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 "За нас постоје само две државе на овом простору, то су Република Српска и Србија, а
у Босни и Херцеговини смо не зато што хоћемо, већ зато што морамо", изјавио је члан
Председништва БиХ Милорад Додик, гостујући на Радио Београду.

  

"Кад дођем у Београд кад ме неко пита шта има у Босни, то ми је увреда - ја долазим из
Републике Српске и представљам овај народ који је поносан што припада јединственом
српском народу и ми живимо јединствен идентитет", рекао је Додик.

  

Он је поручио да је и назив "босански Срби" увреда. Истакао је да Републику Српску, 28
година од њеног настајања, види "стабилном, институционално сређеном, са изазовима
који су остали готово исти, везано за њен политички статус, али са већим уверењем
народа да треба да одбрани Републику Српску јер брани слободу".

  

"Нико не треба да сумња у наше уверење да је Република Српска трајна, недодирљива и
да више него икада разумемо да је она данас израз наше воље и да зависи од нас
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самих", рекао је Додик.

  

Додик сматра да је оспоравање 9. јануара, Дана Републике Српске, само део укупних
оспоравања саме Републике Српске. "Политичко Сарајево не жели да види Републику
Српску, то је за њих погубна чињеница. У сваком случају мораће да се навикну на све
то", рекао је Додик.

  

Додао је и да се чињеница да је Дан Републике 9. јануар неће променити.

  

"Ми ћемо га славити са нашим пријатељима који то хоће и који нам дају подршку. Нама је
важније да ту буду кинески, руски амбасадор, да буду представници власти из Србије и
то је оно што нама треба", навео је Додик.

  

По његовим речима, "неће бити снебивања, већ да ће се одговарати реципрочно - ако не
дође амерички амбасадор, нећемо ни ми њему отићи на 4. јули".

  

"Ми смо заузели праксу - ако ви дођете нама, ми ћемо доћи на ваш празник, ако не
дођете, нећемо ни ми доћи - таман да сте пет пута Америка", закључио је Додик.

  

(Фонет)
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