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 Марковићев интервју београдском „Новом магазину“ обилује бројним обманама, било да
су у питању односи Црне Горе и Србије, значај Пенсове посјете и Самита Јадранске
повеље или наводно лидерство Црне Горе на Западном Балкану, навео је Бранко
Радуловић, члан пресједништва Демократског фронта у саопштењу за медије.

  Демократски фронт сматра да никада нијесу били гори односи Црне Горе и Србије
него што су то у последњих двадесет година и данас. Уколико је Марковић мислио на
сарадњу криминалаца, криминализоване политичке елите и контраверзних бизнисмена,
онда је у праву. „Београд на води“ је акционарско друштво тих структура под капом
бјелосвјетских криминалаца.   

Марковић и овај режим треба да се стиде највеће издаје коју је Црна Гора направила
братском српском народу забијајући им нож у леђа признавањем лажне државе Косово.
Били су први када је требало подржати улазак ове наводне државе у Интерпол и
УНЕСКО.

  

Демократски фронт је сво ово вријеме залагао за најближу сарадњу на партнерским
основама са Србијом.
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Да подсјетимо на неке наше иницијативе о времену и начину изградње аутопута Бар –
Београд – Будимпешта, ТНТ мрежи, модернизацији жељезничке пруге Београд – Бар,
валоризацији заједничких водотока и изградњи хидроелектрана, научној, образовној и
здравственој сарадњи, ништа од тога се није реализовало.

  

Овој власти, Марковићу и дружини, није приоритетан јавни интерес, већ искључиво
лични. Зато данас имамо најгору жељезницу на свијету, прескупу могућу једну траку
ауто-пута, немамо нових хидро-електрана, а сарадња која је некад била се заснива само
на личним познанствима.

  

Марковић и дружина су креатори најцрње антисрпске хистерије у Црној Гори, тзв.
великоцрногорци и Ђикановићева припејт црногорска свита се одричу свега онога што
нас веже са Србима и Јужним Словенима и покушавају да граде неки лажни црногорски
генетски и историјски код.

  

Данас у Црној Гори Срби су грађани другог реда, етикетирани, прогоњени,
дискриминисани, затварани и осуђивани без икакве кривице.

  

Марковићу, треба да знаш да је Црна Гора држава свих њених грађана и да ово што ви
радите подсјећа на срамне периоде који су се дешавали на овом балканском простору и
које су неки прослављали ових дана. Црна Гора не смије да ради тако нешто. Услов свих
услова је да вас такве смијенимо и да изградимо државу свих нас.
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  Посјета Пенса Црној Гори и тзв. Самит Јадранске повеље се не може другачије назвати,но обичном фарсом и то не само због бројних бламажа које нам приредио Марковић итзв. састанка Пенса са тзв. грађанском опозицијом, већ због главног разлога његовепосјете. Наиме, посјете Пенса овом дијелу свијета су биле искључиво с циљем да бипласирао поруке према Русији.  Из Подгорице је поручио Русији, хладно-ратовиским вокабуларом, да је хтјела на силу дацрта нове границе, да је настојала да дестабилизује регион, одвоји Западни Балкан одЕвропе, те да су московски агенти покушали да поремете изборе и чак убију тадашњегпремијера Ђукановића и спријече улазак Црне Горе у НАТО савез.  Господине Пенс, чак и од вас и од америчке вишедеценијске агресорске инепринципијелне спољне политике, премного је. Онај ко је прекрајао спољне границе усвијету били су НАТО и САД, почев од Кореје до Сирије. Велики утицај САД-а био је и напрекрајање граница бивше нам лијепе државе СФРЈ. Зато су ваши предједници добиливелике бисте и споменике и на Косову и у Босни и Херцеговини.  Хвалећи садашње тзв. нове лидере у региону заборављајући њихову прошлост изатварајући очи пред тешком збиљом у којој се налазе грађани, мање више, свих земаљаЗападног Балкана, покушавате да створите марионетске режиме вама и вашој политици.Господине Пенс, што се тиче Црне Горе ускоро ће доћи вријеме када ће нова црногорскавласт уважавати само демократске принципе и неће бити експозитураимперијалистичких сила, већ искључиво црногорска, окренута Европској Унији на новимдемократским принципима.  Демократски фронт се увијек залагао и залагаће се за сарадњу земаља ЗападногБалкана, са самитима и конференцијама који су одржани у Берлину, Бечу, Паризу иТрсту давно је требало почети за добро и Европске уније и земаља Западног Балкана.  Констатација Марковића да је Црна Гора лидер на Западном Балкану је сувишнокоментаристи. Каква је уистину Црна Гора, а какав је и Балкан, најбоље показујуобјективне бројке о стању и трендовима и егзодус највиталнијих и најумнијих.  Демократски фронт још једном истиче да је све у истинској алтернативи, њеној мисији,њеној снази и њеним рјешењима. Црној Гори је потребно конкретно чињење, паметнахраброст, радикалне промјене, оптимална рјешења и прави неимари. Све остало сугубитничке варијације. Демократски фронт наставља још јаче тим путем, налази се усаопштењу Предсједништва ДФ-а 10.8.2017.  (ИН4С)  
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