
Милорад Додик поводом саопштења ЕУ и амбасаде САД: Прослава Дана Републике и даље ће бити 9. јануара ма шта ко причао. И ја ћу дати своје саопштење када САД буду обележавале 4. јули
уторак, 10 јануар 2023 02:27

Председник Републике Српске Милорад Додик изјавио је данас да ће прослава Дана
Републике и даље бити 9. јануара ма шта ко причао.

  

  

Додик је коментаришући саопштење амбасаде САД поводом прославе 9. јануара
поручио да у прес центрима амбасаде САД седе Бошњаци.

  

„И ја ћу дати своје саопштење када САД буду обележавале 4. јули. Не знам шта је њихов
проблем. Не знам шта хоће од нас? Да се одрекнемо историје? На крају крајева, народ је
на референдуму рекао да је то Дан Републике, а тај референдум не може да поништи
ниједна амбасада. Како могу да пропусте 1. март који Срби не обележавају? Доста више
тога, али можда да се опет вратим на почетак, пишите шта хоћете, ми ћемо и даље
обележавати Дан Републике Српске 9. јануара“, рекао је Додик.

  

Додик каже да је поносан што се дефиле и прослава Дана Републике Српске одржала у
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Источном Сарајеву и да ће Срби прослављати 9. јануар ма шта ко причао.

  

„Показало се оправданим што смо обележавање Дана Републике Српске фокусирали да
Свечана академија и пријем буду у Бањалуци, а овај дефиле је био прилика да се
покаже окупљеност око Републике Српске. То је била манифестација, не како би неки
зли језици рекли манифестација само полицијске способности, што између осталог и
јесте, али је сигурно и манифестација младости. Поносан сам што се то овде одржало.
Мислим да ћемо сваке друге године дефиле држати у Бањалуци. Окупио се значајан
број људи. Видео сам неке људе који су дошли из Бањалуке, Градишке, Приједора.
Интегрална идеја Српске је жива и важна“,  рекао је Додик за АТВ.

  

Он поручује да Српска није трн у оку некоме, него порив за слободом и да ће она
опстати, без обзира на оно што причају критичари.

  

„Поједини политичари у Сарајеву покушали су да мењају Србе. Да мењамо датум и
слично. Па би ми морали да мењамо све датуме који су њима сумњиви. Несумњиво је
Република Српска формирана 9. јануара. Ја сам тога сведок. Нико ништа другачије није
причао осим тога да живимо у миру. Критичарима није проблем ни 9. јануар, колико им је
проблем година. Морамо да променимо наратив. Нека они остају у својим критикама, а
ми ћемо обележавати своја достигнућа. Република Српска инвестира значајан новац у
многе градове. Све је ово наш народ остварио и наша држава Република Српска. Нико
не може довести у питање 9. јануар. Лакше им је да се навикну и да пониште ту одлуку
суда. То је Дан Републике свидело се то коме или не“, рекао је Додик.

  

(Спутњик)

  

Видети још: Петер Стано: Европска унија осуђује одлуку Милорада Додика да
одликује Владимира Путина. Амбасада САД у БиХ: Одлука o одликовању је
одбацивање вредности евроатлантске заједнице и међународног поретка
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https://www.atvbl.rs/republika-srpska/dodik-za-atv-dosta-vise-pisite-sta-hocete-mi-cemo-i-dalje-obiljezavati-9-januar-9-1-2023
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