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 Својом политиком Милорад Додик, председник РС је отерао инвеститоре из Републике
Српске, упозорио је потпредседник РС, Рамиз Салкић.

  

  Каже да је Додик „направио црну рупу од овога ентитета“.  

- Доспео је на црну листу америчке владе. Учинио је да влада опште црнило у којем су
људи гладни, одлазе одавде, нестају читава села, гасе се школе, јер нема деце... У
таквој ситуацији гладним и разочараним грађанима једино се може понудити
радикализам - указао је Салкић, саопштено је из кабинета ентитетског потпредседника.

  

Може се, навео је, забрањивати босански језик, спречавати запошљавања Бошњака и
друго у ентитету РС..., али забранама нико није направио стабилно и богато друштво већ
друштво незадовољних људи.

  

- Ових дана Милорад Додик је имао један озбиљан испад, у којем је рекао да Бошњаци
поновно окупирају Подриње. Таквом квалификацијом он је одапео радикалне стреле
потпуног непријатељства према Бошњацима. Указао је радикалним групама и
појединцима да се требају борити против Бошњака који живе на својим огњиштима, на
којима су живели столећима, све док нису отерани са тих огњишта у стравичном
злочину. Милорад Додик и сви други морају знати да Бошњака живи преко 52 одсто у
Босни и Херцеговини и да су Бошњаци конститутивни на сваком кораку своје земље –
нагласио је Салкић.
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Гарантирају, додао је, другима безбедност, мир и слободу на подручјима где су
Бошњаци већина, али захтевају да њихове слободе, безбедност и мир нико не угрожава
тамо где нису већина.

  

- Ми нудимо свима изградњу друштва истих могућности за све, друштва пуних слобода,
толеранције и мирољубиве коегзистенције. Свесни смо одговорности и обавезе коју
имамо као већински народ у Босни и Херцеговини. Нажалост, на наше поруке мира
одговарају нам претњама о отцепљењу, порукама да смо ми окупатори итд. Ми смо
аутохтони народ Босне и Херцеговине и ми немамо намеру напустити нити предати ни
један њен милиметар, али смо да спремни делити животни простор са другима на
добробит свих. Бошњаци желе политичке партнере у другим народима са којима могу
градити мир, слободу и државу Босну и Хереговину - закључио је Салкић јуче у Линцу, у
Аустрији.

  

(Фена)
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