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 Председник Републике Српске Милорад Додик изјавио је данас да захтев бошњачког
члана Председништва БиХ Бакира Изетбеговића за његово санкционисање због изјава у
Братунцу представља покушај континуиране криминализације руководства Српске, те
поручио да ће тако бити док год Српска постоји и да се на то треба навићи и игнорисати
га.

  

  

 Додик је рекао да је у Братунцу 7. јула изјавио да је у Подрињу у континуитету од три
године побијено више од три и по хиљаде Срба и да на то нико није реаговао.

  

Он је навео да се зна да је и у току Првог и Другог светског рата постојала посебна
интенција тадашње муслиманске политике у вези са Дрином, као и да је бошњачка
политика током протеклог рата била усмерена на етничко чишћење Срба, о чему и
говори податак о страдању три и по хиљаде људи.

  

„Рекао сам да постоје организације које су давале паре искључиво да се људи враћају на
исток и уз саму Дрину и да то представља нови покушај оживљавања старих стратешких
циљева. Познато је да постоје организације у свету које су деловале и данас делују у
БиХ, разне исламске организације које данас подржавају и тероризам, а раније су
подржавале пројекте повратка, и да их је Савет безбједности УН забранио“, навео је
Додик.

  

Додик каже да тог дана у Братунцу није рекао ништа друго, осим тога.

  

„Бошњаци слободно живе у Братунцу, Сребреници и на неким другим местима. Нисам
рекао да не морају да дођу, 99 одсто имовине враћено је предратним власницима, многи
пројекти обнове су урађени и знатан број ту живи, ништа им не смета“, напоменуо је
Додик.
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Додик је навео да нису имали доказе за разне приче о њему, па су покушали са
референдумом, па када ни то није успело, на терет му стављају антидејтонско
деловање.

  

„Док год постојимо они ће тако радити, према томе треба да се мало навикнемо и то
игноришемо. И високи представник у БиХ Валентин Инцко одједном интервенише на
исти начин, готово истим језиком као и Изетбеговић, али и то смо већ научили у неком
ранијем времену“, поручио је председник Српске.

  

Додик каже да све време траже санкције против њега, па је прошле седмице
Тужилаштво БиХ због непостојања доказа обуставило истрагу у вези са референдумом,
а већ данас се појављује прича која поново треба да скрене пажњу на ту игру којом би
најрадије видели све из Републике Српске у Суду и Тужилаштву БиХ и тамо им
пресуђивали по својој вољи, а као подлога за то им служи Обавештајно-безбедносна
агенција, која покушава да инкриминише разне људе.

  

Коментаришући то што је Изетбеговић најавио да ће јавно објавити информације о
процесима којима се настоји утицати на кадровску политику у ОБА, то што не види ништа
спорно у именовању Османа Мехмедагића за директора те агенције, те то што ће се
залагати за деполитизацију свих обавештајних агенција и правосуђа у БиХ, Додик је
рекао да је познато да кадар у агенцији није постављен годину дана јер је Изетбеговић
тражио да то буде искључиво Осмица (Осман Мехмедагић) који је био ратни шеф
обавештајне структуре око Алије Изетбеговића.

  

„Када је умирао отац Бакира Изетбеговића тражио је да Бакир припази Осмицу и
постави га на најважније место, што је он и учинио", истакао је Додик.

  

Председник Српске је нагласио да је познато да је ОБА непријатељска организација која
чини све да подрије политички систем, процесе и основе Републике Српске.

  

„То чини на бази ратног плана муслиманске обавештајне агенције — АИД која никада
није престала суштински да постоји, која се проширила и делује по амбасадама и јача је
од ОБА, у којој, нажалост, Срби који се тамо налазе више служе за покриће, него за
стварно деловање“, указао је Додик.
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Према његовим речима, раније се бившем директору ОБА Алмиру Џуви могла дати
одређена сагласност, јер је био усмерен у организацију на општеприхваћен ниво у БиХ.

  

„Данас је ОБА, према свим релевантним информацијама које имам, под директним
утицајем турске обавештајне службе и са њима најбоље сарађује, што се види кроз
извештаје обавештајне заједнице у БиХ и чињеницу да је раније дала оперативне налоге
за праћење државног руководства Србије, и да прате нас, наше сараднике и породице и
свашта нам намештају“, навео је Додик.

  

(Спутњик)
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