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Добар део београдских медија и ТВ БН се упињу да докажу да је БиХ увела санкције
Русији

Руски амбасадор у БиХ, Игор Калабухов, био је кристално јасан у историјском обраћању
Народној скупштини Републике Српске на посебној седници одржаној 6.6.2022, рекавши
да ”дјеловање појединих дипломата из БиХ не можемо сматрати одразом консолидоване
позиције БиХ”

Јасно је да БиХ није легално увела никакве санкције Русији, и да сама Русија, које би то
ваљда требало највише да се тиче, сматра да БиХ није формално увела никакве
санкције против ње

Такође је јасно да Русија врло добро схвата да на таквом стању ствари има да захвали
искључиво Републици Српској, односно владајућој већини у Српској и њеним
представницима у заједничким органима БиХ. Зато је Додик онако срдачно примљен у
Санкт Петербургу, зато је и позван на нови састанак у септембру на којем ће бити
разговарано о реализацији пројеката градње гасовода у Српској и две нове електране
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Зато је цела БиХ добила цену гаса резервисану за пријатељске земље – иако је то само
Република Српска објективно заслужила

Недуго после састанка српског члана Председништва БиХ Милорада Додика са
председником Руске Федерације Владимиром Владимировичем Путином, у београдским
медијима Информер, Ало и Пинк осванули су наслови који су тај очигледно позитиван и
срдачан састанак представили у сасвим супротном светлу.

За објективно настројене медије, који чак не морају да буду ни српски оријентисани,
сигурно би било логичније да у наслов ставе неке од речи које одражавају суштину онога
што је Путин изговорио: ”Русија високо цени Додиков став у вези санкција Русији”,
”Путин потврдио веома добре односе са Републиком Српском”, ”Русија јасно разликује
став Српске од ставова остатка БиХ”…

Било који од ових наслова би адекватно пренео суштину Путиновог кратког обраћања
Додику. Уосталом, нека читаоци сами процене, или према преводу са сајта РТРС или
према изворном руском транскрипту са сајта Председника РФ:

”Нажалост, у тренутним условима са БиХ имамо одређене потешкоће у вези са
придруживањем санкцијама, али знамо вашу позицију и високо је цијенимо. Упркос свим
потешкоћама, односи се настављају и развијаће се, поготово са онима који желе да
одрже ове односе. И колико ја знам, Ви сте једна од тих особа – рекао је Путин,
објављено је на сајту Кремља након састанка Путина и Додика који је вечерас одржан у
Санкт Петербургу.”

Међутим, горе-наведени медији су, на основу горе-изреченог, ипак изабрали следећи
заједнички наслов: ”Путин потврдио: Босна и Херцеговина је увела санкције Русији”.

Сасвим очекивано, портал БН Телевизије из Бијељине се није задовољио обичним
копипејстом, већ их је и надмашио: ”Путин потврдио: БиХ увела санкције Русији, Додик
лагао!”
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Очигледно је да је поменутим медијима било битно да докажу да је БиХ увела санкције
Русији. Иако није.

Можда Путин није био кристално јасан у обраћању Додику по том питању, али руски
амбасадор у БиХ, Игор Калабухов, свакако јесте. Наиме, у историјском обраћању
Народној скупштини Републике Српске на посебној седници одржаној 6.6.2022.
Калабухов је расветлио ствар, рекавши да ”дјеловање појединих дипломата из БиХ не
можемо сматрати одразом консолидоване позиције БиХ”.

Преведено на једноставнији језик, Калабухов је јасно рекао да Русија не сматра
легитимним самовољне потезе и иступе поједених дипломата БиХ који немају правно
утемељење у званичним одлукама надлежних органа те државе. Управо зато,
захваљујући Републици Српској, Руска Федерација и даље сврстава БиХ у ред
пријатељских земаља.

А о каквим се то нелегитимним потезима ради?

