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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ПОЗИВ НА ДИЈАЛОГ И СМИРИВАЊЕ ТЕНЗИЈА
Имајући у виду политичке тензије које су у Црној Гори у последње вријеме ескалирале у
националне, па чак и вјерске нетрпељивости, Црногорско Херцеговачки Покрет позива
све релевантне факторе на дијалог и смиривање тензија, у интересу мира, слободе,
равноправности, стабилности и живота грађана Црне Горе.
Свједоци смо оштрих ријечи са свих страна, а најаве још екстремнијих потеза брину нас,
јер такав пут никоме не доноси ништа добро.
Вријеме је да разум побиједи, да личне и политичке интересе заборавимо и ставимо се у
службу мира и саборности, а у духу хришћанства и братске љубави.
Народ у Црној Гори не живи у сукобу, нити постоји нетрпељивост, како политичка, тако
ни национална, а камо ли вјерска. То говори, да је у питању политичка фарса која пријети
да свијест народа окрене у погрешном смијеру, што би нас вратило у оно тужно вријеме
историје Црне Горе, када су се браћа попријеко гледала, због политичких, националних
и идеолошких заблуда.
Заузети бусију и митраљеском ватром ударити најтежим ријечима на онога с ким се не
слажемо, и тако освојити сигурне политичке поене, а народ сурвати у провалију
политичке и националне нетрпељивости, није пут који народ жели.
Најлакше је ставити се на страну оних којима припадате и заузетичврст став из којег
унапријед знамо да је свако могуће рјешење одбачено, јер је за рјешавање ове ситуације,
потребно оно на шта ми нисмо навикли, мање као народ, више као политичари, а то је
попуштање, како би за почетак дошло до дијалога и смиривања тензија, а сваки дијалог
уколико га воде паметни и разумни људи, доводи до мира и благостања.
Не заборавите да у Србији зиве бар три Црне Горе и да смо ми као репрезентативни
представници нашег народа у Србији, забринути и осјећамо потребу да дамо допринос
смиривању тензија, и то на крајње конструктиван начин.
Одговорност је на свима нама који смо политички представници нашег народа и ми не
смијемо бјежати од одговорности, зарад краткотрајног дневно-политичког просперитета,
и зато позивамо све релевантне чиниоце да се одазову позиву на дијалог.
Ово писмо упутићемо: Предсједнику Црне Горе Милу Ђукановићу, Предсједнику Србије
Александру Вучићу, предсједницима опозиционих политичких странака у Црној Гори,
Патријарху Иринеју, Митрополиту Амфилохију Радовићу, и молимо их да приме
делегацију Црногорско-Херцеговачког Покрета, како би започели разговоре и
предложили начин изласка из кризе у којој се налазимо.
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