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Протести у Подгорици против власти нису грађански, већ политички и иза њих стоје
опозиционе партије, са јасним политичким идејама, тврди црногорски председник Мило
Ђукановић. Поновио је да неће поднети оставку, што је један од захтева демонстраната.

  

  

Мило Ђукановић је, у интервјуу за РТЦГ, рекао да би грађански карактер протестима
требало да да околност што формално фронтмени протеста нису лидери политичких
странака, него људи који су колико до јуче били припадници разних партија.

  

Поводом славља Албанског форума због изборне победе на локалним изборима у
Тузима, Ђукановић је оценио да су националне идеје данас у моди, не само у Црној Гори,
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већ и шире.

  

"Имали смо регуларан процес и ја честитам победничкој коалицији и верујем да ће то ићи
у прилог црногорској мултиетничкој стабилности", поручио је Ђукановић.

  

"И данас би они требало да буду гаранција да је реч о грађанским протестима, иако јако
добро знамо да у позадини тих протеста стоје политичке партије, не само логистиком
него и политичким идејама", рекао је Ђукановић.

  

Црногорски председник тврди да су политичку идеју артикулисале параполитичке
структуре, оне које, како каже, годинама "креирају идеју насилне промене власти, а ту су
и концерн Вијести, још један број НВО и медија који су опозициони, иако се представљају
као независни".

  

"Њихов циљ је недемократска смена власти", сматра Ђукановић и додаје да овог пута
имају захтев да "обездржаве" државу и униште институције.

  

Ђукановић је истакао да за власт нема табу тема.

  

"Спремни смо да разговарамо о сваком питању које тангира грађане, али нисмо спремни
на ултиматуме и нисмо спремни на рушење и то је ваљда логично", јасан је Ђукановић.

  

"Интерес ДФ-а да побегне од одговорности"  

  

Сматра да је специјални тужилац Миливоје Катнић несумњиво у праву, када каже да су
протести повезани са тим што се приближава пресуда оптуженима у случају за покушај
тероризма на дан избора 2016. године.
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Међу учесницима протеста, како каже, постоји читав конгломерат политичких интереса,
а један од важнијих је, како тврди, интерес ДФ-а, који жели да побегне од
одговорности.

  

"Очигледан је страх код једног дела опозиције и ја мислим да се они сада уздају у
револуцију. Ко се узда у то, танки су му аргументи. Ми смо данас у финалу једног
регуларног судског поступка. Не радујем се ничијој кривичној одговорности, али ако неко
себи да за право да зарад свог интереса угрожава грађанску сигурност, с тим не може
бити интереса", поручио је Ђукановић.

  

Црногорски председник оценио је да је "јасно уочљива нит", која повезује све захтеве за
његовом оставком, у последњих 30 година јер је, како је навео, реч о политици која не
верује у снагу својих аргумената.

  

"Нама супротстављена политика није политика која може победити. Они не могу
победити на изборима, зато креирају афере. Они појачавају свој активизам да креирају
афере уз помоћ било ког политичког десперадоса, који би довео до револуционарног
набоја који ће им помоћи да спроведу идеје у дело", рекао је Ђукановић.

  

"Позивали више пута на оставку" 

  

Ђукановић каже да су његови политички критичари увек били уверени да би његов
одлазак са политичке сцене, укључујући и физичку ликвидацију, односно сценарио из
октобра 2016. године, заправо отворио пут за остваривање њихових политичких
интереса.

  

"Не постоји данас више зебња да би промена, или одлазак било ког појединца довео у
питање стратешке интересе државе", рекао је Ђукановић.

  

Подсетио је да су га позивали више пута да поднесе оставку, због издаје српских
националних интереса.
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"Зато што имам неке пронатовске ставове и пактирам са онима који су креатори
политике бомбардовања Србије и Црне Горе. Подсетићу вас да су ме позивали да
поднесем оставку због потписивања Београдског споразума и због издаје црногорских
националних интереса за које су ме оптуживали неки од челника ДФ-а. Затим у време
предреферендумске кампање такође сам позиван на оставку, па и признање Косова
такође је било повод за такав позив, па 2015. рушилачке демонстрације, па 2016. и ево
сада 2019. године", навео је Ђукановић.

  

"Кнежевић и ДФ желе револуцију"

  

Ђукановић је поново одбацио све оптужбе бизнисмена и власника "Атлас" групе Душка
Кнежевића и додао да се његови интереси поклапају с интересима Демократског
фронта.

  

"Њихов је интерес исти, а то је да изгори архива специјалног тужиоца, дакле, они желе
револуцију", рекао је Ђукановић у емисији Интервју и додао да Кнежевић има мисију и да
"облати целу Црну Гору".

  

Ђукановић је рекао да Кнежевић није проблем ни опозиције ни власти, већ да је "највећи
проблем сам себи" и одбацио наводе да је власник "Атлас" групе успео да корумпира
црногорско друштво.

  

"Кнежевић је очигледно човек, према властитом признању, који је починио одређене
сумњиве послове и који је свестан да је под истрагом и вероватно пред оптужницом",
рекао је Ђукановић.

  

Председник Црне Горе испричао је и да је Кнежевић тражио од њега помоћ да не буде
процесуиран.

  

"Након што је добио логичан одговор да у Црној Гори данас не постоји тај политички
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ауторитет који ће суду, или тужиоцима наредити шта и како да раде, он је одлучио да
побегне из Црне Горе и да свој случај пребаци са правног на политички терен", рекао је
Ђукановић додајући да је Интерпол прихватио потерницу из Црне Горе.

  

(Танјуг)
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