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 Харис Силајџић, некадашњи премијер, члан државног Председништва и шеф
босанскохерцеговачке дипломатије, изјавио је за Н1 Сарајево да се у Босни и
Херцеговини тренутно одвијају преговори како међународних представника тако и они
домаћих, те да би они могли заправо одредити будућност те земље.

  

Силајџић у емисији Прессинг са Амиром Зукићем на Н1 телевизији наводи да
“фашистичко оргијање” у БиХ у почетку није, привукло пажњу, нешто касније јесте.
Међутим, данас се, како каже, доживљава наставак исте политике јер поново није у
фокусу та чињеница.

  

 “Овим преговорима сада се завршава рат. Он је трајао све време. Ово су судбоносни
дани за БиХ и надам се да ће сви актери бити озбиљни у овоме. Ми смо сада у амбијенту
присиле, сецесије, плашења и одговор међународне заједнице који није адекватан и они
подлежу том притиску. Дошло се до расподеле државе и других нивоа власти. При томе
ће се фокусирати на имовину и њеним управљањем, укључујући имовину СФР
Југославије, социјалистичке Републике БиХ, јавна добра попут река, добра од општег
интереса попут шума, пољопривредног земљишта управо оних који су били предметом
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решавања у Уставном суду БиХ”, нагласио је Силајџић.

  

Коментарисао је лобирање за изборе домаћих званичника у иностранству док траје
највећа политичка криза у БиХ.

  

“Па или нису свесни или их није брига. Дакле, ми смо у једној озбиљној ситуацији сада,
ово је финале. Шта се буде дешавало са овим разговорима и тимовима одредиће
будућност БиХ за 30, 40 или више година. Јер ако сада нема помена о пресудама Хашког
трибунала где је готово целокупно руководство Републике Српске осуђено на дуге или
доживотне казне затвора. Тај суд је урадио свој посао, али се данас то не помиње да би
се могло разговарати о проблемима у БиХ и издвојити је из историјског контекста јер им
смета држава”, поручио је Силајџић.

  

(Н1)
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