
Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов: Ако БиХ одлучи да уђе у НАТО, то је њена унутрашња ствар. Друга ствар је наша реакција. На примеру Украјине смо показали шта очекујемо. Ако буде претња, ми ћемо реаговати
петак, 18 март 2022 12:10

 Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов рекао је да је Русија
заинтересована за стабилност БиХ и Балкана и да нема интерес да дешавања из
Украјине пренесе на БиХ.

  

Калабухов је рекао да Русија, као свједок Дејтонског споразума, подржава дијалог и
компромис и да је за оно што БиХ одлучи.

  

- Ако она одлучи да буде чланица било чега то је унутрашња ствар. Али друга ствар је
наша реакција. На примјеру Украјине ми смо показали шта очекујемо. Ако буде пријетња,
ми ћемо реаговати - рекао је Калабухов.

  

Он је навео да је Запад тај који представља пријетњу БиХ због тврдње да Русија
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наводно припрема неки план.

  

- То је поигравање са народом у БиХ да Русија наводно припрема неки план. Немамо ми
никаквих планова. Ми ћемо реаговати анализирајући стратешку и геополитичку
ситуација - рекао је Калабухов за ФТВ.

  

Он каже да је чланство БиХ у НАТО сада у сфери фантазије, јер око тога нема
концензуса у самој земљи и да у овим околностима о томе неће бити тако лако одлучити.

  

Калабухов је рекао да српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик и руски
предсједник Владимир Путин имају договор о сарадњи између Руске Федерације и
Републике Српске.

  

- Имамо пуно планова и нема никаквих скривених намјера према БиХ. Ми желимо што
бољи однос и са Бошњацима као конститутивним народом БиХ и то радимо у неким
сегментима - рекао је Калабухов.

  
  

Шта је сад ЕУ? Који је њихов рецепт? Као у циркусу. Ако ви урадите то ми ћемо вам дати
новац. Ако нећете урадити добићете батине. То је процес придруживања ЕУ. Ми
подржавамо све што је у добронамјерном уговору, договору, компромису и одражава
приоритете и жеље људи у БиХ

    

Руски амбасадор каже да њихове европске колеге "сањају лажне маште" да сви грађани
БиХ маштају да буду дио ЕУ.

  

- Шта је сад ЕУ? Који је њихов рецепт? Као у циркусу. Ако ви урадите то ми ћемо вам
дати новац. Ако нећете урадити добићете батине. То је процес придруживања ЕУ. Ми
подржавамо све што је у добронамјерном уговору, договору, компромису и одражава
приоритете и жеље људи у БиХ - истиче Калабухов.
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Он је подсјетио да је БиХ једина, са Србијом, која није на листи непријатељских држава
Руске Федерације на којој се налазе све оне земље које су увеле санкције Русији.

  

Калабухов каже да нема механизма искључивања Русије из Савјета за спровођење
мира.

  

- Ми не подржавамо Кристијана Шмита, јер није легално изабран. Ми смо на страни БиХ
која би функционисала мирно, на основу компромиса, уговора, договора - истиче
Калабухов.

  

Он сматра да је безбједност у БиХ загарантована ако се политичка ситуација буде
развијала на основу дијалога, без неких радикалних ствари.

  

- Што се тиче мене и Русије, ми носимо мир, носимо ослобађање од нацистичке пријетње,
да људи у Украјини живе мирно, спокојно и да људи у БиХ не морају страховати од
Русије - поручио је Калабухов и подвукао да нема рата.

  

Калабухов је рекао да оно што се дешава у Украјини није инвазија нити агресија, већ
специјална војна операција.

  

Он истиче да ће Русија остварити све своје постављене циљеве у односу на
Украјину, а то је демилитаризација - да не буде никаква војна пријетња за Русију,
денацификација - да не буде "нацистичких режима који уништавају сопствени
народ".

  

Калабухов каже да је лаж да се у Украјини убијају дјеца и цивили и да цијели свијет
види оно што Американци пласирају преко Си-Ен-Ена и својих других новинских
агенција.

  

- Руске снаге никад не ударају по цивилима, већ само по објектима војне
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инфраструктуре - рекао Калабухов и додао да украјинске снаге у Мариупољу држе
цивиле као живи штит и кад се организује коридор они им не дају да иду.

  

Он је рекао да Русија није урадила никакве војне криминалне ствари у Украјини, нити ће
их урадити.

  

- Међународни суд може да истражује шта год хоће. Ми смо дошли до таквог момента у
историји међународних односа и односа Руске Федерације и западног свијета да се
морамо опредијелити како ће то бити даље - рекао је Калабухов.

  

Он је назвао глупошћу тврдње да ће Путин након Украјине кренути у "разваљивање"
Европе, истичући да то "подмећу оне стране које су жељеле да скину кривицу са себе".

  

Видети још:

  

Амбасада САД у БиХ: Претње руског амбасадора у БиХ су опасне, неодговорне и
неприхватљиве. Наставићемо да будемо уз БиХ јер она предузима неопходне кораке за
придруживање евроатлантској заједници

  

(Срна)
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