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 Руски председник Владимир Путин је, говорећи о ситуацији на истоку Украјине, рекао
да се плаши масакра попут оног који се десио у Сребреници у време рата 90-их у БиХ. И
док у Србији многи и даље негирају да се у Сребреници десио геноцид, јасно је да је то
прихватио и Путин, макар само када су у питању његови интереси у Украјини.

  

  Наиме, Путин је рекао да ће, уколико украјинске трупе преузму контролу над границом
између Русије и територије коју држе побуњеници на истоку Украјине, можда доц́и до
масакра као у Сребреници.   

- Договорили смо се (о плану) током 2015. Они (Украјинци) имају закон о амнестији, неке
одлуке су донесене, али ништа није ступило на снагу. Без гаранција, могу замислити шта
би се следеће догодило. Биће то као у Сребреници - рекао је Путин након састанка
Нормандијске четворке у Паризу где се расправљало о рату на истоку Украјине.

  

Ово није био први пут да је Путин потегнуо питање Сребренице и то управо када је
износио своје аргументе о томе зашто не би смеле украјинске снаге безбедности да
преузму контролу над границом у Донбасу.

  

Готово исто је рекао 2017. године, када је рекао на једном форуму о међународној
политици да затварање границе са проруским "републикама" у Украјини довело би до
нове Сребренице.

  

- Док год политичка питања остају нерешена … одлука о затварању границе довешће до

 1 / 3



Блиц: Зашто српски националисти ћуте када њихов пријатељ Путин вади Сребреницу као аргумент, кад њему загусти?
четвртак, 12 децембар 2019 20:20

ситуације сличне оној која је била у Сребреници. То значи покољ. Никад нећемо
дозволити да се то догоди - говорио је Путин пре две године.

  

С друге стране, српски националисти, који представљају Путина као српског (и свог)
великог пријатеља, нису имали коментар на последњу аналогију руског лидера.
Занимљиво је да међу њима има много оних који веома релативизују стравичан злочин
који су српске снаге починиле у Сребреници.

  

На ове Путинове речи, његови највећи симпатизери као да су у земљу пропали.

  

Шешељ спустио слушалицу

  

"Блиц" је упитао шефа Српске радикалне странке Војислава Шешеља за коментар
Путинове изјаве, али је он спустио слушалицу и затим одбио наш позив.

  

Шешељ се раније ове године похвалио фотографијама које је направио са Путином, у
току посете руског председника Београду.

  

Бошко Обрадовић: Без одговора

  

Послали смо и питање и покушали да ступимо у контакт и са лидером "Двери" Бошком
Обрадовићем, на чији је позив у скупштини Србије боравила и делегација са Крима,
дакле који подржава руску спољну политику.

  

Подсетимо, због боравка делегације са Крима, која је раширила и заставу те територије
у скупштини Србије, реаговао је и украјински амбасадор, подсетивши да Украјина није
признала Косово, те да није у реду да се у српском парламенту указује подршка руској
анексији Крима.
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Јеремић: Дођите на КЗШ, па ми поставите то питање

  

Коментар смо покушали да добијемо и од лидера Српске народне странке Вука
Јеремића, али он није имао времена да одговори писменим путем, већ је инсистирао да
новинар дође на конференцију за медије, да би му одговорио на питање.

  

Масакр у Сребреници се сматра једним од највећих злочина у Европи од Другог светског
рата, у којем су српске снаге убиле преко 8.000 људи.

  

(Блиц)
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