
Милорад Додик: Харис Силајџић скраћује трајање БиХ
петак, 24 септембар 2010 23:31

Од Хариса Силајџића не зависи судбина Републике Српске, рекао премијер Милорад
Додик. РС је трајна категорија и њено постојање нико не може довести у питање,
истакао је Додик, наводећи да Силајџић својим изјавама само скраћује рок постојања
БиХ.

  

Председник Владе Републике Српске Милорад Додик изјавио је у Бањалуци да од
бошњачког члана, који је и председавајући Председништва Босне и Херцеговине Хариса
Силајџића, не зависи судбина Републике Српске.

  

Коментаришући последње иступе Силајџића у Њујорку против РС и њених званичника,
Додик је рекао новинарима да Силајџићеви иступи, попут најновијих у Уједињеним
нацијама у Њујорку, скраћују рок постојања БиХ.

  

По Додиковом мишљењу, нема смисла полемисати са Силајџићем и од њега очекивати
љубав када се зна да је био део политичког и војног руководства, које је исељавало и
убијало Србе током рата у бившој централној југословенској републици између 1992. и
1995. године.

  

"Игнорисати укупну ситуацију и правни и политички оквир за усаглашавање ставова у
БиХ, могу само они који имају патолошке потребе да даље усложњавају ситуацију у
земљи", рекао је Додик.

  

"Желим да га охрабрим да то и даље чини. Немамо разумевање за оно што нам он чини и
нуди овде у РС", казао је премијер Додик.

  

"Силајџић је у Сједињеним Америчким Државама је приватно и његов одлазак нема
никакав правни значај, исто као и раније усвојена истамбулска декларација", рекао је
Додик.
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Истанбулску декларацију су у априлу ове године потписали председници Турске и
Србије Абдула Гул и Борис Тадић са председавајућим БиХ Силајџићем.

  

У декларацији се истиче опредељеност за стварање услова који ће допринети трајном
миру, стабилности и добросуседским односима на Балкану и наглашава важност
предузимања свих неопходних корака у процесу интеграција у ЕУ, у сарадњи с другим
суседним земљама и међународним чиниоцима.

  

Додик је истакао да је РС трајна категорија и њено постојање нико не може довести у
питање.

  

"БиХ ће бити док тако мора", рекао је Додик, додајући да то "морање својим понашањем
битно скраћују Силајџић и слични њему".

  

"Немамо разлога да верујемо у БиХ и у могућности њеног развоја. Од призивања
Силајџића да овде дођу странци и нешто моделирају, нема ништа", рекао је Додик.

  

Додик је оценио да је "БиХ немогућа држава, која постоји у мислима неких странаца,
који верују да се универзални принципи примењују на све ситуације у свету".

  

Премијер Додик је закључио да је "одлука о РС наша и ми ћемо о њој одлучивати".

  

(РТС)
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