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 Кад дођемо на власт, војску Црне Горе да вратимо на границе како би се заштитио
територијални интегритет државе. Граница према тзв. Косову* и Албанији је један од
највећих безбједносних проблема Црне Горе и ако буде потребе ту се треба подићи зид
да би се спријечили шверц и криминал, написао је на свом фејсбук профилу члан
Предсједништва ДФ-а и лидер ПзП-а, Небојша Медојевић.

  Истакао је како је граница Црне Горе са Албанијом и привремено окупираном
територијом Србије – најпорознија граница у Европи и представља отворени пут за
шверц дроге, цигарета, оружја, људи и нагласио да је тај шверц заједнички посао
режима у Подгорици и Приштини.

  

– Тај шверц је заједнички посао режима у Подгорици и Приштини, што је и јавно признао
један од кљуцних наркобосова региона Насер Кељменди, када је у свом интервјуу на ТВ
Вијести рекао да има много пријатеља у врху власти у ЦГ и да је активно помагао
црногорски референдум финансирајући довођење гласача са Косова* и из дијаспоре,
подсјетио је лидер ПзП-а.

  

,,Ђукановић и Марковић због шверцерских интереса поклонили дио ЦГ тзв.
Косову“
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Шверцерски канал од Луке Бар преко Рожаја је, тврди он, главна рута за шверц дроге и
цигарета према ЕУ и јасно је, додаје он, да се ради о заједничком бизнису врхова власти
у Подгорици и Приштини.

  

Та граница, додаје Медојевић, је озбиљан безбједносни проблем Црне Горе и истакао да
основано сумња да су Ђукановић и Марковић због својих приватних интереса у шверцу,
поклонили дио територије Црне Горе лажној држави Косово и да је, наглашава он,
управо то разлог патролирања албанске полиције унутар званичне територије државе
Црне Горе.

  

– Знајући о каквим се издајницима ради, не би нас изненадило да су албански полицајци
постављали нове граничне ознаке дубоко унутар територије Црне Горе и означили нове
коте, које су тајно поклоњене шверцерској браћи у Приштини, написао је он.

  

Медојевић даље оцјењује да саопштење Управе Полиције о уласку албанских полицајаца
на територију Црне Горе вријеђа здрав разум и, како додаје, само показује колико је
режим у Подгорици у позицији зависности од шверцерских кланова на тзв. Косову* и
Албанији.

  

Не постоји такав споразум на свијету, истиче он, гдје једна држава дозвољава
полицијским снагама друге државе да улазе на своју територију. Сваки улазак страних
полицијских и војних снага сматра се, како објашњава Медојевић, агресијом и поводом за
оружану интервенцију. Једино што је могуће, истиче он, јесте формирање заједничких
патрола ради обављања неких оперативних радњи у циљу борбе против шверца и
организованог криминала.

  

– ДФ позива све патриотске снаге у Црној Гори на позорност и спремност на одбрану
виталних државних и националних интереса јер шверцерска власт у Црној Гори, због
личног профита, спремна је да угрози територијални интегритет и суверенитет државе,
указује један од лидера ДФ-а.

  

ДФ, истиче он, неће признати никакве промјене граница и помјерања на штету државе
Црне Горе и истиче да ће бити спреман да војску Црне Горе врати на границе како би се
заштитио територијални интегритет државе.
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Границе према тзв. Косову* и према Албанији, апострофирао је Медојевић, један су од
највећих безбједносних проблема Црне Горе и да је потребно подићи и зид на граници
како би се спријечио шверц и криминал.

  

– За нас нема дилеме. Прво Црна Гора, закључио је Небојша Медојевић.

  

(ИН4С)
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