Између осталог о оним због којих је Милорад Додик покренуо кривични поступак против
министарке спољних послова БиХ Бисере Турковић и амбасадора БиХ у УН Свена
Алкалаја, као и свих дипломата БиХ који су злоупотребили свој положај.

”Појединци из политичког Сарајева придружују се санкцијама Русији без сагласности
Републике Српске и представљају то као геополитику БиХ, што није тачно,” изјавио је
Додик.

А како је Додик пар седмица раније детаљно објаснио у интервјуу за Спутњик:

„Једино надлежно место за утврђивање спољне политике по Уставу БиХ је
Председништво. Специфичан политички систем у БиХ доводи у позицију министра
спољних послова да је он само техничко лице за спровођење ставова Председништва.
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Он нема ширину, нити има значај у томе. Дакле, ниједан спољнополитички став не може
изаћи из БиХ ако није усвојен консензусом у процедури утврђеној Уставом и
Пословником о раду Председништва. Значи, овде имамо урушавање Дејтонског
споразума и то није ништа ново за БиХ.”

Упркос томе, према наводима Радија Слободне Европе од 3.6.2022, односно речима
једног саветника Турковићеве, ”БиХ се 34 пута од укупно 36 изјава придружила”
декларацијама Европског савета код увођења различитих санкција ЕУ против Русије. Уз
то, према званичним информацијама Европског савета, БиХ се ”ускладила са Европском
унијом” код санкционисања неколико стотина појединаца и компанија из Русије.

Исти чланак, међутим, цитира и Додиковог саветника, Радована Ковачевића, који
суштински понавља оно што је рекао и Додик за Спутњик:

„Чињеница је и да било каква санкција не може бити реализована и правоснажна у БиХ
док одлуку о њој не донесе Предсједништво, Савјет министара и Парламентарна
скупштина БиХ… институције БиХ неће донијети такву одлуку док су у њима Милорад
Додик и СНСД.”

Додатно, Радио Слободна Европа је била довољно професионална да напомене да,
мада је председник Србије ”крајем маја изјавио да је БиХ увела санкције Русији дајући на
све 23 декларације позитивно мишљење против Русије”, он ”не мисли да то има везе с
Републиком Српском”.

Ту је све јасно. Ради се о врло дрској и безочној узурпацији муслиманских политичара у
БиХ, који су, по ко зна који пут, уз подршку најмоћнијих западних ”демократија”
прекршили Дејтонски споразум, односно Устав БиХ, који чини Анекс 4 тог споразума,
према чијем Члану 5 је Председништво БиХ надлежно за вођење спољне политике БиХ.

Ваљда је то та ”владавина права” коју упорно покушавају да утерају разни западни
изасланици за ове просторе свих ових година.
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Дакле, јасно је да БиХ није легално увела никакве санкције Русији, и да сама Русија, које
би то ваљда требало највише да се тиче, сматра да БиХ није формално увела никакве
санкције против ње.

И такође је јасно да Русија врло добро схвата да на таквом стању ствари има да захвали
искључиво Републици Српској, односно владајућој већини у Српској и њеним
представницима у заједничким органима БиХ.

Зато је Додик тако срдачно примљен у Санкт Петербургу, зато је и позван на нови
састанак у септембру на којем ће бити разговарано о реализацији пројеката градње
гасовода у Српској и две нове електране, зато је цела БиХ добила цену гаса
резервисану за пријатељске земље – иако је то само Република Српска објективно
заслужила.

А о томе зашто су погрешно представили суштину врло важног сусрета Путин-Додик у
Санкт Петербургу, зашто су прећутали храбру, вишемесечну борбу Републике Српске
коју је препознала званична Москва, зашто су, додатно, тиме легитимисали безаконо и
антидејтонско дивљање политичког Сарајева и зашто су, на крају, изоставили и сам став
председника Србије да јавно декларисане санкције БиХ немају везе са Републиком
Српском – одговор јавности са обе стране Дрине дугују одговорни медији.

(Све о Српској)
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