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 Турски председник, Реџеп Тајип Ердоган, тражио је од шефа руске државе, Владимира
Путина, да утиче на Милорада Додика, да престане са причом о независности РС.

  То је у интервјуу за телевизију Н1 устврдио бошњачки члан Председништва БиХ, Бакир
Изетбеговић.   

Тиме су потврђена сазнања “ЕуроБлица”, који је, подсећамо, још крајем септембра
прошле године ексклузивно објавио да је руски председник, приликом последњег
састанка са Додиком у Москви, од председника РС тражио да “подигне ручну” и својим
изјавама и поступцима допринесе стабилизацији прилика у региону.

  

Говорећи о актуелној политичкој ситуацији у БиХ и Додиковим повременим најавама
одржавања рефередума о издвајању РС из БиХ, Изетбеговић је, између осталог, открио
да је преко “заједничких пријатеља” од руског председника тражио да “обузда” Додика.
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-  Покуша ли то неко (отцепљење РС од БиХ, оп. а.) сукоби су незбежни. Полако ће
кренути инциденти и то је неспорно, а након тога и тешки сукоби који ће увући Балкан у
крваво коло. То је сулуда политика и нико је не би пратио. Преко заједничких пријатеља,
попут турског председника Ердогана, од господина Путина тражио сам да Додику
пренесе поруку да се не упушта у авантуру којом би прешао ту црвену линију – открио је
Изетбеговић.

  

Он је додао и то да се управо након последњег састанка са Путином председник РС,
према његовим речима, у БиХ вратио са “промењеним ставом”.

  

- Русија не даје подршку Републици Српској за било какав покушај сецесије од БиХ –
нагласио је Изетбеговић.

  

Одлично обавештени извори нашег листа из дипломатских кругова који су нам, иначе, у
септембру прошле године открили поверљиве детаље са састанка Додика и Путина,
такође истичу да се Додикова реторика о могућој независности РС и расписивању
референдума о том питању упадљиво ублажила након његове последње посете Москви.

 2 / 3



Бакир Изетбеговић: Ердоган тражио од  Путина да утиче на Додика да престане са причом о независности РС
петак, 19 мај 2017 18:26

  - Тек пре неколико дана, и то пре свега притиснут проблемима због продаје “Љубије”,Додик је након скоро осам месеци први пут поменуо реч референдум. У међувремену,Додик је у својим бројним изјавама поручивао да РС нема намеру да се одвоји од БиХ теда је једини циљ српске политике повратак раније одузетих надлежности РС – истичунаши саговорници.  Нема новог Дејтона  Гостујући на ТВ Н1 Бакир Изетбеговић је, између осталог, потврдио да није реално да сеследеће године на Међународној конференцији о западном Балкану, која би требало дасе организује у Лондону, поведе прича о потреби одржавања новог “Дејтона ”.  – Озбиљних припрема нема, тако да од “Дејтона 2”, за сада, нема ништа. С Априлскимпакетом, који је пао 2006. године, ми смо охладили интерес међународне заједнице заБиХ – рекао је Изетбеговић.  (Блиц)  
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