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За Вашег режима у Црној Гори, која има око 650.000 становника, угашено је око 200
предузећа и без посла остало око 100.000 радника. Према подацима Централне банке,
црногорска привреда годишње прави 130 милиона евра губитака. У том уништењу,
праћеном општим безакоњем, енормно сте се обогатили Ви и Ваше најближе окружење,
напрасно поставши „нова капиталистичка елита”. Сви знају како. Зато је цијела Црна
Гора данас заточеник Ваше слободе. Зато треба назор да постане нешто друго, да бисте
ви остали то исто. Зато је независна једино од себе саме. И то ругло, ту накараду, сада
славите?

Пише: Јован Пламенац

Г. Ђукановићу, што сте Ви и Ваши то славили ових дана?

Десет година обнове независности Црне Горе!?

1/6

Одбранити Црну Гору од вас свети је чин

Па, то већ и дјеца виде да Црна Гора не само да није независна држава, него је срамно
зависна од мрачних сила Запада, од оних сила које дехристијанизују Европу. А
дехристијанизација Европе одвија се под строгим надзором САД, чија власт је у власти
обоготвореног капитала.

Ви сте, г. Ђукановићу, синоним црногорске власти већ четврт вијека, а у Црној Гори
политички живот функционише по формули: режим = држава. Из тог неприродног
односа Ви и Ваши црпите право да свакога ко није сагласан са дјелима црногорског
владајућег естаблишмента, „мртво ладно”, прогласите противником независности Црне
Горе, чак и непријатељем Црне Горе.

Ово пишем као неко ко је свим својим бићем противан неким Вашим дјелима (= дјелима
црногорске власти). Рећи ћу и којим, и које су им посљедице.

Ви сте, по упутствима и под надзором Запада (Европе), у процесу тзв. транзиције,
уништили црногорску привреду. У Црној Гори, која има око 650.000 становника, од 1990.
до данас угашено је око 200 предузећа и притом без посла остало око 100.000 радника!
Према подацима Централне банке, црногорска привреда годишње производи 130
милиона евра губитака.

У том уништењу, праћеном општим безакоњем, које подсјећа на вријеме и „правни
систем” Дивљег Запада, напрасно је настала црногорска капиталистичка елита, којој не
само да припадате, него сте јој и тата и мама. Та „елита”, тако настала, влада
„независном” Црном Гором.

Та хајдучија Вас и „елиту” коју предводите учинила је поданицима антихришћанског
Запада, у потпуности зависним од његовог глобалистичког интереса, који, злоупотребом
демократских принципа, користећи их као оружје, спроводи безобзирно „газећи по
лешевима”. А Црну Гору, и нас, њене грађане, учинила је заточеницима Ваше и Ваших
сарадника слободе.

Признајем: наивно, вјеровао сам да ће црногорски народ када се у свом осиромашењу
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суноврати до неке критичне тачке устати, да ће се успротивити власти која га је учинила
биједним. Али, Ви сте знали да ће се догодити супротно: не само да црногорски народ
неће устати, него ћете гласачку наклоност доброг дијела ових осиромашених људи, који
захваљујући Вама живе у страху да ли ће њихова породица већ наредног мјесеца имати
ишта на трпези, купити за 50, или чак 30 евра, за врећу брашна, за запослење, или чак
само за обећање о запосљењу...

Наравно, као и сваки политички програм и Ваш има присталице које у њему налазе свој
интерес, чији се животни погледи уклапају у њега. Али, превагу Вашој владавини доносе
обескичмењени људи које купујете. На њиховим пихтијастим карактерима почива овако
независна Црна Гора. А многи од њих потомци су дичних Црногораца, којима је част
била преча од живота.

„СМИЈЕШНИ МАЛИ ДУКЉАНИ”

Црногорски образ, морал, осјећај слободе расточени су комунистичком идеолошком
дехристијанизацијом овдашњег народа. Богу хвала, тај процес се урушио прије него је
довео до потпуне пропасти. Али, посљедице су остале и на њима почива данашња
„независност” Црне Горе. И у овако независној Црној Гори тај процес оживљава.
Реанимира га обезбожени Запад, додајући му нови „квалитет”.

