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Процес уласка Молдавије у Европску Аунију ће трајати деценијама, каже заменик
председника Савета безбедности Русије Дмитриј Медведев.

  

Додао је да би тој земљи био олакшан приступ ЕУ стварањем „нове велике Румуније“,
која би „прогутала“ Молдавију јер, према његовим речима, румунски политичари већ дуго
„обигравају“ око Молдавије, преноси Комерсант.

  

Медведев тврди да званичници Румуније отворено трагају за различитим могућностима
„легалног преузимања“ Молдавије. Није дао примере за те тврдње, али каже да је
половина молдавске популације против таквог припајања.

  

Оптужио је председницу Молдавије Мају Санду да је „спремна да се одрекне
државности у једном потезу“ јер, како тврди бивши руски председник и премијер, она
има и румунско држављанство и обећана јој је висока позиција у „новој великој
Румунији“.
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„У покушају да задовоље своје нове господаре, спремни су да се придруже европским
санкцијама против Русије. Па, нека покушају. У том случају могу бити сигурни да од нас
не да неће добити енергенте по високој цени, него их неће добити уопште“, закључио је
Медведев.

  

Подсетимо, на самиту ЕУ 23. јуна је одлучено да се Украјини и Молдавији додели статус
кандидата.

  

"Молдавија губи државност по украјинском сценарију"

  

Молдавија губи државност по украјинском сценарију, стављајући изнад свега мржњу
према Русији, оценио је заменик председника Савета безбедности Руске Федерације
Дмитриј Медведев на свом Телеграм каналу.

  

"Убрзана девалвација молдавске државности иде по украјинским шаблонима: мржња
према нашој земљи постаје главни приоритет", навео је Медведев, преноси Тас.

  

Додаје и да је, како каже, Молдавија усвојила "језиви закон" о забрани Георгијевске
ленте, која је постала симбол победе над нацизмом, и нагласио да се у тој земљи руски
медији "искорењују", а да се, како тврди, "непожељни опозициони лидери затварају под
измишљеним оптужбама".

  

(Н1-Танјуг/ТАСС)
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