
Жељко Комшић: Руси греше уколико мисле да су Срби против НАТО, они беже искључиво у земље које су чланице Алијансе, а да је БиХ већ у НАТО-у не би је напуштали у тој мери
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 Теза изнесена у саопштењу руске амбасаде како је један народ у БиХ против НАТО
противи се здраворазумској логици, оценио је председавајући Председништва БиХ
Жељко Комшић.

  

  – Колико можемо да схватимо из саопштења, очигледно је да се мисли на српски народ
у БиХ. Да је ово потпуно погрешна логика којом се води Руска амбасада, најбоље
показују погубне статистике о одласку не само више младих људи него и целих породица
из БиХ, па самим тим и из РС – каже Комшић.   

Он у изјави за Фену наводи да сви ти људи који напуштају БиХ, између осталог и због
сталног осећаја несигурности и неизвесности, а којег сигурно не би било да је БиХ већ у
НАТО, одлазе у највећем могућем броју управо у земље НАТО.

  

– Да људи из РС имају негативан став према НАТО вероватно би бирали неке друге
земље, а не управо земље чланице НАТО, када одлучују да напусте своју домовину и
наставе живот на неком сигурнијем месту за њих и њихове породице. Дакле, људи у
БиХ, укључујући РС, немају ништа против НАТО. Против НАТО јесте Милорад Додик, из
неких њему познатих разлога, као и можда узак круг њему блиских људи – рекао је
Комшић.

  

Према његовим речима, то нема никакве везе с елементарном потребом људи у БиХ за
сигурношћу, стабилношћу, било каквом извесношћу.
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– То важи како за нас у Сарајеву, Мостару, Травнику, Бихаћу, Тузли, али и за наше
људе, земљаке у Бањалуци, Требињу, Лукавици, Добоју, Бијељини… Дакле, драги наши
пријатељи из Амбасаде велике и пријатељске Русије, ако нам желите добро као што
кажете, било би добро да се наставите држати онога што је у једној од ранијих посета
рекао и господин Лавров, министар спољних послова Русије, да “Русија јесте начелно
против проширења НАТО, али ако је НАТО избор нас у БиХ, Русија ће то поштовати” –
закључио је Комшић, преноси Српскаинфо.

  

Видети још: 

  

Амбасада Русије у Сарајеву: Нисмо се мешали у унутрашње ствари БиХ и немамо
такве намере - супротно томе постоје непрекидни покушаји увлачења те државе у
НАТО, чему се противи један од конститутивних народа

  

(Фена)
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