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Свечаном академијом "Похвала српском народу", са које је поручено да је српски народ
јединствен и да Срби уједињени и сложни могу да превазиђу све недаће, вечерас је
обележен Дан српског јединства, слободе и националне заставе, који су установили
званичници Србије и Републике Српске.

  

  

На академији, која је одржана на платоу испред Храма Христа Спаситеља, српски члан
Председништва БиХ Милорад Додик рекао је да је данашњи празник посебан дан за
Републику Српску и Србију и истакао да је јединство Срба потребно и данас. Драго ми је
што сам припадао групи људи који су одлучили да обележавамо овај дан, рекао је он.

  

"Кључна реч за српски народ кроз историју је слобода. Ту слободу смо схватали као
слободу за друге, не само за себе. Мислим да овај дан концентрише оно што јесте српски
национални и државни интерес. Наше јединство је потребно и данас. Ми смо јединствен
српски народ на овим просторима", поручио је Додик.
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  Истакао је да је поносан што у овом времену представља српски народ у БиХ нагласившида нема народа који је више дао жртава за слободу од српског.  Вучић: Срби се политичким средствима морају борити за слободу  Председник Србије Александар Вучић обратио се преко видео-линка и у обраћањупоручио да се српски народ политичким средствима мора борити за слободу.  "Данас славимо јединство и слободу. Данас славимо пробој Солунског фронта. А међутим борцима било је више од 10 одсто добровољаца из Херцеговине, Крајине, Лике,Далмације. Зато је веома важно када се суочавамо са великим изазовима, без обзира нанаше економске успехе, морамо да будемо јединствени. Да будемо паметни и да сеполитичким средствима боримо за слободу српског народа", истакао је Вучић.  
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  Вучић је честитао празник народу Српске, Србије и свим Србима на свету.  "Можемо да осигурамо будућност наше деце. Честитам народу Српске, Србије, и свимСрбима света овај празник, уз нашу лепу заставу", истакао је Вучић.  Цвијановићева: Празник као симбол заједништва   Овај празник биће симбол заједништва Републике Српске и Србије, рекла јепредседница Републике Српске Жељка Цвијановић.  "Наша намера је да овај дан буде препознат као важан датум не само у Србији иРепублици Српској, већ у свим крајевима где живи наш народ", истакла јеЦвијановићева.  
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  Она је нагласила да данашњи датум, дан када је пробијен Солунски фронт, није одабранслучајно као и да је историја показала да је борба за слободу увек тражила великужртву.  "Нико нам је није поклањао, никога за њу нисмо молили. Најважнији фронтовиданашњице нису у рововима, већ на политичкој сцени. Зато треба да имамо стабилноокружење. За Републику Српску, Србија остаје најважнији партнер у свим областима.Овај празник је доказ да имамо заједничку прошлост, заједничку садашњост и заједничкубудућност",  поручила је Цвијановићева.    Председница Републике Српске је пожелела да овај празник, који се први путобележава, у свим наредним годинама буде подсетник на велике жртве из прошлости,али и подстицај за велике циљеве који се морају остварити у будућности.  

  Дан српског јединства и у Бањалуци, Вулин уручио реплике војних застава  Председница Републике Српске Жељка Цвијановић изјавила је на обележавању Данасрпског јединства у Бањалуци да вечно живе Република Српска и Србија, да се развијајуи празнују и да ће заједнички деловати у будућности.  Након што је изасланик председника Србије Александар Вулин уручио 130 репликаратних застава испред Палате Републике поводом Дана српског јединства, слободе изаставе, Цвијановићева је навела да се те заставе налазе "у срцу нашег народа и нашихградјана".  
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  "Ово је велики догадјај за Српску и Србију, које раде заједно, али никада на штетудругих", навела је председница РС.  Изасланик председника Србије и српски министар одбране Александар Вулин рекао једа су још пре неколико година, на иницијативу председника Александра Вучића исрпског члана Председништва БиХ Милорада Додика, РС и Србија почеле даобележавају заједнички важне датуме.  "Срби с друге стране Дрине, или ма где живели, ближе су једни другима него икада.Бринемо једни о другима, водимо рачуна. Никада више нећемо бити сами, какве год наснесреће буду погадјале", казао је Вулин.  Према његовим речима, РС и Србија су "чврсто везале своју будућност", додавши да јеСрбија у свим својим стратешким документима уградила одредницу да ће штитити Србема где они живели.  "Никада више Србија неће моћи да окреће главу од РС, а РС се никада више нећеосећати усамљено", казао је Вулин.  Он је истакао да Србима више нико не може да забрани да буду јединствен политичкинарод.  "Не живимо у истој држави, јер тако желе политички моћници, али нећемо се стидетинајважнијих националних тема. Одлуке ћемо доносити заједно", додао је Вулин.  Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик истакао је данас поводом Данасрпског јединства да ће српски народ вековима прослављати овај празник.  "Овај дан да славимо и да памтимо. То је дан када је страдалничка војска на Солунскомфронту прошла голготу и ослободила све ове народе на Балкану, измедју осталога иБањалуку", казао је Додик.  Нагласио је да ништа природније нема него за један народ да има своје право надржаву, додавши да постоји тежња да се РС присаједини Србији.  Додик је поново назвао БиХ "пропалом државом", истичући да "Срби у РС имају право даживе у својој држави".  Поново је подвукао сличност статуса Косова и РС и како је рекао двоструке аршинемедјународне заједнице, који Србима поручују да "морају да ћуте и живе у тамници инемају право да упражњавају слободу".  "Српски народ данас има две државе и то нам никада нико не може одузети. Ми нисмоникакви 'босански Срби', већ само Срби. Немојте нас понижавати и само такви можемоучествовати у било кавом дијалогу и никако другачије", нагласио је Додик.  Цвијановић и Вулин су у присуству српског члана Председништва БиХ Милорада Додикаи премијера Српске Радована Вишковића претходно у Палати Републике разговаралиповодом обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.  У Бањалуци ће се поводом овог празника одржати и свечана академија.  (Агенције)  
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