
Милорад Додик: Бакир Изетбеговић је српски непријатељ број један; Младен Иванић: Не постоје никакве шансе да БиХ призна Косово
понедељак, 13 новембар 2017 23:25

Председник Републике Српске, Милорад Додик, сматра да изјаве бошњачког члана
Председништва БиХ, Бакира Изетбеговића, воде ка дестабилизацији и да се њима
ставио на место првог човека који промовише насиље на Балкану.

  

  

Додик је за РТРС рекао и да је Бакир Изетбеговић српски непријатељ број један, јер се
својим изјавама меша у унутрашња питања Србије.

  

Додик је коментаришући изјаву Изетбеговића о томе да БиХ треба да призна
самопроглашено Косово, истакао да бошњачки члан Председништва опасно
злоупотребљава ту позицију јер оно што он говори није став БиХ, већ његов лични и на
тај начин он не може да представља БиХ.
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- Он говори и да би нешто напао Републику Српску. Може се поставити питање чиме, из
које празне пушке он може да пуца, на које пријатеље се он позива, ове из Сирије, који
су сада изгубили Исламску државу за коју се и он залаже и залагао се и његов отац
Алија Изетбеговић, који је написао политичку платформу за исламску државу - рекао је
Додик Срни.

  

Председник Српске је подсетио да је Алија Изетбеговић говорио да би жртвовао мир за
БиХ и да је то учинио, а да Бакир слично поручује.

  

- С тим што Бакир Изетбеговић ваља глупости, сам собом је занесен, својим наводним
успехом, признао би Косово, а Републику Српску би напао својим, не знам каквим,
снагама. Немогуће је одвојити питање Косова и говорити о признању Косова, јер тада не
признајете територијални интегритет Србије са којом наводно Бакир покушава да
пошаље поруку да жели да сарађује - напоменуо је Додик.

  

Председник Додик је поручио да ће Република Српска ићи својим путем, да има како да
се брани и има ко да јој помогне.

  

- Не мора Бакир Изетбеговић о томе да се брине, нити треба нешто о томе да зна и
откуд овакве његове изјаве које су ишле за тим да нам поручи да је спреман као,
наводно, да окупи БиХ патриоте - рекао је Додик.

  

Додик истиче да БиХ патриота нема у Републици Српској, а колико разуме ситуацију,
нема их ни код Хрвата у БиХ.

  

- Можда би мало тих патриота нашао у припадницима Исламске државе, а остали
бошњачки свет није спреман ни на какву радикализацију. Али Бакиру Изетбеговићу то не
смета и он би наставио и даље да промовише идеју рата - додао је Додик.

  

Он је напоменуо да у Републици Српској не постоји никаква формална одлука о процесу
осамостаљења, али да у Српској људи о томе размишљају.
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- А што то размишљање смета Бакиру, то је његов проблем - додао је Додик.

  

Према Додиковим речима, та Бакирова изјава највише говори о њему, он живи у
стереотипу, а за Српску то може да буде опасна ствар јер он прети насиљем.

  

Додик је поручио да у Републици Српској нема снага које су спремне на насиље, да
Српска води мирољубиву политику и да је спремна да решава проблеме политичким
средствима.

  

- А Бакир, видим, да је спреман да решава војним средствима. Само ћу му рећи да зна да
имамо чиме да се бранимо, немој да му падне на памет да прелази ентитетску линију ни
са ким. А веома добро ћемо размислити и колико ћемо Сипу и Оружане снаге БиХ овде
још дуго да трпимо - рекао је Додик.

  

Према његовим речима, са таквим изјавама Бакир Изетбеговић шаље поруку да у оквиру
тих снага на простору Српске постоје они који су спремни да употребе насиље.

  

Коментаришући изјаву Бакира Изетбеговића о томе да Србија треба да одустане од
наметања у Санџаку и да "препусти људима тамо да нормално дишу", Додик је истакао
да се Изетбеговић непримерено меша у унутрашње ствари друге земље, да то
представља напад на Србију.

  

- Овде је пала свака маска, па и оних у Београду који су мислили да је Бакир
Изетбеговић адреса за нормализацију односа - рекао је Додик.

  

Бошњачки члан Председништва БиХ Бакир Изетбеговић тврди да ће БиХ признати
једнострано проглашену независност Косова, што је, како каже, и досад требало да
учини.
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  Младен Иванић: Не постоје никакве шансе да БиХ призна Косово  Члан Председништва БиХ из Републике Српске Младен Иванић поручио је вечерас даБиХ неће признати независност “самопроглашеног” Косова.  "Имам све инструменте којима такав евентуални покушај могу зауставити. То је још једнаевентуална пропала иницијатива која ће завршити једнако као и покушај укидања 9.јануара, забране извођења војске и покушај поновне ревизије пресуде против Србије",рекао је Иванић Срни.  Он је нагласио да су му на располагању сви инструменти, који укључују и сазивањепосебне седнице Скупштине Републике Српске.  "Разлог зашто се ово сада ради је друго питање. Ово је очигледно свесно прављењелоших односа између Србије и БиХ, а оваквим ставом (бошњачки члан ПредседништваБиХ Бакир) Изетбеговић не поштује територијални интегритет Србије, а очекује даСрбија поштује територијални интегритет БиХ", рекао је члан Председништва БиХ изРепублике Српске.  Иванић је упитао зашто би у том случају Србија поштовала територијални интегритетБиХ, додајући да Изетбеговић мора бити свестан да ће тиме произвести само проблемеБиХ.  "Ово је врло лош потез који ће додатно створити тензије. То је, изгледа, та сарајевскаполитика која очито може да функционише само када су односи са Београдомнегативни", рекао је он.  Иванић је истакао да то неће дозволити, изражавајући уверење да од свих покушајарадикализације односа неће бити ништа.  "Али, на све те њихове потезе треба имати одговор и ми га имамо. Мислим да се у овомслучају свесно прави негативан амбијент уочи предстојећих састанака јер се у Сарајевуплаше да се направи добар амбијент и договор за питање границе БиХ и Србије", рекаоје Иванић.  Изетбеговић је за "Дојче веле" рекао да је БиХ већ требало да призна Косово и дапланира да то учини.  (Срна)  Видети још: Небојша Стефановић: Вучић ће због изјава Изетбеговића сазвати седницуСавета за националну безбедност; то је један од најтежих удараца које Србији може дананесе једна суседна земља  Бакир Изетбеговић: Да, БиХ ће признати независност „Косова“; што се мене тиче, оноби досад већ требало да је признато  
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