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Један од најбоље оба- 
вијештених политичара 
опозиције, господин Д р и - 
тан Абазовић, упозорио je 
на „контролисани конфликт" 
као епилог политичке кризе 
у Црној Гори, планирану до- 
маћим и страним центрима 
моћи. Без обзира на то што 
je господин Абазовић, сас- 
вим разумљиво, начином 
саопштавања тако значај- 
не информације покушао 
да умањи њену актуелност, 
ризици и слутње које она са 
собом носи не могу се при- 
крити. Истина се мора знати! 
Црна Гора се налази у дубокој 
политичкој, али изнад свега 
у моралној, етичкој и економ- 
ској кризи. У располућеној, 
социјално раелојеној, оси- 
ромашеној и пониженој Цр- 
ној Гори сваки „контролиса- 
ни конфликт“ значи ризик 
од најпогубнијег страдања 
у њеној историји. To, нема 
шта да се крије, значи мо- 
гући грађански рат.

Човјек који je генератор 
свих страдања Црне Горе 
tok om  последњих 30 годи- 
на, na, могући креатор и овог 
сценарија, у том „контрио- 
лисаном конфликту“ прог- 
ласио би себе, уз помоћ НА- 
ТО-а, браниоцем Црне Горе 
и њене државности. To што 
он не би бранио државу, него 
своје незаконито стечено бо-

Дамоклов мач над Црном Гором
Ш  Зато се даљем Црне Горе, у тој маси каква се није вмдјела у историји овог слободарског народа, достојанством којем 
се диви свијет, уз тихо појање литургијских пјесама, чује само стравични глас угроженог народа: „Не дамо светање”

гатство и спасавао се од одго- 
ворности пред институција- 
ма будуће правне и слободне 
државе, за њега, као врхун- 
ског конвертита и обмањи- 
вача, не би био проблем. Не 
би му био проблем ни да до- 
бије логистичку подршку 
НАТО-а и западних центара 
моћи чији je безумни изврши- 
лац зацртаних планова. Тра- 
гично no Црну Гору, било би 
то што би народ који би му 
пружио подршку, вјерујући 
његовим лажима да брани др- 
жаву, страдао не бранећи др-

Све док je 
тако, док та 
благород- 
на маса на- 
рода нарас- 
та и трпи 
умирним  

литијама рјешење 
постоји. Свака здра- 
воразумна власт, 
зарад мира, зарад 
добра Црној Гори, 
повукла би то зло од 
„закона“

жаву, него оног који удара на 
темеље њене државности и 
духовности. И зато сам тог 
човјека давно назвао истин- 
ском несрећом Црне Горе јер 
je несрећни талац бездушних 
моћника Запада. Kao безбож- 
ник, незнавен да спозна ан- 
тејску снагу духовности и 
националног бића народа 
ко jer прогони, потцјењује и 
понижава, оскудног образо-

вања, те не познаје суштину 
настанка и опстанка државе 
коју пустоши у туђем, али и 
своме науму, сада je ударио 
гдје никад нико није смио 
и засјекао тако дубоко што 
ниједан здраворазуман чо- 
вјек не би урадио. Да није 
такав, морао би знати да ис- 
торија Српске православне 
цркве, њених Митрополије

удару Турака сабирала једно- 
родни народ са Нахијском 
Црном Гором, наследником 
зетске државности (не црно- 
горске, јер Црне Горе као др- 
жаве још није било). Без те са- 
борности једнородног народа 
племенаБјелопавлића, Пипе- 
ра, Роваца и Мораче, Куча, 
Братоножића, Старе Херце- 
говине од Херцег Новог, пре-

храброг народа, који je стра- 
дао и гинуо за Крст часни и 
слободу златну! To je та сна- 
га саборности Српске право- 
славне цркве, њен морални, 
етички и духовни архетип на 
којем je Црна Гора настајала и 
постала држава. И зато, није 
Црна Гора само Нахијска. На- 
хијска Црна Гора je родона- 
челник, али исто тако у  те-
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црногорско- приморске, али 
незаобилазно и епархија Ми- 
лешевске, Будимљанско- ник- 
шићке и Захумско - хере- 
цеговачке, истовремено je 
нераздвојива историја срп- 
ског народа и темељ духо- 
вности и државности Црне 
Горе. Удар на Српску право- 
славну цркву je удар на ду- 
ховног и државотворног не- 
имара, која je при освајачком

ко Никшића, Дробњака Језе- 
раца и Ускока до Шаранаца, 
и Васојевића, Боке и Паштро- 
вића, све до тзв. Нових краје- 
ва послије Балканских рато- 
ва. Нахијска Црна Гора, која 
све до послије битке на Кру- 
сима 1796. године није имала 
више од 40.000 становника, 
не само да не би могла бити 
држава, већ би билаугроже- 
на биолошка супстанца тог

мељима Црне Горе су и они 
дјелови, четири епархије 
Српске православне цркве 
који територијално припа- 
дају Црној Гори. И не може 
српски народ бити странац 
у  Црној Гори, држави коју je 
стварао, нити СПЦ може бити 
странац у Црној Гори у којој 
je стицањем аутокефално- 
сти прије 800 година основа- 
ла своју прву епископију на

Михољској превлациуБоки 
которској, којаће касније из 
епархија прерасти у  Митро- 
полију црногорско- приморс- 
ку Српске православне цркве, 
и са светородном лозом Пет- 
ровмћа бити покретач и уте- 
мељивач њене духовности и 
државности.

Зато je тако масовно уста- 
ла правос лавна Црна Гора. Ус- 
тао je понижени, обесправље- 
ни и из Устава државе коју ј е 
стварао прогнани српски на- 
род. Устао je у одбрану Српске 
православне цркве, у одбрану 
свога идентитета и свога био- 
лошког опстанка. Устао je ин- 
стинктом биолошки угроже- 
ног, свјестан да прогон Српске 
православне цркве значи ње- 
гов прогон и нестајање. Свјес- 
тан да се у овом тренутку по- 
следња нит кида или веже и 
да се назад нема куд! И зато 
се диљем Црне Горе, у  тој 
маси каква се није видјела 
у историји овог слободарс- 
ког народа, достојанством 
којем се диви свијет, уз тихо 
појање литургијских пјеса- 
ма, чује само стравични глас 
угроженог народа: „Не дамо 
светиње!” И све док je тако, 
док та благородна маса на- 
рода нараста и трпи у мир- 
ним литијама рјешење по- 
стоји. Свака здраворазумна 
власт, зарад мира, зарад до- 
бра Црној Гори, повукла би то 
зло од „закона‘. Оног момен- 
та када народна маса нарасте 
у критичну и почне да скан- 
дира „Мило лопове“, биће кас- 
но! Тада „контролисани кон- 
фликт“ неће помоћи. Треба 
га послати на вријеме онима 
који су га измислили и нама 
намијенили.


