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БАЊАЛУКА - Шеф Представништва Републике Српске у Вашингтону Обрад Кесић рекао
је да очекује да ће Република Српска снажно одговорити на "нимало наиван потез"
високог представника у БиХ Валентина Инцка да упути писмо Савјету безбједности УН у
којем тврди да Српска одлуком о референдуму крши Дејтонски споразум.

  

  

Кесић је истакао да се то могло видјети и у Бечу, гдје је предсједник Републике Српске
Милорад Додик покренуо питање о дјеловању високих представника који су из Аустрије.

  

"Република Српска има могућност да одговори и мислим да би требало озбиљно
размишљати о томе да буде одмрзнута тужба против бившег високог представника
Педија Ешдауна у Лондону", рекао је Кесић за "Глас Српске".

  

Кесић је истакао да и друге земље, из којих су били високи представници, морају једног
дана покренути питање преиспитивања њиховог дјеловања у БиХ.

  

"Високи представници и они који их подржавају држе предавања и лекције
политичарима из БиХ о томе да је потребно да поштују закон и Устав, а од њих смо
гледали супротно", рекао је Кесић.
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Он сматра да је референдум и потпуно оправдан одговор на насиље и нетранспарентно
одлучивање, који би неки из међународне заједнице вољели да врате у БиХ.

  

Кесић је истакао да је реаговање високог представника и појединаца из међународне
заједнице, који стално лупају о сто, индикација да су они свјесни тога да немају правни
аргумент против референдума у Српској.

  

"Постоји велики страх у међународној заједници, а посебно у ОХР-у да послије
референдума не би могли да одбране ништа од онога што су незаконито радили када су
кршили међународно право и Дејтон", сматра Кесић.

  

Према његовим ријечима, они су свјесни да ће, ако прође референдум, Српска избити
њихова два аргумента која су користили до сада да би спријечили повратак
надлежности Српске.

  

"Први је да су представници Српске учествовали у формирању правосудних институција
на нивоу БиХ, иако знамо да је то учињено одлукама високих представника и под
притиском, а други је да је то хир неких политичара, а не жеља народа", нагласио је
Кесић.

  

Коментаришући то што је Амбасада САД у Сарајеву објавила да су ангажована
релевантна одјељења и агенције америчке Владе да би се одлучило о реаговању према
онима који су одговорни за расписивање референдума, Кесић је рекао да радикалне
мјере могу проузроковати нестабилност, не само у БиХ већ у цијелом региону.

  

"Међутим, нико из Српске не пријети насиљем и то све показује да је Српска спремна да
буде фактор стабилности и мира, али неће наставити да трпи да је угрожавају
нелегалне и насилне одлуке неколико људи који мисле да је њима дат Божији благослов
или мандат да могу спроводити своју вољу, а игнорисати вољу грађана и законе", рекао
је Кесић.

  

(Независне новине) 
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