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 "Разумијем да се ради о поруци спорој бриселској бирократији и 'умировљеним'
политикама водећих европских земаља, али запаљиво гориво се не расипа унапријед
тамо гдје би могло бити пожара, или гдје их по правилу бива", казао је лидер Уједињене

  

Предсједник Уједињене Црне Горе Горан Даниловић осврнуо се на недавну изјаву
премијера Дритана Абазовића да би се за коју годину, не посвети ли нам се Европа на
прави начин, у нашем региону могао догодити украјински сценарио, казавши да се ради
о једној од "опаснијих" изјава новог предсједника Владе.

  

Истиче да за такве тврдње, са званичног, државног нивоа, треба имати необориве
доказе, јер се у противном ради о недопустивом плашењу становништва, које је "и тако
довољно збуњено и уплашено".

  

"Разумијем да се ради о поруци спорој бриселској бирократији и 'умировљеним'
политикама водећих европских земаља, али запаљиво гориво се не расипа унапријед
тамо гдје би могло бити пожара, или гдје их по правилу бива", саопштио је Даниловић.
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Прво је, како је казао, упитно колико сви заједно икада можемо да се договоримо шта је
то "украјински сценарио".

  

"Прихватање јефтиних образаца можда и може да задовољи ПР службу НАТО, али не
одушевљава огроман број Европљана чије гунђање убрзо може постати артикулисани
јавни протест великих размјера. Да не помињемо остатак свијета који је, најблаже
речено јавно неутралан и гледа своја посла ни најмање не навијајући за
спољнополитичке приоритете и намјере Бијеле куће", наводи Даниловић.

  

Друго, како је рекао, "украјински сценарио" на Балкану треба да претпостави силу
сличну Русији и украјински полигон у сусједству "на којему би додатно ваљало
провјерити и зубе и орахе највећих политичких играча свијета".

  

"Ништа од тога немамо, Богу хвала, у овом тренутку на позорници. Све регионалне
политике су углавном зависне од западних центара моћи, све владе сијамски личе на
'творитеље' и 'дародавце', а кошкања личе на негдашња псовачка вјежбања преко плота
побијеног на сред заједничког имања. Очигледно је, сваком мислећем, да је
југословенско стратиште из деведесетих било увод у ово потоње, а не обрнуто.
Суштински, од 2014. до данас није престајао рат на 'источном фронту', а данас имамо
његов ескалирани и брутални крешендо. Нажалост, на његов ток и трајање нико из
нашег региона не може утицати, а да ствар буде гора, Европа може колико и ми - готово
ништа. Лицемјерје је на врхунцу као и страдање", додаје Даниловић.

  

Када је требало и када се могло, како је казао, нико није урадио ништа.

  

"Да су САД и ЕУ уложиле у украјинску демократију, колико последњих мјесеци улажу у
наоружавање, Украјина би била срећна земља. Него, у беспомоћности, дужни смо да
примијетимо како је наша домаћа сцена, опет, лицемјерно прилагођена општем
лицемјерју. Кад нема ништа смислено да се каже рикне се против против Путина или у
корист Зеленског. Украјина је постала плашт за покривање властитог стида, а прати се
колотечина "поцијепаног свијета" креирана давно прије. До јуче би мишљење једног
Хенрија Кисинџера, 'патријарха свјетске дипломатије' било домаће штиво за
препричавање, али данас је тек дементирано трућање једног излапјелог стогогишњака.
Рат ће се, међутим, како год, окончати преговорима који су, да није било
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милитаризованих спољних политика, морали почети и много прије избијања сукоба.

  

Лидер Уједињене сматра да је Црна Гора давно изгубила суверенитет.

  

"А код нас, онако како је скројена нова влада, протекторски и по сваку цијену, тако се
сада води и државна политика. Ђукановић се разлетио осјетивши прилику да би му све
могло бити опроштено, само да ова општа несрећа потраје. Ипак, у међувремену,
'стасала' је генерација оних који уклизавају и боље од њега, па је у шеснаестерцу више
клизалиште него игралиште. Али да се разумијемо, није готово ни за замјерити свима
који то раде. Црна Гора је давно изгубила суверенитет, и то онај пресудни и неопходни
за нешто кичменију политику - економску сувереност, ако смо је икад и имали. Ми одавно
живимо између рокова доспијећа и огромних кредитних задужења, између двије
туристичке сезоне када се наглашеније србовање или панславенство прашта, а
комитарење протјерује и оставља за период 'мртве сезоне'", наводи Даниловић.

  

Упитао је и да ли ће се нам се Европа "коначно посветити".

  

"Хоће ли услишити вапај премијера Абазовића који ступа на спољно-политичку сцену са
том, добро познатом, Ђукановићевом мантром? Хоће, извјесно! Хоће и то онда када се
заправо договоре шта је Европа и ко је њен први, а ко други ред? Само, чини се, да
Европа никада више неће бити оно што су жељели највећи Европљани, него оно што ће
јој остати као једина могућност. Европа, тако, није више у визионарским плановима него
у 'преосталом', шта год то било. Убрзо ћемо свједочити и озбиљан клинч између
Ђукановића и Абазовића око тога ко ће први посјетити Зеленског. Дритан је у предности
јер Ђукановићу се не путује тако близу руског дворишта - остао им је нешто дужан.
Можда се све ријеши онлине или директним укључењем на сједницу Парламента, а
можда их обојицу предухитри Ранко Кривокапић? Видјећемо", рекао је Даниловић.

  

Кад се то догоди, како је казао, "онда смо и близу разрјешења".

  

"Кога смо ми тјешили тај је губио - морао би то знати и Володимир. И тако ће, управо он,
на крају бити кривац за све. Пусти ће га низ Дњепар јер је постао неподношљиво
наредбодаван. Успут, даће му Нобелову награду за мир или за област истраживања у
свијету медицине, свеједно", закључује лидер Уједињене Црне Горе.
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(Вијести)

  

  

 4 / 4


