
Драган Ђилас: Поново су дошла времена када окупирана Србија гледа у слободну Црну Гору
четвртак, 24 септембар 2020 13:51

Председник Странке слободе и правде Драган Ђилас изјавио је да се нада да вести, из
којих провејава да председник Србије Александар Вучић, утичући на неке од
политичара, покушава да спречи формирање демократске експертске владе у Црној
Гори, нису тачне.

  

  

Огроман је страх Мила и Вучића ће се појавити докази о разним заједничким
криминалним пословима

  

"Ипак, сваком добронамерном човеку је јасно да је Александар Вучић започео акцију
усмерену на опстанак режима Мила Ђукановића, у тренутку када је схватио да нова
црногорска власт није спремна да одлуке о будућности Црне Горе доноси у договору са
њим. Страх да ће се појавити докази о разним заједничким криминалним пословима два
режима је огроман. Зато је и покушај спречавања формирања нове владе толико
снажан", навео је Ђилас у ауторском тексту за подгоричке Вијести.
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Лакша ће нам борба бити када знамо да је Црна Гора слободна, када имамо пример

  

Он је написао да се нада и да верује да ће опозициони лидери бити достојни оних који су
им поверили свој глас и позвао их да формирају нову владу.

  
  

Победа над Миловим режимом подсећа Србију да је тријумф над диктатуром могућ

    

"Лакша ће нам борба бити када знамо да је Црна Гора слободна, када имамо пример, а у
случају Србије подсећање, да је победа над диктатуром могућа. Било је времена у
историји када је Србија била окупирана, када је борећи се за своју слободу гледала у
слободну, братску Црну Гору. Та времена су поново дошла", навео је он.

  

Сви заједно, одбранили су се од националних, верских и свих других подела

  
  

Поштовање заслужују сви који су бранили џамије од напада појединаца за које постоји
велика вероватноћа да су то радили по налогу разних служби које не желе добро Црној
Гори

    

Ђилас је указао да је било уживање слушати поруке које су слали професор Здравко
Кривокапић, Алекса Бечић и Дритан Абазовић. Њих тројица предводе три коалиције које
чине нову парламентарну већину у Црној Гори.

  

"Огромно поштовање је код мене изазвао проф. Кривокапић, који је у изборној ноћи
прекинуо увредљиво скандирање о Милу Ђукановићу, али и сви политичари, свештеници
СПЦ и грађани, који су наредних дана бранили џамије од напада појединаца за које
постоји велика вероватноћа да су то радили по налогу разних служби које не желе
добро Црној Гори. Сви заједно, бранили су се од националних, верских и свих других
подела, које су у Црној Гори наметане од стране режима", навео је он.
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Као и у Србији, поделе су биле основне полуге владавине бившег црногорског
режима

  

Како је додао, те поделе биле су основне полуге владавине, исто као у Србији.

  

"Бранили су се заједно, бранили су једни друге уз поруке које ће сигурно остати као
цитати, али и са решеношћу која је вредна сваког поштовања", навео је он.

  

Никад више пиони на шаховској плочи

  

Србија, како је додао, нема ближег од Црне Горе.

  
  

Србија нема ближег од Црне Горе, а ни Црна Гора ближег од Србије

    

"Ни Црна Гора ближег од Србије. Али то никада више не сме да се сведе на личну
блискост и разне пословне, да не кажем криминалне комбинације вођа две државе.
Никада више не смеју ни Срби ни Црногорци да буду пиони на шаховској плочи, који се
гурају у сукобе и тензије када неком Ђукановићу или неком Вучићу то затреба", указао је
он.

  

Срамота ме је било...

  

Како је додао, срамота га је било када је министар здравља његове земље јавно рекао
да у његовом министарству не може да ради нико ко говори црногорским језиком.

  

"Срамота ме је било када је министар спољних послова поручивао да ћемо све
Црногорце вратити у Црну Гору. Срамота ме је било када је председник моје земље слао
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поруке подела и покушавао да најграђанскије протесте у Европи искористи за своје
политичке потребе. У тим протестима су били православни верници, и Црногорци и
Срби, али и припадници муслиманске и католичке вероисповести", навео је Ђилас.

  

  

Како је написао, пуног срца је слушао митрополита црногорско приморског
Амфилохија, који је спречио да литије на било који начин постану насилни
протести, али и када је јасно рекао не мешању Београда у догађаје у Црној Гори.

  
  

Подржао сам га када је рекао да се на литије не носе заставе Србије, јер је то био
протест за одбрану свих светиња

    

"Подржао сам га када је рекао да се на литије не носе заставе Србије, јер је то био
протест за одбрану свих светиња, протест који је показао силовиту снагу грађана који
више не желе да трпе безакоње, неправде и корупцију, а не протест због положаја
српског народа у Црној Гори. Подржао сам га док су га Вучићеви таблоиди називали
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издајником, на исти начин како сада називају професора Кривокапића. Странка слободе
и правде, коју предводим, осудила је те нападе и мешање српског режима у постизборни
процес у Црној Гори", навео је Ђилас.

  

  

(Вијести, Н1) 
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