
Сергеј Лавров: САД и поједине државе Западне Европе покушавају да створе унитарну БиХ како би је увели у НАТО; Жељко Комшић: Пут у НАТО је одлука институција БиХ - Русија то мора да поштује
четвртак, 03 октобар 2019 16:57

 Вашингтон и један број држава Западне Европе воде политику увлачења Босне и
Херцеговине у НАТО, кршећи одговарајућу резолуцију СБ УН, саопштио је шеф руске
дипломатије Сергеј Лавров на 16. сједници међународног дискусионог клуба "Валдаи".

  

  "САД и неке водеће западноевропске државе захтијевају да бошњачке и поједине
хрватске политичке партије које су под њиховим утицајем заузму курс ка стварању
унитарне државе у Босни. Циљ је једноставан — увести Босну у НАТО. У ту сврху, оне
прибјегавају разним маневрима, укључујући ревизију резолуције Савјета безбедности
УН", рекао је Лавров, преноси Спутњик.   

На овакве изјаве реаговао је предсједавајући Предсједништва Босне и Херцеговине
Жељко Комшић. Комшић је подсјетио Лаврова на ранији став Руске Федерације у
погледу НАТО интеграција којег је Лавров изнио приликом једне од званичних посјета
Босни и Херцеговини, наводећи да БиХ нико не покушава увући у НАТО него да за то
постоје раније одлуке Предсједништва Босне и Херцеговине за чије поштивање се
залагао и сам Лавров.

  

"Тадашња порука министра Лаврова упућена Предсједништву БиХ била је да је Русија
начелно против проширења НАТО савеза, али ако је НАТО наш избор, Русија ће
поштовати такву одлуку институција наше земље. А одлука институција ове земље,
једногласна одлука Предсједништва БиХ која никада није опозвана, повучена или
промијењена, јесте да БиХ жели бити чланица НАТО савеза, и данас постоји", подсјетио
је Комшић и додао:

  

"Сходно, томе позивам шефа руске дипломатије да поштује оно што је казао, односно да
поштује одлуке институција државе Босне и Херцеговине, за које је раније казао да их
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Русија поштује", закључио је Комшић у изјави за Вијести.ба.
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