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У свијетлу нових односа у Европи и свијету, којих изгледа нису свјесни само црногорски
политичари, Права Црна Гора позива све политичке субјекте у Црној Гори на
национални и зрели дијалог ради утврђивања државне стратегије којом ће се на
реалним основама заштитити државни интереси Црне Горе. Елементарна дужност свих
који се баве политиком јесте да на бази тренутног стања и пројектованих планова,
предузимају мјере и активности које ће резултирати општим добром, напретком, правдом
и просперитетом.

  

  

Међутим, оно што видимо на црногорској политичкој сцени тјера на забринутост. 
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Понашање власти је скандалозно до мјере неукуса. Све што раде огрнули су мантром
европских и НАТО интерграција, због којих их спољни фаткор штити и држи на власти.
Уљуљкани у фотеље не желе да примијете да „није вино пошто приђе бјеше“, да је
наступило вријеме у којем њихови покровитељи губе свјетску доминацију и притиснути
унутрашњим проблемима, Црну Гору остављају по страни, прво политички, а потом и
економски. Док европски лидери проглашавају Европску унију превазиђеним политичким
пројектом, болесником који на апаратима даје последње бирократске трзаје, док зрели
европски политичари, па и државнивци, размишљају о прилагођавању новим
геополитичким моментима, наши представници, као да су без разума, и даље изјављују
да за Црну Гору Европска унија нема алтернативу, као да је ова ЕУ иста она од прије
деценију, двије или више. У њиховом лијеном промишљању национална стратегија је
нешто што не треба усклађивати са реалним стањем на терену, што увиђају и грађани
који ове процесе периферно посматрају.

  

Ништа мање забрињавајуће не дјелују ни слични идеолошки ставови тзв. „грађанске
опозиције“ која ту мантру промовише на нивоу идеологије, неријетко и са већим жаром
од самог режима, слијепо слушајући и понављајући фразеологију једне догме у опадању.
Што је још већи проблем. И опасност.

  

Браћо и сестре, из власти и опозиције: Црна Гора је у Европи и нико је са тог мјеста не
може помјерити. Црна Гора је географским положајем, једним дијелом и
културно-историјским наслеђем наслоњена на западну цивилизацију, а тренутним
вазалским статусом је још јаче везана за судбину једне силе која очигледно посрће. Због
тога је природно неопходно уважити те чињенице и понашати се озбиљно и одговорно.

  

Међутим, никакавог оправдања нема ваш нерелални еуро-фанатизам са којим машете,
додворавајући се неком кога ваше удварање више не занима. Чланство у организацији за
глобални тероризам, на које сте, на нашу срамоту, ви толико поносни, бреме је које сте
без питања натоварили нашем народу и које нас само може увући у нове сукобе
свјетских размјера.

  

Чланство у Европској унији, које нам намећете као животни мото, давно је престало бити
интересантно и прогресивно, јер се у том процесу у којем „отварате поглавља“
усклађивања са правним тековинама Европске уније, растачу поглавља нашег
идентитета, наше духовности, наше слободе, вјере и породице. Очигледано нисте у
стању да разликујете прагматичну потребу развијања међународних односа и
интеграционистичких процеса, за шта се залаже и Права Црна Гора, од потпуног
непоштовања себе и својих вриједнсоти, издаје виталних интереса свог народа, гажења
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достојанства и самоуништења. То понашање, за које добијете тек сажаљиво тапшање по
рамену петоразредних европских бирократа, неће добра донијети ни вама самима и тога
бисте морали бити свјесни.

  

Права Црна Гора спремно дочекује нову реалност у европској и свјетској политици. Наша
снага је само у једноставности наше визије – Црне Горе као државе враћене себи, својим
коријенима и вриједностима, свом народу и својој слободи. На том путу, пружамо руку за
заједнички рад сваком ко истину доживљава као главно мјерило квалитета.

  

(Медијски тим Праве Црне Горе)
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