Бакир Изетбеговић: Петсто година Срби причају о Косову па их нико не назива плачљивим Србима

среда, 24 април 2019 17:35

Сарајево -- Бакир Изетбеговић, председник СДА БиХ, казао да Хрватска нема
територијалне претензије према БиХ, а да је што се Србије тиче пробем Милорад Додик.
Он каже да с једне стране постоје потврде територијалног интегритета БиХ и о
добросуседским односима, док с друге, додаје, имате Милорада Додика, који даје изјаве
какве даје, а сутрадан је у Београду.
"И то довољно говори. Нико то не демантује, нити се томе супротставља", рекао је
Изетбеговић у интервјуу за сарајевски портал Кликс одговарајући на питање да ли
верује да Србија и Хрватска имају добронамерне односе према БиХ, с обзиром на
политику коју воде. За њега је, каже, то комплексно питање.

"Све је то баланс интереса и одговорности и страха ако неке ствари крену како не
треба. Мислим да Хрватска нема територијалних претензија према БиХ. Она понекад
једнострано заступа интересе Хрвата у БиХ, али Хрвати у БиХ живе с Бошњацима.
Понашају се понекад патерналистички, некад игноришу наше интересе. С друге стране
подржавају НАТО и ЕУ пут наше земље. У многим стварима су коректни, тако да имамо
комбинацију и доброг и лошег", каже Изетбеговић.

На констатацију да Додик у последње време када говори о Бошњацима често користи

1/2

Бакир Изетбеговић: Петсто година Срби причају о Косову па их нико не назива плачљивим Србима

среда, 24 април 2019 17:35

погрдне термине, попут "плачљиви Бошњаци", а за Сребреницу да је реч о миту који су
изградили Бошњаци, Изетбеговић сматра да са актуелним председавајућим
Председништва БиХ из Републике Српске "треба избећи свакодневну свађу и препирку".

"Он (Додик) то жели, тражи препирку. Петсто година Срби причају о Косову па их нико
не назива плачљивим Србима, изгубили су ту битку и било је шта је било. Погледајте на
пример како се Јевреји односе према холокаусту, неће никада то заборавити и увек ће
то користити да би јачали своју позицију. А Бошњацима се намеће да треба да изадју из
улоге жртве", навео је Изетбеговић.

Сматра да то не треба радити и да не треба пустити да се те ствари забораве и да се
стране изједначе, а то је, тврди, циљ. "Дакле, нисмо ми никакви плачљиви људи, ми смо
само довољно мудри да желимо да сачувамо истину о ономе што се дешавало у БиХ",
навео је Изетбеговић.

Упитан да ли су могући нови сукоби у БиХ с обзиром на то да Република Српска
формира резервни састав полиције, Изетбеговић каже да ће "све зависити од
одговора", а ако тај одговор, како каже, буде слаб, онда је свашта могуће.

"Ова садашња реторика и све што се ради има различите циљеве. Једно је да се одвуку
теме с онога о чему они не би да разговарају, о пресуди Радовану Караџићу, о пресуди у
вези с 9. јануаром, да се одвуче пажња од социо-економског стања, да се помогне
Србији у вези с Косовом, покушава се правити неки баланс. Али се и испробава реакција
медјународне заједнице, патриота БиХ, бацају се пробни балони да се види какав ће
одговор бити", каже Изетбеговић.

(Танјуг)
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