Тако сте Ви и Ваша владајућа гарнитура постали промотери антихришћанских
вриједности живота: разбијања породице, промискуитета, дјецеубиства у мајчиним
утробама, афирмације педерастије, обоготворења капитала, односно потпуног
подређивања духовног материјалном... Постали сте и промотери интереса САД и
осталог Запада на глобалном плану, у њиховом обрачуну са Русијом. Тај сукоб има
дубоку не само културолошку подлогу, него и, надасве, духовну, која исходи из побуне
Сатане против Бога. Паметан сте човјек – видите на коју страну посљедица те космичке
побуне сте се сврстали.
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Као што „побјеђујете” на „изборима”, тако сте издејствовали и „независност” Црне Горе –
за 50 (30) евра, врећу брашна... И сада то славите!

Славите и хиљадугодишњицу државности Црне Горе!?

„Смијешни мали Дукљани”, како је то у сјајном крокију написао Младен Загарчанин.
Почетак црногорске државности везали сте, подсјетио Вас је Загарчанин, за мученичко
страдање једног светитеља (светог Јована Владимира) и тако ту државност утемељили
на Цркви. У исто вријеме размахујете се секуларношћу своје државе. То је или
својеврсна шизофренија, какве нема „ниђе друго до у ову нашу лијепу Црну Гору”, или
Вас је неко лоше подучио, неко незнавен и не баш много паметан, а амбициозан и
удворица.

ШИЗОФРЕНИЈА ИДЕОЛОШКИХ ЦРНОГОРАЦА

У ово вријеме обликујете национални идентитет Црногораца, вијек-два након што су то
урадили други народи. По узору на хрватску химеру „тисућљетње државности” и
македонско бунило утемељивања на Александру Македонском, црногорску државност и
национални идентитет Црногораца покушавате да темељите на Дукљи. Притом
континуитет тла поистовјећујете са континуитетом народа, пренебрегавајући чињеницу
да је у посљедњих пет и нешто више вјекова дошло до потпуне замјене становништва на
подручју данашње Црне Горе. Након најезде Турака у ове крајеве преци данашњег
црногорског становништва већином су доселили са Косова, али доселили су и из других
крајева: Рашке, Херцеговине, Босне... А стари овдашњи живаљ дијелом је потиснут, а
дијелом одселио тражећи боље услове живота. Потомци ранијих житеља подручја које
захвата данашња Црна Гора сада су у Далмацији, Западној Херцеговини, Западној
Босни, Шумадији, Западној Србији, у Топличком крају... Дакле, коријени данашњег
црногорског живља нијесу у Црној Гори! Ту су коријени неких других људи, који више не
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живе овдје.

Аутентични Црногорци, којима и сам припадам, поодавно су национално оформљени.
Њихова национална припадност темељи на крвном насљеђу, на тлу, култури и
духовности и они немају ту врсту проблема. У проблему су идеолошки Црногорци, они
чији национални идентитет проистиче из „како си се писа”.

Ово што сада радите, што сте зацртали као изузетно важно за Вашу Црну Гору, није
обликовање националног идентитета Црногораца. То је промјена националног
идентитета Црногораца!

Да, могуће је промијенити национални идентитет једном народу, или његовом дијелу.
Али, то су историјски процеси. Међутим, Ви немате времена за историјске процесе; Вама
је национални идентитет Црногораца по подобију Јеврема Брковића и Мираша Дедеића
потребан – одмах.

Док на Православну цркву и Русију указујете као на највеће противнике независности
Црне Горе, у црногорским насељима у којима превладава албански живаљ вијоре се
државне заставе Албаније. Недавно смо нас четворица ишли на брдо Владимир, Суму,
код насеља Владимир. У Брајши су покушали да нас спријече. Видјели су аутомобил
регистрован на Цетињу и мене у мантији. „Ово је Албанија”, викали су. „Румија је
албанска планина”, вичу сваког љета поред Румијске цркве, ширећи државне заставе
Албаније...

Вама, и таквима као Ви, Црна Гора је средство за стицање новца и лично остајање на
слободи. А мени, и оваквима као ја, Црна Гора је – понос.

Нама је Црна Гора поштовање предака и њихове жртве за њену слободу, поштовање
моралних и духовних вриједности које су је провеле кроз вјекове. Од те и такве Црне
Горе Ви и Ваши направили сте – ругло.

Одбранити Црну Гору од Вас и таквих као што сте Ви – свети је чин! <
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(Извор: „ИН4С”. Опрема: „Нација Прес”)
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