
Срђан Дармановић: Циљ Вучићеве власти је да Црна Гора постане српска држава
уторак, 14 јул 2020 14:56

 Министар спољних послова Црне Горе Срђан Дармановић изјавио је да Црна Гора није
обновила своју независност да би била било чији сателит и додао да је циљ власти
председника Александра Вучића да Црна Гора постане српска држава.

  

„Сведочимо једној грубој медијској кампањи каква није виђена од Милошевићевог
режима, а све у циљу да се предстојећи избори у Црној Гори усмере у жељеном правцу“,
рекао је он за телевизију Нова М.

  

Наводећи да је за жаљење све то што ради Србија, Дармановић је рекао да се ради о
грубом вређању Црне Горе и њених највиших званичника, негирању црногорске нације,
политичкој активацији СПЦ-а и притисцима разне врсте.

  

„И то је нешто што први сусед не би требало да ради поготово ако жели атмосферу
добросуседства и сарадње у региону“, рекао је он.
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Дармановић је додао да би сви који имају било какве аспирације према Црној Гори
требало да имају на уму чињеницу да је она независна држава и чланица НАТО-а.

  

Додао је да не верује да ће мешање Србије у унутрашња питања Црне Горе скорије
престати додајући да ово није први талас српског национализма са којим се сусреће
Црна Гора.

  

Први је, како је навео, био под влашћу Слободана Милошевића, други је предводио
Војислав Коштуница.

  

„И трећи је овај сада под председником Вучићем. Који има јасне циљеве, а то је да се у
Црној Гори промени Влада, обзиром да следе избори, а на дужи рок да се Црна Гора
претвори, у чак, иако би била независна држава пре свега у српску државу. Ми наравно
на тако нешто не можемо пристати као земља“, казао је Дармановић.

  

(Бета)
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