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Члан Председништва Босне и Херцеговине Шефик Џаферовић казао је да најава
Милорада Додика да ће за шест месеци прогласити независност Републике Српске
указује на пут који може само да сруши Дејтонски мировни споразум, али не и да поцепа
БиХ.

  

  

Поручује да Додиков ултиматум да се морају укинути Оружане снаге, правосуђе и друге
институције никада неће бити прихваћен.

  

“Он, дакле, може само покушати да једнострано сруши Дејтонски мировни споразум и
тиме наруши мир, али ни тада РС неће постати независна. Међународно право, бх.
патриоте и евроатлантска заједница имају више него довољно снаге да то спрече”,
истиче Џаферовић.

  

Напомиње да је РС ентитет који постоји по Дејтонском мировном споразуму, а ако Додик
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покуша да изађе из тог оквира, једино што се може десити је да тај ентитет нестане.

  

Држава Босна и Херцеговина ће постојати, јер је она, за разлику од ентитета, постојала
и пре Дејтона и по међународном праву може постојати и без Дејтона, а РС ван Дејтона
– не постоји, упозорио је Џаферовић.

  

“Зато је мој савет свим политичким опцијама у ентитету РС да добро чувају Босну и
Херцеговину овакву каква је сада”, подвлачи Џаферовић.

  

Уставни суд са европским судијама и додатне државне надлежности на чије спровођење
су касније пристали сви, дејтонске су категорије и Додик, наводи Џаферовић, не може
рећи да сада то више не важи, и да 25 година имплементације Дејтона не важи.

  

“Ако кренемо том логиком, онда можемо рећи да не важе ни ентитети, да више не
постоји сагласност за њихово постојање. Ми не можемо одлучити шта ће Додик урадити,
нити након 1992. имамо право да потцењујемо такве претње, али знамо шта ћемо ми
урадити – ако буде угрожена, одбранићемо целовитост Босне и Херцеговине”, поручио
је Џаферовић.

  

(Срна)

  

Видети још:  Милорад Додик: Тражићу одбацивање свих одлука Високог
представника и повратак на изворни Дејтон, или ћу предложити проглашење
независности Републике Српске у року од шест месеци
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