МСП Црне Горе: Мешање Србије у унутрашња питања Црне Горе аксиом који је у већој или мањој мер
недеља, 20 септембар 2020 08:57

Црногорско министарство спољних послова оценило је да је мешање Србије у
унутрашња питања Црне Горе аксиом који је у већој или мањој мери присутан
деценијама, а да је актуелни шеф српске дипломатије Ивица Дачић био и остао један од
"корифеја" такве политике.
Како се наводи у саопштењу, Дачић је изјавом о "лажима" шефа суседне државе још
једном демонстрирао свој префињени дипломатски репертоар и "посвећеност" духу
добросуседства, сарадњи и унапређењу односа Србије и Црне Горе, али и међу
државама Западног Балкана.
Министар спољних послова Србије Ивица Дачић изјавио је да црногорски председник
Мило Ђукановић наставља да плаши грађане Црне Горе лажима о Србији и наводној
великосрпској државној политици, оптужујући Београд да се мешао у унутрашње ствари
те државе.

Црногорско Министарство у саопштењу објављеном касно синоћ наводи неке од
примера "немешања" Србије у унутрашње ствари Црне Горе.
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"Претње и 'добронамерна' упозорења о 'братоубилачком рату у Црној Гори' препоруке да
је за 'рушење Ђукановћа потребно јединство свих других', као и усијана
националистичка реторика којом је г-дин Дачић позивао да се грађанима Србије који о
Црној Гори, њеној политици и њеној власти не мисле исто као он 'одузме српско
држављанство', само су мањи и бенигнији исечак из широког опуса изјава српског
министра спољних послова", наводи се у реговању.

Како се додаје, сличан, "можда још гротескнији, али и изражено милитаристички тон,
примерен едицији немешања Србије" у црногорска питања, могао се чути у изјавама
министра одбране Вулина.

"Који је уз то покушао да као цивилни политичар уђе на територију Црне Горе у
униформи! Кад му то ипак није успело стигла је изјава да се у његовој пратњи налазе
'српски генерални и српски пуковници', који ће увек 'доћи да буду са својим народом'
Вулинова изјава, дата одмах после парламентарних избора да се 'Црна Гора вратила
себи, клима се променила, више ништа неће бити исто', потврђује, нажалост, да у
политици Београда према Црној Гори, када су у питању њено суверено право да сама
одлучује о магистралним правцима унутрашње и спољне политике, нема ништа ново",
додаје се.

Из МСП-а наводе да за својим колегама није заостајао ни министар здравља Лончар
уверавањима да чини све да се Црногорци што је могуће више потискују из здравственог
система Србије, или омаловажавањем здравства у Црној Гори изјавама да "они тамо
немају ни лабораторије".

"Поред српских политичара кампањи 'немешања' свој допринос су давали и црквени
великодостојници, па је тако нпр. патријарх Иринеј у присуству председника Вучића,
изјављивао да се у Црној Гори догађају ствари којих 'није било ни за време Отоманске
империје', да је циљ 'да се протера српски народ, као што су то радиле усташе у
Хрватској', те да се у Црној Гори 'ствара нова, црногорска нација', што је иначе, стална
тема овакве клеро-националне реторике", наводи се у саопштењу.

У МСП указују и на српске медије који су, како истичу, пуних осам месеци водили
незапамћену кампању против суседне земље.
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(Бета)
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