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 „Александар Вучић је био је отворен током интервјуа, изненадио ме, донекле, мислим да
је био и храбар, јер знамо сви да не даје интервјуе новинарима који ће га свашта питати“.

  То каже за Данас Сенад Хаџифејзовић, босанскохерцеговачки новинар и водитељ,
односно власник телевизије Фаце ТВ, који је имао прилику да направи интервју са
председником Србије током његове прекјучерашње посете Сарајеву.   

Интервју који је Хаџифејзовић направио биће објављен сутра, у петак, а најава овог
разговора, под насловом „Александре Вучићу, јеси ли пуцао на Сарајево?!“, током
јучерашњег дана, експлодирала је широм региона.

  

На одговоре Вучића на ово али и друга питања која се, из кратке најаве интервјуа, могу
назрети, попут оних, да ли ће се Република Српска припојити Србији, или, пак,
агресорској улози Србије у рату са Босном јавност ће сазнати по емитовању, а Сенада
Хаџифејзовића питали смо о утисцима након разговора са председником Србије, бившим
функционером Српске радикалне странке, и оним који је, током опсаде Сарајева, са
својим лидером, осуђеним ратним злочинцем Војиславом Шешељем, обилазио брда,
места гранитирања главног града БиХ.
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– На оним питањима на којима је избјегавао одговор, нисам инсистирао што због
ограниченог времена интервјуа (било је планирано десетак минута најаве и претворило
се ефектних пола сата „правог “ интервјуа), због тог „великог интервјуа уживо“, који је
обећао до 15. априла, у Београду. Имам га када питати… Тај велики интервју
договарамо већ двије године. Ја сам га јавно, у мојој емисији, позвао на интервју („Ајде,
Ацо!“), након његове изјаве да сам „навалентан новинар“, а он је мене назвао ујутро и
прихватио изазов. Но, ево, двије године договарамо, наши продуцент и његови
савјетници. Било ми је врло важно да јавно каже оно што је приватно, да прихвата
интервју уживо. Чак је он и инсистирао да буде уживо – каже Сенад Хаџифејзовић.

  

На основу делова који су објављени у најави интервјуа, чини се да Вучић негира да је
пуцао на људе, током опсаде Сарајева, иако постоји видео-запис на којем се види
председник Србије, некадашњи радикал, како носи пушку.

  

Саговорника Данаса питали смо да ли верује одговору који је добио, и колика је тежина
и самог подстицања и хушкања на пуцање, односно присуство на брдима око Сарајева, у
друштву Вучићевог некадашњег лидера Војислава Шешеља.

  

– Вучић је сам отворио ту ратну причу, то је било изненађење! Тај снајпер… Ја га се
сјећам као младог ратног репортера са Пала. С канал се звала та монструозна
пропагандна „справа“ Радована Караџића. Вучић није дуго био репортер, само је
одједном нестао са екрана и појавио се на екранима у Србији, крај Шешеља. Наравно да
ћу га питати ово што ви питате мене, но не заборавимо да се са калашњиковом изнад
Сарајева „сликао“ и Војислав Коштуница, да је по Сарајеву, што је снимио ББЦ, пуцао
књижевник Едуард Лимонов. А покојни Зоран Ђинђић, што је био страшан шок за нас у
Сарајеву, „попео“ се на брда изнад града и био с војском која ја разарала град – каже
Сенад Хаџифејзовић.

  

На питање о дволичности односа према целовитости БиХ, која се изражава у опречним
поступцима и ставовима српског председника, у зависности од тога коме и када обраћа,
саговорник нашег листа каже: „Питао сам га то, зашто увијек када је са Додиком, јавно,
на прес-конференцијама, допушта Додику да разваљује БиХ, пријети отцјепљењем,
зашто га не заустави, исправи?“

  

– Зашто он, Вучић, на истим конференцијама говори да признаје „дејтонску Босну“,
државу, а онда пусти Додика да РС назива државом. Док год србијански радикали,
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десничари буду доживљавали РС као једини ратни плијен, Босна неће бити мирна. РС је
политички профитаблна тема, на њој се у Србији добијају избори. РС је компензација за
Косово, РС треба Вучићу, не знам само да ли му више треба Додик… – закључује Сенад
Хаџифејзовић.

  

Националисти се мењају али – на горе

  

У једном делу најаве за интервју чује се како Вучић каже да се само магарац не мења.
На питање да ли се Вучић променио или само прилагодио актуелним околностима у
којима је рат као опција искључен, Сенад Хаџифејзовић каже да верује да се људи
мењају, на горе или на боље.

  

– Вучић се донекле промијенио, онолико колико је реално схватио да се ратном
радикалном политиком данас не постижу ратни циљеви нити чува ратни плијен. Не
вјерујем у радикалне промјене радикалне политике. Погледајте у БиХ, сви „наши“
национални лидери све су радикалнији. Они се мијењају, на горе… – каже
Хаџифејзовић.

  

(Данас)
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