Заједничка држава има будућност

ПРЕДРАГ ПОПОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК НАРОДНЕ СТРАНКЕ, НАЈСТАРИЈЕ У ЦРНОЈ
ГОРИ, ЕКСКЛУЗИВНО ЗА „НАЦИЈУ”

Заједничка држава има будућност

„Ђукановић не крије да је његова стратегија да Црна Гора буде саставни дио
неке нове антисрпске коалиције, коју би чиниле Албанија, Хрватска, Црна
Гора и независно Косово. Уосталом, Боб Дол, као званични албански лобиста,
промовисан је у Регистру Министарства правде САД-а и за званичног лобисту
независне Црне Горе. Актуелни министар спољних послова Албаније
изјавио је да ће 8 процената Албанаца у Црној Гори опредијелити њен
државно-правни статус. Можемо ли то да допустимо? Можемо ли да допустимо да
нас Ђукановић медијско-мафијашким инжењерингом претвори у неки други, нови народ,
и да нас супротстави самима себи?”

Пише: Драган Мраовић

У истој години кад ће заједничка држава Србије и Црне Горе пролазити кроз најтеже
искушење од кад постоји, Народна странка – најстарија политичка организација у Црној
Гори (основана 1906) и најизразитије српска међу релевантним онамошњим партијама –
обележиће стогодишњицу постојања. Поводом овог јубилеја, каквим се мало
странака може подичити, за „НАЦИЈУ” говори Предраг Поповић, председник
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Народне странке у Црној Гори.

• Народна странка у Црној Гори обележава стогодишњицу постојања. На
какве се традиције у политичкој историји Црне Горе наслањате и шта то данас
значи?

На вјековне традиције и тежње нашега народа и наших најумнијих и
најгласовитијих представника, који су тежили свесрпском уједињењу у
вријеме када су ти интегративни процеси обиљежавали XIX и XX вијек. Данас
се то односи прије свега на очување заједничке државе са Србијом и
остваривање чврстих веза са осталим Србима у расејању. Као и у вријеме
оснивања, Народна странка данас нарочиту пажњу поклања очувању и
одбрани Митрополије црногорско-приморске, као и осталих епископија СПЦ у
Црној Гори. Чување српског језика и културе остају наша трајна обавеза.
Дакле, све оно што је Црна Гора била у прошлости, и што су Црногорци
представљали у свеколиком Српству, у суштини јесте политички аманет који је
преузела Народна странка. Једнако 1906. године када смо основани, као и
1990. године, када смо обновили рад.

„САБЕРИМО СЕ”

• Почетком 90-их, када је обновљен вишепартијски систем, словили сте
као изразито српска или „просрпска ” странка. Затим сте били део
власти која је касније радикално променила политичку платформу
и промовисала разбијање заједничке државе. Сада сте опет у
опозицији тој власти. Зашто је дошло до толиких преокрета?
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Народна странка је чврсто била и остала на позицијама њене историјске
мисије због које је и основана. Заједничка држава са Србијом, заједничка
традиција, историја, вјера, језик, идентитет, никада нису довођени у питање,
и тих двије године власти са ДПС-ом биле су обиљежене нашим програмским
циљем: „демократска Црна Гора са демократском Србијом у заједничкој
држави СРЈ, интегрисаној у ЕУ”. Ми смо се борили за демократску заједничку
државу а против режима Слободана Милошевића, због чега смо добили пуну
подршку демократске Србије и међународне заједнице. Дакле, нисмо ми
подржали Ђукановићеву политику, него он нашу, одричући се дотадашњег
беспоговорног служења Милошевићу, али и чврсто, касније ћемо утврдити да
је то било само вербално, подржавајући пројекат заједничке државе и
јединства СПЦ. Не заборавите, Ђукановића је, због залагања за ове циљеве,
удостојио званичног пријема и Његова Светост Патријарх Српски Г. Павле, као
и Митрополит Црногорски Г. Амфилохије.

