
Милорад Додик: Документи британске владе о Сребреници са којих је скинута ознака тајности показују исправност политике РС, време је да се објективно утврди шта се десило у Сребреници
субота, 04 јануар 2020 16:30

 Бањалука -- Милорад Додик је изјавио да документи британске владе о Сребреници са
којих је скинута ознака тајности, показују исправност политике Републике Српске.

  

Додик сматра да документи показују исправност политике РС да се коначно утврди
права истина о дешавањима у Сребреници у јулу 1995. године.

  

"Све време то причамо. Алија Изетбеговић је тада од Била Клинтона тражио да се
бомбардују српски положаји. Председник САД му је поручио да може, али да му треба
алиби, односно најмање 5.000 жртава", рекао је Додик за Радио трелевизију РС (РТРС)

  

Он је навео да је истина да се "у Сребреници десио злочин, али не само над Бошњацима,
већ и Србима".
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"Мислим да је коначно дошло време, због саме истине, која мора бити објективизирана,
да коначно мирне главе утврдимо шта се десило у лето 1995. године", казао је Додик.

  

Напад Срба на Сребреницу испровоциран је од бх. стране, а Пале (тадашњи врх РС)
нису имале план да се освоји енклава, већ је до напада дошло на иницијативу локалног
командира, наведено је у декласификованим документима Владе Британије, који су
објављени на сајту Националног архива те земље.

  

Подржавам захтеве СПЦ у Црној Гори, Закон о слободи вероисповести
неприхватљив

  

Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик подржао је захтеве Српске
православне цркве (СПЦ) у Црној Гори, а доношење Закона о слободи вероисповести
оценио је као непотребан корак црногорске власти и неприхватљиво узурпирања права
цркве.

  

„Подржавам захтеве које има СПЦ у Црној Гори. Наставићемо кроз подршку да се
боримо и за реализацију тих захтева. Апсолутно мислим да је то био непотребан корак
црногорских власти, без обзира шта они о томе мислили“, рекао је Додик новинарима у
Бањалуци после састанка са епископом бањалучким Јефремом.

  

Он је казао да је владику Јефрема упознао са својим ставом, додавши да је
„неприхватљиво да се на било који начин узурпирају стечена права која СПЦ има било
где“.

  

Додик је оценио да се „заједно мора стати против таквог скрнављења права српског
народа и СПЦ у Црној Гори“, истичући да је најважније да то буде мирно разрешено.

  

Он је рекао и да су у току неопходни припремни радови за почетак изградње
руско-српског православног центра у Бањалуци.
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Према његовим речима, покушава се обезбедити све да би изградња била ефикасна, те
да је на данашњем састанку са епископом Јефремом разговарао о начину на који се све
то ради.

  

„Власти Републике Српске одобриле су значајан новац у том погледу и добићемо још“,
казао је Додик.

  

Он је додао да ће то бити један од најлепших верских објеката у Бањалуци.

  

Видети још:  Званични документ британске владе од 11. јула 1995.: Напад снага
босанских Срба на Сребреницу испровоциран од бошњачке стране, Пале нису
имале план да се освоји енклава

  

(Бета)
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