
Милорад Додик: БиХ нема шансе да успе, решење је у мирном разлазу две енитета
недеља, 08 јануар 2017 21:59

Председник Републике Српске Милорад Додик изјавио је, уочи прославе Дана РС, да је
Босна и Херцеговина земља која нема шансе да успе и истакао и да је решење у мирном
разлазу Републике Српске и Федерације БиХ, при чему сматра да би референдум био
добра ствар.

  

  Господине Додик, имаћемо сутра температурни минус на бањалучким улицама. Да
ли ће свечани дефиле бити у минусу за Трећи пешадијски (Република Српска) пук?

  

Додик: На Тргу ће се окупити сви учесници смотре где ће бити Трећи пешадијски
(Република Српска) пук. Они ће бити постројени. То ће бити задњи пут. Идуће године
ћемо ми организовати једну ветеранску јединицу, јер на то имамо право. Обући ћемо их у
традиционалне униформе војске Републике Српске, и они ће бити ти који ће
надоместити. Нема никога ко може нама да спречи да обележавамо нашу традицију.
Према томе сад видимо да је то била подвала када су нам рекли да ће српска
компонента у оружаним снагама Босне и Херцеговине бити та која ће баштинити
традицију.

  

Већ се поставило питање да ли ће учешћем у обележавању Дана РС припадници
Трећег пешадијског пука сносити одговорност?

  

Додик: То је и најважнија тема овог обележавања. Ја позивам све припаднике Срба да
изађу и да будемо заједно. Нама је важно да се окупе све политичке снаге и све
институције Срба овде и у Републици Српској и у заједничким институцијама.
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Рекли сте да су референдум и локални избори стабилизовали Српску у политичком
смислу. Међутим ови догађаји о којима говоримо показују да тензије на линији
Сарајево - Бањалука још постоје. Где видите решење?

  

Додик: У разлазу. Мирном разлазу. Ова Босна је земља која нема шансе да успе.
Мислим, то само ови идеалисти који долазе са стране и покушавају да направе неки
концепт од државе. По чему Босна и Херцеговина мора да буде? Зашто? У чему је
проблем? Зашто то мора да буде? Заснива се искључиво на идеализму муслимана у
Босни и Херцеговини који као, наводно, хоће неку своју велику државу. Па, немају
шансе. Идеализам се односи на то да они нама не могу да спрече овде у Бањалуци
ништа што ми желимо да обележавамо. Ево деветог јануара. По чему је то Босна и
Херцеговина, као њихова држава, муслиманска, овде присутна у Бањалуци. Ни по чему.
Према томе зашто би се робовало Босни и Херцеговини? Босна и Херцеговина ако има
памети, а ја покушавам да то буде доминантан наш процес, то је да се мирно разиђе на
ентитетским линијама. Поставимо линије државне и на тај начин решимо, а онда да се
усмеримо на сарадњу.

  

Говорите ли о новом референдуму?

  

Додик: Па, ако се то договоримо са осталима да се мирно разиђемо. Па, наравно може
увек, референдум је добра ствар.

  

Многи су уплашени да ћете сутра најавити нови референдум, а прича се да су вам
Американци забранили да говорите, да помињете реч референдум. Је ли то тачно?

  

Додик: Ја никога не плашим. Ја само можда изгледам корполентно, али у суштини
никоме никада у животу никакву физичку бол нисам нанео, осим кад сам играо баскет па
можда сам некога, у тој борби, можда је неки ударац био. А иначе овиме не желим
никога да плашим. Ја се борим за наша права. Мени то није ништа спорно.

  

Хоћете ли да тражите референдум?
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Додик: Сасвим је легитимно...Мислим, сутра не. Али ових дана, ми размишљамо, наравно
у овој години. Ми желимо сваке године да одржимо један референдум који ће нас
приближити јачању наших институционалних и државних права.

  

Да ли и онај о осамостаљењу Републике Српске од БиХ?

  

Додик: Није тај на дневном реду ове године, сигурно. Ако догађаји нас не убрзају.

  

Уочи референдума званични Београд је рекао да не подржава, али да неће утицати
на одлуке политичких представника Срба када је реч о изласку грађана и
изјашњавању о Дану Републике Српске. Сутра ће гост бити председник Србије. Да
ли то тумачите као додатну подршку?

  

Додик: Веома се радујемо доласку господина Николића, председника Србије. Прошли
пут је био председник Владе Србије. Сви знају да по протоколу, државе Србије да се
председник и премијер чак и у Србији не појављују тако често заједно на истим местима.
И овде је направљена галама зашто сад нема премијера, а ето долази председник. Па,
зато што је премијер био прошле године, а председник је ове године. Идуће године ћемо
видети ко ће доћи.

  

Други пут председник Николић није добродошао, то јест тако кажу у Сарајеву.
Кажу да није моменат за његову посету. Па, када ће бити моменат? И када ће бити
простора за побољшање односа двеју земаља?

  

Додик: Бакир Изетбеговић говори у име муслимана Босне и Херцеговине. Он не говори у
име Босне и Херцеговине. Да би говорио у име Босне и Херцеговине мора постојати став
Председништва Босне и Херцеговине који не постоји. Према томе, он је то говорио као
представник политичке партије чији је он председник. Он има свој став. То је сасвим
легитимно да мисли шта хоће. Али исто тако овде се ради о важним државним односима.

  

(РТС) 
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