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БЕСЈЕДА ПРОФ. ДР БОЖИДАРА БОЈОВИЋА У МУРИНИ ПОВОДОМ ЗЛОЧИНАЧКЕ АГРЕСИЈЕ НАТО-А 
И БОНБАРДОВАЊА OSE ВАРОШИЦЕ

Дјецу вам нећемо опростити
Слободарски дух државотворног народа Црне Горе je вјечан и неуништив, и нема те силе која може спријечити да се овдје у 
Мурини окупљамо на дан стравичног злочина и да уз помен невиним жртвама шаљемо поруке отпора, презира и наде

прикрива дезинформацијама, обманама 
и грубим лажима моћних медија свијета 
који joj покорно служе. И умјесто да при- 
суствују овом тужном помену, они мисле 
да богохулно, силом могу сакрити свој 
злочин.

Слободарски дух државотворног наро- 
да Црне Горе je вјечан и неуништив, и нема 
те силе која може спријечити да се овдје 
у Мурини окупљамо на дан стравичнрг

УМурини, поводом злочиначког 
бомбардовања ове варошице од 
стране НАТОа, 30. априла 1999. го- 

дине и погибије невине дјеце: Јулијане 
Брудар, Оливере Максимовић, Мирослава 
Кнежевића, као и житеља: Вукића Вуле- 
тића, Милке Кочановић и Манојла Кома- 
тине, бесједу je одржао проф. др Божидар 
Бојовић. Његов говор преносимо у цјели- 
ни:

- Злочини најјаче војне силе у историји 
човјечанства против маЗ*е, међународно 
признате државе, злочини којима су о 
посрнућу једне цивилизације траг за сва 
времена оставили амерички бомбардери 
30. априла 1999. године, овдјеу Мурини, не 
смију се заборавити и не смију се опрос- 
тити. Јер починиоци оваквог злочина наш 
опрост би доживјели као своју побједу. Не 
смију им се опростити, јер да нијесмо оп- 
ростили Јасеновац и Јадовно, не би наше 
побједе у грађанском рату проглашавали 
злочиначким, a своје злочине над нама 
милосрдним  a нђелом. Да живимо у циви- 
лизованом свијету и демократији, у држа- 
ви чија власт слиједи дух државотворног 
народа, данас би овом помену невиним 
жртвама присуствовали представници 
државе, њене актуелне власти, што им 
je уставна обавеза, али и представници 
НАТО агресора, који je у једном несрећном 
времену и извршио безумни злочин над 
недужним цивилима, злочин за вјечну 
срамоту и вјечно кајање. To би била њи- 
хова морална, људска и цивилизацијска 
обавеза као што je и њихова морална и ци- 
вилизацијска обавеза да покорно траже 
опрост за злочин који су починили.

Нажалост, живимо у времену насиља, 
времену у којем најмоћнија сила свијета 
своје злочине над нама и широм свијета

Порука презира према подгоричком режиму који уласкон 
у НАТО, супротно зољи огромне већнне државотворног на- 
рода, зарад очувања власти и прљавог богатства, покорно 
слијед^ наредб© непријатеља сопственог народа

Поруке наде, упућене према Истоку, одакле се Сунце вјеч- 
но рађа и према братском руском народу, нашеи једином 
искреном и вјечном пријатељу, без којег Црна Гора не би ни 
постала ни опстајала као држава

С п о м ен и к  ж р т в а м а  НАТО зл о ч и н а

злочина и да уз помен невиним жртвама 
шаљемо поруке Отпора, Презира и Н ад^ 
Поруке отпора према антисрпској, анти- 
руској, антисловенској и антиисламској 
сили НАТО-а, чија недјела вођена Орве- 
ловским начелима „Рат je мир, ропство je 
слобода, незнање je снага“, сију зло и стра- 
дања на етничким просторима ових наро- 
да. Поруке презира према подгоричком 
режиму који уласком у НАТО, супротно 
вољи огромне већине државотворног на- 
рода, зарад очувања власти и прљавог бо- 
гатства, покорно слиједи наредбе неприја- 
теља сопственог народа^Поруке наде, 
упућене према Истоку, одакле се Сунце 
вјечно рађа и према братском руском на- 
роду, Дашем ЈеЈином искреном и вјечном 
пријатељу, без којег Црна Гора не би ни по- 
стала ни опстајала као држава. Црна Гора 
и њен државотворни народ сазријевали су 
и доживјели своју пуну афирмацију као 
саставни дио источноЛравославног циви- 
лизацијског круга, усвајајући вредносна 
достигнућа западне цивилизације, исла- 
ма и општег напредка човјечанства. Без 
великих потреса, текстонских поремећаја 
и страдања народа у Црној Гори никада не 
могу заживјети двије политике, ма каквом 
силом се наметале. Она која би негирала 
државност Црне Горе и она која би потира- 
ла цивилизацијски круг у којем je настала 
и опстала. У суштини, словенски, источ- 
ноправославни, српски идентитет њеног 
државотворног народа. To je овај дух, који 
нас je и данас окупио да уз помен невиним 
жртвама НАТО агресије изразимо отпор и 
презир према страним и домаћим силни- 
цима и наду у боље сјутра и опстанак на 
овим просторима са вриједностима циви- 
лизацијског круга којем припадамо.

Национална, духовна, патриотска и 
морална енегија државотворног народа 
имала je снагу да се у тешким временима

Проф. др Божидар Б ојовић

Порука отпора према анти- 
српској, антируској, антисло- 
венској и антиисламској 
силм НАТО-а

1916. и 1941. године супротстави насил- 
ном преименовању идентитета, на начин 
како се то са насиљем може чинити, када 
долази од окупатора. И сачувани су вјера, 
језик и ћирилично писмо, као темељне, 
неотуђиве и неуништиве вриједности на- 
шег идентитета. Сада, када то исто чини је- 
дан други диктатор, нажалост, припадник 
државотворног народа, који Црну Гору 
гусарским упадом пустоши стварајући 
приватну државу и једна друга сила, којој 
он покорно служи, потребна je друга на- 
ционална, патриотска и етичка енергија 
државотворног народа. Потребни су нам 
разум и вјера. Разумно понашање усаг- 
лашено са геостратешким кретањима 
у будућности чије се контуре већ јасно 
оцртавају. С вјером у Бога, уз нашу Српску 
православну цркву и њену Митрополију 
црногорско-приморску. „Свака сила за- 
вијека, a ниједна довијека”. Амин, Боже!
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