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 Председник Црне Горе Мило Ђукановић изјавио је да је Српска православна црква
инструмент великосрпског национализма и руских интереса на Балкану, о чему сведоче
и збивања у Црној Гори.

  

 “Више је него очито да је СПЦ била не само непримерено укључена у изборе, него је
била и најактивнији политички актер. СПЦ је у континуитету инструмент великосрпског
национализма и руских империјалних интереса на Балкану. Овај пут је то само радила
отворено", рекао је Ђукановић у интервјуу који објављује загребачки Јутарњи лист.

  

Навео је да је након избора један од гласноговорника СПЦ казао да ће се СПЦ повући
из политичког живота, чиме су само све ово потврдили.

  

"Међутим, његови претпостављени се с тим очито нису сложили па су показали ко се
пита. Они су одлучили ко ће бити носилац те политике, што је признао и сам кандидат за
премијера Здравко Кривокапић", додао је Ђукановић.
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Према Ђукановићевим речима, то је реалност с којом се мора суочити, како би се
"сачувала Црна Гора као грађанска и секуларна држава с демократијом и европским
вредностима”.

  

"Црна Гора је најстабилније друштво на Западном Балкану. Верујем да можемо
издржати и овај експеримент у који је земља сада ушла. После 30 година мења се власт,
а опозиција која никада до сада није била власт мора се учити том послу. А власт се
након 30 година мора учити опозиционом деловању", рекао је.

  

"Поруку о борби и у шуми, ако буде требало, послао сам онима који су исувише
једноставно почели тумачити резултате избора. Не само у домаћој, него и међународној
јавности проширила се теза да је резултатима избора угрожена и црногорска држава",
казао је Ђукановић.

  
  

Али, ако било ко из Црне Горе или из регије сматра да под променом власти може
угрозити нашу државу, мора знати да ћемо је бранити онако како смо је бранили
вековима. Дакле, то није била нека зла слутња, а ни данашња реалност

    

Додао је да се на протеклим парламентарним изборима није одлучивало о држави, јер је
о томе одлучено пре 14 година.

  

"Али, ако било ко из Црне Горе или из регије сматра да под променом власти може
угрозити нашу државу, мора знати да ћемо је бранити онако како смо је бранили
вековима. Дакле, то није била нека зла слутња, а ни данашња реалност", поручио је
Ђукановић.

  

Према његовим речима, не може се искључити могућност да великосрпски интереси
"нису до краја досањани".
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"Нисам још прочитао ниједан деманти с неке релевантне београдске адресе. У току је
процес уласка Косова у Уједињене нације, па су они који негују великосрпске аспирације
могли поверовати у неку компензацију на рачун Црне Горе и Републике Српске. Све су
то снови и илузије", рекао је.

  
  

У току је процес уласка Косова у Уједињене нације, па су они који негују великосрпске
аспирације могли поверовати у неку компензацију на рачун Црне Горе и Републике
Српске. Све су то снови и илузије

    

Оценио је да нема никакве дилеме да је данашња Србија давала логистику
великосрпском национализму према Црној Гори.

  

"Недавно, пре избора разговарао сам с председником Србије и указао му на то, али
одговор је био заогрнут плаштом забринутости за угрожена права српске мањине у
суседним државама. Имао сам утисак да је Вучић нешто подузео према медијима, па је
агресија утихнула за једну октаву. Али, пуштен је дух из боце који се сада не може
контролисати”, рекао је Ђукановић.

  

(Бета)
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