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 Састанак са предсједником Србије Александром Вучићем и председником Турске
Реџепом Тајипом Ердоганом, у Београду, за мене је, иако је то некима изненађујуће,
протекао врло добро, оцењује за Данас Жељко Комшић, члан Председништва БиХ, у
одговору на питање да ли је економска прича заиста била у фокусу током његовог
сусрета са двојицом председника.

  Саговорник Данаса истиче да је на почетку састанка постигнут договор да се прича
само о оним темама које само тичу трилатерале, а да се, како је рекао, не дотичемо
билатералних питања између наших држава, „јер желимо то ријешавати посебно“.   

– Наравно, највише се разговарало о ауто-путу Београд – Сарајево, Сарајево – Београд,
о цијени, о тежини траса, и отворено је питање могућности да се нешто уради на
побољшању жељезничке инфраструктуре. Односно, да се размисли да ли
модернизирати постојећу трасу жељезничке пруге која иде од Сарајева према Тузли па
према Зворнику на начин да се могу постићи веће брзине или да се можда размисли о
новој траси која би се радила кроз БиХ. То су компликовани пројекти који наравно
захтјевају мишљење струке а не мишљења људи који се баве политиком. Договорене су
и сљедеће трилатерале у Сарајеву и Анкари које ће се реализовати у наредне две
године са циљем да направимо преглед тада тренутног стања у вези са овим
пројектима. Односно, ми из БиХ морамо преузети обавезу на себе да цијели пројекат
доведемо до те тачке да би могли организовати сличну свечаност као што је то било пре
два дана у Рачи.

  

Дакле, нисмо се дотицали неких других тема, изузев што су наши саговорници питали
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када ће бити формирана власт у БиХ и постоји ли могућност да дође до компромиса.

  

* Како оцењујете победу Аљбина Куртија на Косову? Мислите ли да долази боље и
праведније доба за цео регион његовим освајањем власти, или не?

  

– То је изборна воља грађана Косова коју треба поштовати. Надам се да ће господин
Курти допринијети укупној стабилизацији региона. Ради се о млађем али и искусном
политичару.

  

* Како видите исход тренутних односа унутар БиХ? Верујете ли председнику
Србије када каже да се залаже за територијалну целовитост Ваше државе?

  

– Извјесно је да ће се морати испоштовати закони и одлуке институција државе Босне и
Херцеговине како би били откочени они процеси који воде ка формирању нове власти.
Ти односи какви год да јесу су реални. Међутим, сви у БиХ морамо уложити додатне
напоре како би политичка реалност била подношљива. Што се тиче господина Вучића,
морам рећи да је он са неколико потеза исказао елементарно поштовање када је ријеч о
суверенитету државе БиХ. Када кажем суверенитету, не мислим само на, како кажете,
територијалну цјеловитост, јер је заиста неупитна, мислим прије свега на суверенитет,
односно на то да се у БиХ не уплиће на разне начине. То је демонстрирано и недавно
приликом посјете страначких лидера из мањег бх ентитета Београду, када је
предсједник Србије послао поруку да се неће мијешати у унутарње ствари БиХ. То је
реално добар курс јер се у политици више вјерује дјелима него ријечима.

  

(Данас)
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