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 Срби у Босни требали би на Сарајево гледати као на свој главни град, јер Београд не
може признати независну РС или је припојити уколико Србија жели ући у ЕУ. Поручио је
ово у разговору за Вијести.ба угледни амерички аналитичар и професор на
Универзитету “Јохнс Хопкинс” Данијел Сервер.

  

  “Русија и Кина потичу нестабилност у југоисточној Европи и подривају америчке
националне интересе”, ријечи су које је Јанош Бугајски из организације “ Center for
European Policy Analysis
” изрекао током саслушања на сједници Комитета за ОС америчког Сената.
 

Пред члановима Комитета на дневном реду било је стање у области сигурности у
југоисточној Европи, а разговарано је и о америчким националним интересима и јачању
утјецаја Русије и Кине.

  

– Сумњам да релевантни људи из америчке Владе у том смислу себе сматрају
пасивнима. Међутим, мислим да би нешто више могли подузети против Москве која
заиста има погубне намјере на Балкану – говори Сервер.

  

Неопростивом карактерише чињеницу да САД нису реаговале на покушај атентата на
предсједника Црне Горе Милу Ђукановића.
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Додик добро зна да РС онда не би била ништа друго до Јужна Осетија и Абхазија:
непризната руска марионета. Желим да мислим да би међународна заједница на сваки
потез који пријети суверенитету и територијалном интегритету БиХ реаговала силом. А
претпостављам да би тако реаговали и многи грађани БиХ

    

– Пекинг је, по мом мишљењу, посебан случај. Обезбјеђује пуно новца и инфраструктуру
која је неопходна регији Балкана. Не бих се толико бринуо због Кине, која је далеко
мања политичка и сигурносна пријетња – истиче Сервер.

  

У потпуности, каже, подржава став Бугајског да Кремљ има користи од замрзнутих
сукоба и замрзнутих држава.

  

– То у Босни и Херцеговини охрабрује српски ентитет да земљу држи подијељеном и у
питање доводи њену будућност као јединствене државе – потцртао је Бугајски.

  

– Јанош је сто посто управу – оцјењује Сервер.

  

Непризната руска марионета

  

Осврнуо се и на састанак лидера парламентарних састанака из Републике Српске с
предсједником Србије Александром Вучићем, који је прошлог викенда одржан у
Београду.

  

– Надам се да им је Вучић рекао оно што је очигледно: Срби у Босни требали би на
Сарајево гледати као на свој главни град, јер Београд не може признати независну
Републику Српску или је припојити уколико Србија жели ући у ЕУ. Јер, Србија није
спремна жртвовати тај свој национални циљ – мишљења је Сервер.

  

Не ради се о томе, како је навео, је ли лидер СНСД-а и члан Предсједништва БиХ из
реда српског народа Милорад Додик довољно храбар или није па да покуша отцијепити
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мањи бх. ентитет.

  

– Он добро зна да РС онда не би била ништа друго до Јужна Осетија и Абхазија:
непризната руска марионета. Желим да мислим да би међународна заједница на сваки
потез који пријети суверенитету и територијалном интегритету БиХ реаговала силом. А
претпостављам да би тако реаговали и многи грађани БиХ – додаје Сервер.

  

На крају разговора прокоментарисао је и чињеницу да БиХ ни готово годину дана од
Општих избора нема формирану власт на свим нивоима.

  

– Парламентарне демократије имају проблеме с формирањем власти. Ако Босанци могу
живјети с “техничким владама”, онда то ни мени сасвим сигурно није проблем. Било би
погрешно жртвовати земљине НАТО амбиције за формирање власти која би вјероватно
била прилично неучинковита. Босанци требају научити темељну ствар демократије: ако
желе нешто другачије, нека за то и гласају – закључује Сервер у разговору за
Вијести.ба.

  

(Вијести.ба)
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