
Муамер Зукорлић: Они који су прошле године у Сребреници напали Вучића треба да признају кривицу
уторак, 28 јун 2016 11:49

НOВИ ПAЗAР - Посланик у српском парламенту и председник скупштинског Oдбора за
образовање и науку Mуамер Зукорлић каже да изjава начелника општине Сребреница
Ћамила Дураковића, да су овог 11. jула у том месту непожељни они коjи не признаjу
геноцид, нема никакву позадину и да jе продукт процене стања на терену.

  

  

 Зукорлић истовремено указуjе да би виновници прошлогодишњег инцидента, када jе у
Сребреници нападнут премиjер Србиjе Aлександар Вучић, требало да преузму
одговорност и признаjу кривицу.

  

"Дураковић jе jедан веома фин и толерантан човек и та његова изjава jе сигурно
продукт његове процене стања на терену, околности, извесних напетости, амбиjента,
коjи вероватно ниjе прикладан за нешто тако", рекао jе Зукорлић Танјугу.

  

Oцењући да односи БиХ и Србиjе немаjу позитиван замах, што му jе жао, Зукорлић
истиче да на томе треба доста радити. 

  

Зукорлић, коjи од предизборне кампање промовише идеjу помирења, указуjе да,  упркос
свему што се дешавало током последњег рата, Бошњаци и Срби и даље живе заjедно и у
Босни и у Србиjи и у jош неким државама региона.
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“Tо значи заправо да смо судбински упућени jедни на друге, и паметни би требало то да
схвате, а не да пркосе тоj судбини и да поново сањаjу или планираjу подухвате коjи би
нас довели до поновних крвавих сукоба и последица", рекао jе Зукорлић.

  

Према његовим речима, и бошњачка елита и српска елита и предводници кључних
политичких фактора у Босни и Србиjи би требало да покажу више воље и мудрости.

  

Упитан зашто ни годину после напада на премиjера Aлександра Вучића у Сребреници
нису пронађени виновници тог инцидента, Зукорлић истиче да jе уверен да Босна нема
никакав интерес да заштити било кога ко jе учествовао у том инцидент.

  

“Напротив, на штету jе државног интереса Босне па, ако хоћете, и самих Бошњака да се
оставља утисак да се неко штити", примећуjе Зукорлић и додаjе да стога и мисли да то
треба расветлити.

  

"Mислим да увек онаj ко уради нешто ружно, ко крши закон а поготово што jе то увек
инцидент на скупу jедног народа увек иде на штету тог народа".

  

Oн наводи да ти људи, уколико их jе неко наговорио, треба да кажу ко их jе наговорио, а
 уколико су то сами урадили, треба да кажу да су то сами урадили.

  

"Jер, не може се на нерасвиjетљености таквог догађаjа правити интерес државе нити
jедне нациjе”, закључио jе Зукорлић.

  

(Танјуг) 
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