Преокрет у Ђукановићевој политици настаје након доласка Коштунице на
власт у Србији. Народна странка је због тога одмах напустила власт, и као
последицу имамо пад Владе Филипа Вујановића, чији смо и ми били
конституенти. На ванредним изборима 2001. године коалиција „Заједно за
Југославију” својим сјајним резултатом зауставља, надам се заувијек,
сепаратистички пројекат Мила Ђукановића. Народна странка је у тој
коалицији, кампањом „Саберимо се”, добрим дијелом утицала на тако добар
резултат.

Наглашавам, не случајно, да је скоро годину дана прије савезних избора 2000.
године Народна странка смијенила свог дотадашњег предсједника Новака
Килибарду због изјава које ће касније преузети као своју политику и сам
Ђукановић. Отуда и Ваш погрешан утисак да је и Народна странка напустила
идеју заједничке државе.

Дакле, није било, нити ће бити, преокрета у политици Народне странке.
Појединци који су се одрекли њених програмских начела одстрањени су из
странке. Они су се мијењали, али није Народна странка. То је, признаћете,
велика разлика.
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ПОКРЕТ ЗА ИМУНИТЕТ М. Ђ.

• Ваши иступи и сукоби са режимом Мила Ђукановића су посебно
оштри, а његове присталице проглашавају Народну странку
„националистичком ”. Јесте ли „националистичка” или
национална странка и постоји ли у савременом појмовнику у Црној
Гори то битно разликовање?

Актуелна власт је нуспроизвод дугогодишње комунистичке диктатуре, чија
је највећа жртва био српски народ у цјелини. Ђукановићев режим за своју
идеологију у основи има комунизам, али само у појавном облику. Дубље
посматрано, њихова идеологија је очување власти по сваку цијену и
организовани криминал као основа за лично богаћење. Враћање традицији
Црне Горе, која подразумијева поштовање свих њених историјских
вриједности, за актуелну криминализовану власт значи националистички
испад. И то само када се то тиче српског народа. Данас у Црној Гори
најпрофитабилније занимање је Црногорац-Дукљанин. Ако се тако
декларишете, а то значи да морате пљувати по свему српском, дакле по себи
самом, онда добијате улазницу за то друштво које не тражи од вас знање,
поштење, способност, него лојалност и склоност ка криминалу. Е, када нас
такви називају националистичком странком, због тога што им отворено
саопштавамо да су лопови, онда је то својеврсни комплимент. На страну што
они и не знају да праве разлике између националног и „националистичког”.
„Бранити себе од других је јунаштво, а друге од себе чојство”. Та дефиниција
Марка Миљанова у суштини најбоље одсликава политички карактер
Народне странке.
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Ми смо прије свега демократска странка, која не дозвољава да нас Ђукановић
генетским инжењерингом претвара у неки други, нови народ. Они који
подржавају тај режим нису слободни људи. То су рајетини, у Цвијићевом
смислу те ријечи. Тужно је гледати људе са високим титулама како стоје у
реду да пољубе руку „господару”. Такав поданички синдром постоји само у
Црној Гори. Зато смо ту гдје јесмо. На зачељу свих европских друштвених и
демократских токова.

• Актуелна власт у Црној Гори сугерише да је јој је Србија економски,
политички, чак и цивилизацијски камен око врата на „путу у Европу ”.
Шта Црна Гори доиста добија изласком из заједничке државе и
губи ли ишта?

Актуелна власт у Црној Гори је продуковала криминал транснационалних
размјера, у чијој организацији главну ријеч има њен премијер и предсједник
ДПС-а, који се у судској пресуди италијанском мафијашком босу Ђерарду
Куому помиње као главни протагониста овог нечасног посла. Зато је смијешна
теза да оваквој Црној Гори било ко може бити сметња на путу у Европу,
понајмање Србија. Уосталом, предсједник Црне Горе је јавно казао да му је
независност Црне Горе најпреча, макар нас то коштало и изолације од стране
ЕУ. Сличан став има и предсједник „Покрета за независност” (којег ми у Народној
странци тачно именујемо: „Покрет за имунитет Мила Ђукановића”), Бранко
Луковац, који је изјавио да Црној Гори не треба учлањење у ЕУ.

