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 "Нисам предложио да се министар Лепосавић разреши само због изјаве у вези са
Сребреницом. Он, али и сви министри ове Владе, морају добро знати да личне ставове
подреде опстанку Владе. Овај тежак изазов подразумева да немамо луксуз изношења
личних ставова ако су у супротности са Споразумом који смо уласком у Владу
прихватили", рекао је Кривокапић. Он је казао и да је јучерашњу одлуку о покретању
смене министра правде, људских и мањинских права Владимира Лепосавића због изјаве
о Сребреници донео тешка срца, али како је истакао у писму народу, донео је одлуку да
би "вас спасио, а не да бих вас издао."

  

Ја имам хиљаду мана, али издајник никад нисам био нити ћу бити. Нећу издати ни земљу
коју водим, ни све људе који су у мени видели наду да Црна Гора може васкрснути и
засијати гордим сјајом каквим је сијала вековима, поручио је председник Владе Црне
Горе Здравко Кривокапић у отвореном писму “народу Црне Горе”.

  

Драги саборци, браћо и сестре,
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Молим вас да разумете да борба за достојанствен живот није готова, него да је пренета
на прљави терен политике, у којем се подразумевају неки компромиси који не морају увек
бити јасно уочљиви часном и поштеном свету, који је у ову борбу кренуо заједно са мном.

  

Његош нам је оставио бесмртне стихове: „Ко на брду ак’ и мало стоји, више види но онај
под брдом“. Мени је Господ дао искушење да стојим на брду и да видим мало даље од
већине грађана наше горде и поносне Црне Горе. И зато вас искрено молим да ми
верујете да ћу до последњег свог даха бити и јесам ваш саборац, али да данас, као
човек на одговорној и важној државној функцији, морам да узимам више различитих
фактора у обзир пре доношења сваке одлуке.

  

Након 30. августа понео сам крст мог народа који је био отписан од стране различитих
центара моћи, што иностраних, што домаћих. Народа који се вратио након дугог сна и
показао да не намерава да повије кичму и допусти да га заувек однесу ковитлаци
историје. Драга браћо и сестре, ја тај крст носим и данас.

  

Да бисмо кренули даље, у име коалиција победница августовских избора, потписали смо
Споразум, по ком – због разнородности коалиција – нећемо дирати стратешки курс
земље. Договорили смо се да се нећемо делити у питањима која су ДПС-у служила као
полуге преко којих нас је политички надгорњавао, делио и држао у покорности.
Потписали смо Споразум да бисмо Црну Гору заједно ослободили од међусобног
неразумевања, да бисмо помирили оца са сином, брата са сестром, комшију са комшијом.
Потписали смо Споразум да бисмо победили и демонтирали режим који нас је 30 година
држао као таоце своје накарадне политике. Потписали смо Споразум да бисмо
победили.
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  Споразум који је потписан није и не може бити свима по мери, али јесте једини начин дасе поменути процес отпочне. А он неће бити брз и лаган, нити ће пролазити без отпора.То је изазов који су морали да прихвате сви министри из кабинета на чијем сам челу, узјасну свест да свако солирање на осетљивим питањима и темама може дониети штетунашем заједничком путу ка циљу којем сви тежимо.    Он, али и сви министри ове Владе, морају добро знати да личне ставове подредеопстанку Владе. Овај тежак изазов подразумијева да немамо луксуз изношења личнихставова ако су у супротности са Споразумом који смо уласком у Владу прихватили    Након што сам јуче јавно иступио, рекао оно што ми је на срцу, јер само тако могупричати са својим народом, након што сам јавно укорио министра ВладимираЛепосавића, део вас ме је оптужио за издају. Поштени, дивни и часни народе Црне Горе,ја имам хиљаду мана, али издајник никад нисам био нити ћу бити. Нећу издати ни земљукоју водим, ни све људе који су у мени видели наду да Црна Гора може васкрснути изасијати гордим сјајом каквим је сијала вековима.  Нисам предложио да се министар Лепосавић разреши само због изјаве у вези саСребреницом. Он, али и сви министри ове Владе, морају добро знати да личне ставовеподреде опстанку Владе. Овај тежак изазов подразумијева да немамо луксуз изношењаличних ставова ако су у супротности са Споразумом који смо уласком у Владуприхватили. Министар Лепосавић, којег сматрам паметним човеком, себи је допустио тајлуксуз.  Јучерашњу одлуку сам донео тешка срца, али сам је донео да бих вас сачувао, а неда бих вас издао. То можда не разумете данас, али ћете једног дана, сигуран сам,разумети у каквом положају смо се налазили у овом историјском тренутку. А тајположај је такав да поништава битност сваког појединца пред стратешким циљемразвлашћивања ДПС-а, што неминовно подразумева ако не сагласност, а онда барразумевање једног дела међународне заједнице. То није слуганство – никада нисамслужио никоме до Богу – већ реалност која неће нестати ако ми на њу затворимоочи.    Ако желимо да успемо у овом тешком процесу не смемо играти игру коју нам намећеДПС, а они питање Сребренице не форсирају због љубави према нашим бошњачкимсуграђанима, већ због криминала који очајнички желе да сачувају играјући на картунаших подела    Ако желимо да успемо у овом тешком процесу не смемо играти игру коју нам намећеДПС, а они питање Сребренице не форсирају због љубави према нашим бошњачкимсуграђанима, већ због криминала који очајнички желе да сачувају играјући на картунаших подела. Не смемо да се пецамо на њихове удице зла.  Нисам играч ничије политике, већ човек који улазак у политику види као тешкоискушење и крст који је морао да понесе зарад опстанка његове државе, народа ицркве. Никада у свом животу нисам више трпео, никада у свом животу нисам вишећутао, али никада нисам био сигурнији да то трпљење и ћутање имају дубок смисао иразлог.  Знајте да пут којим се ова Влада креће неминовно носи доношење одлука које неће битилаке. Зато ми је потребна ваша вера. Ваша вера у нашу победу је залог победе противДПС-а. Ако успеју да нам посеју клицу сумње, да нас међусобно заваде, биће то залогнашег пораза.  Уз чврсто обећање да нећу одустати од сна који смо се усудили да сањамо сада кад намје надомак руке, на крају вас још једном молим за разумевање, трпељивост и толеранцијуза наш положај.  А ја сам ваш колико сам био првог дана и колико ћу бити довека.”  (Вјести-Нова.рс)  
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