Мило Ђукановић: Терористичким актом Црна Гора се мимо своје воље покушала одвратити од свог
среда, 22 фебруар 2017 09:01

Председник владајуће ДПС Црне Горе Мило Ђукановић изјавио је да би баш волео да
зна како Русија види алтернативу заадног Балкана.
Он је додао да мисллии да је реч само о поигравању званичне Мосве са државама
региона које су као и много пута до сада биле само монета за поткусуривање.
Не мисли, казао је, да Русија има дубље и даље интересе од тога.

"А волео бих када бих их препознао да нас, макар, заинтригирају како они виде
алтернативе западног Балкана. Мислим да је реч само о поигравању са западним
Балканом као много пута у историји, где је наш регион био монета за поткусуривање",
рекао је Ђукановић синоћ у Никшићу на предизборном скупу са младима ДПС-а.

Поновио је да се 16. октобра прошле године, на дан ванредних парламентарних избора у
тој држави, догодио покушај свргавања актуелне државне власти на било који начин, па
и крвопролићем.
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Постојао је покушај да се крвопролићем и државним ударом инсталира нова
марионетска власт која би само служила интересима Москве, која жели да тако пошаље
поруку Европи И НАТО-у да се не може ширити по Балкану, без њихове сагласности,
рекао је Ђукановић синоћ у Никшићу на предизборном скупу са младима ДПС-а.

Бивши премијер је упозорио да ни Црна Гора, ни суседне државе не треба да дозволе
нову манипулацију, "јер смо довољно заостали и због тога морамо ценити себе и своју
будућност и не дозволити никоме да нама управља".

Ђукановић је, како је пренел агенција Мина, оценио да је то тада била та "прљава игра" ,
те да се терористичким актом Црна Гора мимо своје воље покушала одвратити од свог
европског и евроатлантског пута.

"Успели смо и то да сузбијемо, али послушници те политике су наставили да бојкотом
црногорских институција покушају да оставе утисак нередовног стања у држави, која не
може наводно да функционише без њих. А, они ће за то време да изван институција
уцењују да обнављамо изборе све док они не би на њима победили, што нам не пада на
памет", казао је лидер ДПС.

Приметио је да се такве активности опозиције настављају и на изборима који предстоје у
Никшићу и кроз разне акције које се воде из иностраних центара са намером да се, како
је рекао, нагризе конзистентност владајуће коалиције, попут оних према Бошњачкој
странци у Црној Гори, али им је све то безуспешно.

"Никшићки избори су продужетак битке вођене 16.октобра и наша победа те ноћи не
значи да је рат престао, већ се наставља, као и наша одлучност да управљамо својом
будућношћу", рекао је Ђукановић.

Говорећи зашто Црна Гора жели да уђе у ЕУ, Ђукановић је образложио да је циљ
обезбеђење квалитета живота државе и грађана у ЕУ И НАТО алијанси.

"Црну Гору већ сматрам 29 чланицом НАТО-а, а када то постанемо сигурно је да смо,
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макар, две трећине пута ка ЕУ већ савладали. Статистички смо савладали и више од
тога, јер смо отворили 26 од 33 преговарачка поглавља, а суштина тих преговора је да
обезбедимо имплементацију европских стандарда у црногорском друштву”, казао је
Ђукановић.

(Танјуг)
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