Дакле, Црна Гора, захваљујући Ђукановићу, представља сметњу за брзо
интегрисање наше заједничке државе у европске демократске токове.
Изласком из заједничке државе на добитку би био само Ђукановић и његов
клан, јер би тиме стекао међународни имунитет, којим би се заштитио од судских
прогона многих европских држава.

5 / 14

Заједничка држава има будућност

ОД ЊЕГОША ДО ЈЕВРЕМА БРКОВИЋА

• Стиче се утисак да тактика Ђукановићевог режима почива на
нервирању Србије, „гурању прста у око ”, како би се изазвала
одбојност и како би грађани Србије сами захтевали раздвајање,
обављајући тиме оно за шта Ђукановић на референдуму, по свој
прилици, неће имати снаге?

Да, у праву сте. Срећна је околност што се на та србофобична иживљавања
актуелне црногорске власти нико од релевантних политичких и других
ауторитета и не осврће. Њихови главни помагачи у Србији су ражаловани и
избрукани кадрови и странке бившег ДОС-а. Њихов утицај у Србији је раван
нули. И то прекриженој.

• Изласком из заједничке државе Црна Гора би се наједанпут,
остајући ту где јесте, нашла у једном новом простору, са промењеним
геополитичким и геоекономским параметрима. Да ли је
Ђукановићев режим, ван пропагандних флоскула и блазираних
општих реторичких места, припремио озбиљне стратешке разраде тих
новонасталих прилика?

Сасвим је јасно, и то Ђукановић не крије, да је његова стратегија да Црна Гора
буде саставни дио неке нове антисрпске коалиције, коју би чиниле Албанија,
Хрватска, Црна Гора и независно Косово. Уосталом, Боб Дол, као званични
албански лобиста, промовисан је у Регистру министарства правде САД-а и за
званичног лобисту независне Црне Горе.

Актуелни министар спољних послова Албаније изјавио је да ће 8 процената
Албанаца у Црној Гори опредијелити њен државно-правни статус. Не
заборавимо да је главни идеолог Ђукановићеве политике Јеврем Брковић,
познати србофоб и скрибоман, који отворено заговара концепт унијаћења
Црне Горе.
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Каква судбина чека Његошеву Црну Гору, којег овдашњи србофоби називају
геноцидним писцем (!?!) није тешко одгонетнути. Но, Ђукановићу је важно да
се он огради од Европе и заштити своју империју, макар је морао бранити
класичном диктатуром и насиљем.

Ово је јединствен примјер у свијету да један властодржац са убједљиво
мањинским дијелом државотворног народа, уз помоћ и подршку националних
и етничких група, води отворени рат против народа којем и сам припада ?!?

• Премијер Мило Ђукановић је на мети тужилаштава из Италије и
Немачке и против њега лично се води званична истрага због
мафијашког удруживања у циљу шверца цигарета и прања новца.
Италијански тужиоци тврде да је приход од шверца цигарета дељен
у сразмери да једна од пет паклица цигарета иде у буџет Црне Горе, а
четири у приватне џепове. Како је могуће да уз оптужбе за
мафијашко деловање власти, уз безбројне доказе, па и судске
пресуде изречене у Италији неким функционерима режима, још
нема критичне масе међу грађанима која би довела до промена?

Грађани су жељни промјена, али Ђукановић медијским блокадама,
полицијском страховладом, куповином гласова, насиљем и
дискриминацијама, уз отворену подршку мафије, тај притајени народни бунт
још увијек држи у, по њега, сношљивим границама.

