
Дритан Абазовић: Срушили смо режим који је направио приватну државу; Са Милом Ђукановићем могу да причам само о томе како да на миран начин преда власт
петак, 18 септембар 2020 23:21

Лидер коалиције „Црно на бијело" Дритан Абазовић изјавио је да је на изборима 30.
августа у Црној Гори срушен режим који је направио приватну државу. Са Милом
Ђукановићем, како је рекао, може да прича само о томе како да на миран начин преда
власт.

  

  

„Од 1906. године када је настао парламентарни живот у Црној Гори никада на изборима
власт није била промењена. Ово је први пут да смо положили пријемни испит да можемо
себе да кандидујемо за демократска друштва. Срушили смо режим који је направио
приватну државу“, рекао је Абазовић.

  

Абазовић је, гостујући на сарајевској „Фејс“ телевизији, рекао да Црна Гора неће моћи
да се интегрише ако се „један национални корпус стално држи под неким називом или
притиском да они мисле да су непријатељи државе“.
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„Ако желимо да градимо искрено друштво не можемо да кажемо да је 52 или 53 одсто
Црне Горе некако пријатељски, а сви остали да су неки издајници, четници, који желе да
сруше ову државу...", указао је Абазовић, додајући да је уверен да је 85 одсто грађана
лојално и привржено Црној Гори.

  

ДПС отуђио државу од грађана

  

Абазовић је рекао и да је Демократска партија социјалиста отуђила државу од грађана,
пренеле су „Вијести“.

  

„Ако је порасла десница у Црној Гори ваљда је власт од 30 година крива. Ако има
национализма, ваљда су криве структуре које 30 година раде на његовом промовисању",
констатовао је Абазовић.

  

Лидер Грађанског покрета УРА је казао да „нема никакве апокалипсе“ и да су грађани
положили „демократски испит“.

  

„Људи су срећни што су по први пут осетили слободу. Грађанин није веровао да његов
глас нешто вреди до ових избора“, рекао је Абазовић.

  

„Порођајне муке демократије морамо да прележимо. Убеђен сам да ће промена бити са
јако мало тензија и прихваћена. Ово је била шок терапија и морала је да се деси“, оценио
је.

  

Абазовић је поновио да га није страх и указао да проблем није политичке природе, већ
криминалних структура које су инкорпориране у „дубоку државу“.

  

„Ти људи могу да буду проблематични. Ово све носи одређене ризике и жртве и ми смо
спремни да их поднесемо. Какав би био представник народа да ме поколеба неко из
криминалних структура....“, навео је Абазовић.
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На питање ко је најопаснији и ко му је претио, Абазовић је одговорио:

  

„Најопаснији су овде два клана која су међународна позната и који су наш највећи бренд
— кавачки и шкаљарски клан који су део великог нарко-картела. Важно је да људи
разумеју да криминалне структуре функционишу много боље него политичке".

  

Он, како су навеле „Вијести“, није желео да одговори ко му је претио.

  

Абазовић је навео да се још не зна да ли ће носилац листе коалиције „За будућност Црне
Горе“, Здравко Кривокапић бити премијер.

  

„Циљ је да у влади немамо људе који ће да изазивају негативне емоције. Ако буде
одступања од нечега што су наши темељни принципи ми ћемо морати да заузмемо неку
нову позицију. Не могу да тврдим да смо се око свих ствари договорили. Наша влада
тражи подршку међународне заједнице, ми се око тога секирамо највише у овом
тренутку. Доћи ћемо и до персоналних решења. Нама је било најважније да нема
померања од националних интереса Црне Горе, и то је главни темељни принцип. Свако
ко тај принцип жели да наруши не може бити наш партнер“, поручио је Абазовић.

  

„Са Милом ни у једној варијанти“

  

Абазовић је истакао да „ако ДПС не оде у опозицију, џабе смо кречили“.

  

„Вероватно ће се ослободити неких људи због којих су изгубили, који су бахати, који су
дубоко загризли у корупцију и организовани криминал. Кад се ослободе биће вероватно
једна структура која ће бити прихватљива за сарадњу и са другим учесницима
политичког живота. Не постоји никаква могућност са Милом ни у једној варијанти. То би
било највеће супротстављање оном што је наша политика“, рекао је Абазовић.
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„Ђукановић и његова партија су све што ми нисмо. Они воле Црну Гору искључиво због
личног интереса. Држава им служи као полигон за приватне бизнисе. Они причају да су
за европске вредности, а највећи су антиевропејци који постоје. То су људи који су
промовисали 90-их фашизам и учествовали у рату, а сад промовишу дискриминацију. Они
су персонификација групације која је дубока загризла у криминал и корупцију,
политизовали сваку могућу институцију... Све што они персонификују ми смо супротно од
њих“, казао је Абазовић.

  

Упитан да ли га је Ђукановић звао пре или после избора и јесу ли у контакту, Абазовић
је казао: „Није ме звао. Нема ниједног политичара са којим не бих разменио мишљења...
Не бих имао проблем ни да причам са њим на ове теме, али не постоји потреба када
немамо заједничку тачку“.

  

Он је поручио да са Ђукановићем може да прича „само о начинима како да на миран
начин преда власт“.

  

„То је једина тема“, истакао је Абазовић.

  

(Спутњик)

  

 4 / 4


