, Црна Гора, односно
Цетиње, ојачаће везе са пријатељским македонским и бугарским народом, те свим
народима који су били жртве српског терора и атака на територије, културе и идентитет
несрпског становништва на простору Краљевине Југославије“.

  
  

Овај чин би избрисао трагове суровог тровања историјским фалсификатима који желе
Црну Гору везати за косовски мит и манастир Дечане, са којим наша култура и наслеђе
немају никакве везе
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Истовремено, тврде, да би овај чин избрисао „трагове суровог тровања историјским
фалсификатима који желе Црну Гору везати за косовски мит и манастир Дечане, са
којим наша култура и наслеђе немају никакве везе“.

  

Организација МИ ће, најављују, организовати прикупљање потписа да се Дечанска
улица на Цетињу преименује и добије име по овом познатом бугарском револуционару
Владу Черноземском „који је лишио живота такозваног Ацу Паликућу гробара
црногорске државности и наредбодавца белог терора над црногорским народом, након
и током српске окупације 1918“.

  

(Данас, Портал Аналитика)
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