Велики је проблем што Ђукановић манипулише званичним ставовима
међународне заједнице, лажно их представљајући као отворену подршку
његовој политици. Додајмо, у Црној Гори има свега 450.000 бирача, од којих је
највећи дио осиромашен до глади, а преко 70 одсто укупно запослених,
директно или посредно, везано је за буџетска давања, која опет у потпуности
контролише Ђукановић.
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ДРУГИ ЖИВОТ НЕСТАШНИХ УДБАША

• Српска православна црква је на удару режима и антисрпских снага у
Црној Гори, док је полицијском регистрацијом, а не канонским
деловањем, створена „Црногорска православна црква ”. Таква лична
карта потпуно би делегитимисала било коју цркву било где на свету,
па како је онда могуће да та „црква
”
ипак има присталице у Црној Гори?

Па, та брука је трајала колико и „мачки муж”. У атеизованој Црној Гори, чији су
комунистички комесари, након рата, у Никшићу, сахрањивали Бога, било је
могуће створити једну такву параполицијску организацију и продати је
неуком народу као наводну цркву. Ви сте добро примијетили да та тзв. црква
има присталица, али нема вјерника. Још када знамо да међу њиховим
присталицама има велики број припадника исламске и католичке
вјероисповијести, онда је гротеска заокружена, а та прича доведена до
своје суштине. Тзв. ЦПЦ не постоји, нити је икада регистрована. Чак ни у
полицијској станици на Цетињу. Тамо постоји само један папир, у којем је
неколико грађана Цетиња, обавијестило ту полицијску станицу да је
формирало одбор за „вртање црногорске православне цркве”. И то је све. За
бруку довољно.

Једина позитивна страна од формирања ове тзв. цркве јесте што је истинска
Црна Гора сазнала ко су помагачи ове полицијске ујдурме, и што је та
чињеница утицала да се многи Црногорци, који нису били вјерници, окрену
нашој јединој канонској цркви, СПЦ, и њеној Митрополији и епископијама,
захваљујући чијем прегнућу су многе цркве обновљене а многе изграђене или
су у изградњи.

• У Црној Гори је формирана „Дукљанска академија наука” , на чијем
челу је Јеврем Брковић, председник академије који нема чак ни
средњу школу, што не смета режиму Мила Ђукановића да издашно
финансира и такву установу. Ви лично честа сте мета напада
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Брковићевих присталица?

Мислите на тзв. „Фризерску академију”, која има и своје удбашко гласило?
Озбиљно бих се замислио над собом када би ме у тој клоаки од новине почели
хвалити. Но, они су лице и наличје Ђукановићевог режима. Тако их и треба
посматрати. Колико ми је познато, Брковић је јединствен по томе што је јавно
признао своје шпијунске пориве, правдајући их младалачком занесеношћу.
Нисам још чуо да је било ко од поштеног свијета у својој младости за забаву
изабрао шпијање. Очигледно да је „нашем јунаку” та забава прешла у навику. И
то врло уносну. Ђукановић је омогућио да ова полуписмена креатура и
скрибоман, одштампа у најлуксузнијем повезу своја сабрана дјела. Додуше,
боље упућени тврде да други дио његових сабраних дјела чека на
објављивање након отварања архива УДБ-е.

ПОСЛЕДЊИ ДАНИ, АЛИ ЧИЈИ

• Носи ли евентуално отцепљење Црне Горе ризик даљих подела? Да
ли би север републике могао да се претвори у неку врсту Републике
Српске? Да ли би ојачали захтеви шиптарских сепаратиста у
Малесији? Да ли би, рецимо, Котор могао да тражи да буде нешто као
Монтекарло?

Наравно. Већ има најава такве врсте и из Боке и са сјевера Црне Горе. Што се
тиче Албанаца, они своје захтјеве за територијалном аутономијом и
федерализацијом Црне Горе не крију. Зато онако дрчно и траже уклањање
православне цркве са планине Румија изнад Бара, сматрајући то дијелом
њихове територије. Но, они се понашају онако како им то власт дозвољава.
Какав је дил Ђукановић склопио са пројектантима великоалбанске државе на
Балкану, то ћемо тек да видимо. Оно у шта нема сумње јесте да тај дил постоји.
Сјетимо се Боба Дола, као и изјаве Хашима Тачија, да се „он са Ђукановићем
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одлично разумије”.

• Људска права крше се ставом црногорских власти да о статусу Црне
Горе не могу да гласају сви њени држављани. Да ли сте то поставили
као проблем кршења људских права пред европске и светске
институције, невладине организације, амбасаде, којима су уста
пуна људских права, и има ли реакција са те стране? Са друге стране,
познато је да „бар две Црне Горе живе у Србији ”. Какав ће бити став
Ваше странке о праву тих држављана Црне Горе да гласају на
референдуму о државном статусу?

Народна странка, уз подршку опозиционих странка које се залажу за
заједничку државу, љетос је отпочела кампању прикупљања потписа
подршке нашим држављанима да морају добити право гласа приликом
одлучивања о судбини своје матичне државе на евентуалном референдуму.
Са тим ставом смо упознали све релевантне политичке адресе у свијету.

• Тврди се да Мило Ђукановић и његово ближе окружење „морају да
победе ” на референдуму, јер би „губитак власти за многе значио и
одлазак пред судије
”. Јесте ли спремни да се ефикасно
супротставите евентуалном фалсификовању резултата
референдума?

Мислим да референдума у Црној Гори неће ни бити. Ђукановић би га расписао
да је сигуран у своју побједу. Лажне анкете које спроводе организације које
се доминантно финансирају прљавим новцем, и чији су руководиоци
отворене присталице црногорске независности, узалуд покушавају да
преусмјере ка сепаратизму већину црногорских грађана, који желе
заједничку државу са Србијом. У ту сврху се фабрикује и лажна слика о
снагама појединих опозиционих странака. Народна странка је и по томе
јединствена.

Замислите, пред стогодишњицу од оснивања Народне странке и почетка
парламентаризма у Црној Гори, у Скупштини РЦГ, добили смо од Ђукановића
јавну пријетњу да као странка бројимо последње парламентарне дане. Можда
би боље било Ђукановићу да се, прије акције укидања Народне странке,
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јуначки појави у Италији и пред тамошњим судовима докаже да није крив за
дјела која му се стављају на терет, и због којих би, ако се докажу, бројао своје
последње дане на слободи. Дакле, нека Куомов сарадник путује, и нека не
брине за Народну странку.

У ПРОФИТУ ЈЕ ИСТИНА

• Структура масовне комуникације у Црној Гори је строго
једноцентрична, за разлику од полицентричне структуре медија
карактеристичне за демократске земље. То ће битно утицати на
исход референдума. Зашто за све ове године опозиција у Црној Гори
није створила своје листове, а посебно радио и ТВ станице, без којих
губи медијску битку са режимом?

Зато што немамо пара. Ко је год у Црној Гори створио капитал, или је морао ући у
отворени дил с влашћу и подржати идеју црногорске самосталности (читај:
приватне Ђукановићеве државе), или напустити Црну Гору. Примјер
компаније „КИПС” је илустративан. То је једино предузеће које није
присуствовало тзв. донаторској вечери Покрета за Ђукановићев имунитет, у
Подгорици, на којој је прикупљено, по њиховом признању, 850.000 евра. Режим
је одмах након тога предузео акцију уништавања тог предузећа. Напомињем
да то предузеће нема никакве везе са опозицијом. Само нису жељели да се
политички експонирају. Замислите како би прошли они који нису присталице
режима, а да свој новац зарађују у Црној Гори?!

Што се медија тиче, познат је случај убиства уредника и власника листа „Дан”.
Сада је режим кренуо и на Васељенску радио-станицу „Светигора”, гласило
Митрополије црногорско-приморске, убједљиво најслушаније у Црној Гори.
Додуше, то је само сегмент његовог отвореног фронта према СПЦ, тачније,
према најмање 70 одсто народа у Црној Гори.
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• Косово и Метохија је проблем који не занима Ђукановића. Јасно је
да се тако понаша да би придобио шиптарске гласове у Црној Гори
који су језичак на ваги који га одржава на власти. Али, многи
протерани црногорски држављани имају тапије на своја имања у тој
српској области. Како ће Црна Гора штитити те интересе својих
држављана?

Ова власт би једнако поступила као и она комунистичка из 1945. године, која је
декретом одузела имовину наших држављана протјераних од стране
албанских балиста и фашиста током Другог свјетског рата, и уз то им
забранила повратак на њихова вјековна огњишта. Не заборавимо и да је
својевремено Милошевић одбио да потпише већ донесени Закон о повраћају
одузетог земљишта СПЦ-у на Космету
. И ови данас, као и они из 1945, гране су једног те истог стабла. У аналима
великих срамота остаће записано да је једна власт у Црној Гори, први пут у
њеној дугој историји, отворено саопштила да је питање Косова и Метохије не
тангира. Најсрамније је то што су они дошли на власт наводно бранећи Космет.
Данас су најсрбофобичнији управо они који су 90-их година били најгрлатији
Срби. Тада је то било профитабилно, јер је најекстремнији Србин био
Ђукановић, као што је и данас профитабилно бити уз њега, као екстремног
антисрбина!

• У ЕУ јача покрет за „антибриселску” Европу којој би на врху биле
духовне и етичке вредности, Европу слободних европских народа
чији се корени и традиција поштују, а један од битних разлога за
неуспех референдума у Француској и Холандији био је и
анационални приступ у нацрту европског устава. Како Народна
странка, истовремено проевропска и национална, види своје место у
Европи?

Као дијелу партија које припадају десном центру у Европи, и које његују
традиционалност, али не доводе у питање потребу уједињења Европе. Ми
желимо да сачувамо свој идентитет, по којем се разликујемо од других, али
истовремено и да градимо заједничке вриједности које ће нас ујединити. На
изглед фраза, али није. <
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(Новембар-децембар 2005)

СТО ГОДИНА НАРОДНЕ СТРАНКЕ

Луча српске Црне Горе

Народна странка је најстарија политичка организација у Црној Гори.
Конституисана је 1906. године на Лучиндан, 18. (31) октобра, чиме је озваничен
почетак парламентаризма у тадашњој Књажевини Црној Гори. Њен рад
суштински је почео нешто раније, излажењем „Народне мисли”, првог
опозиционог листа, 3. септембра те године (1906). Уредници „Народне мисли”
били су истакнути прваци Народне странке. Лист је окупио углавном младе и
школоване људе тога доба, васпитаване у грађанском европском духу, који се
нису мирили са начином спровођења уставних реформи из 1905. године. Овај
лист је био незванично гласило Клуба народних посланика („Клубаша”) који ће
званично прерасти у Народну странку. Први председник Клуба био је војвода
Шако Петровић Његош, потпредседник Марко Радуловић, секретар Митар
Вукчевић. Од 76 посланика првог сазива Народне скупштине Црне Горе из
1906. године, Клуб Народне странке имао је 51 посланика. Клуб је имао више
правника него што су имали сви судови у Црној Гори. Међу оснивачима је било
пет војвода, један сердар, седам свештеника, десет правника, два лекара, два
учитеља, пет трговаца, инжењер, публициста итд.

Народна странка је свој политички Програм и Статут, које је потписало 38
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народних посланика, јавно саопштила 1907. године.
Програм
је публикован у марту 1907. године, а штампан у Српској дубровачкој
штампарији.

Народна странка је била по свом утемељењу демократска организација која
је тежила „зближавању, па и јединству свију Срба, када за то буду наступиле
могућности”.

Књаз Никола је прогонио представнике Народне странке, слично као што ће то
84 године касније радити комунисти, након обнављања њеног рада 1990.
године, на дан Св. Василија Острошког, свеца заштитника и Крсне славе
Народне странке. <
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