
Рушење РС је у пуном јеку, на делу навођење опозиције у РС да са Бошњацима, на нивоу БиХ, направе западну, пробошњачку власт

Пише: Емил Влајки
понедељак, 10 новембар 2014 11:47

  

Прије пар дана, појавио се на политичкој сцени господин С. Каргановић са својом
„оригиналном“ тезом како је „обојена револуција“ у РС пропала ствар, те како су њени
протагонисти: појединци, НВО и слични, доживјели пораз. Догматизам и ограничен
начин мишљења господина С.К., не би за нас био занимљив, да се овдје не ради о
животу и смрти Републике Српске. Свеједно, тог господина не ћемо више у овом тексту
спомињати. Али, поводом „обојене револуције“ на нашим просторима морамо рећи
слиједеће:

  

- Никада једна таква „револуција“ у свијету није била боље изведена и није боље успјела.

  

- Њени наизгледни протагонисти (појединци, НВО, поједине групе грађана, итд.),
углавном су били димна завјеса.

  

- Основни циљ „револуције“ био је инсталирање у Предсједништву БиХ таквог српског
члана који ће спровести, заједно са два друга члана, неопходне уставне реформе које ће
довести, када то буде било захтијевано од Запада, до стварања централизиране БиХ
под управом Бошњака умјерене муслиманске оријентације, а на принципу: „један човјек,
један глас“.
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  *Технички је то изведено уз помоћ фамозних врећа из иноземства које су садашњемсрпском члану Предсједништва БиХ осигурале побједу.  - Други, здружени циљ „револуције“ је био навођење опозиције у РС да, заједно саБошњацима, на нивоу БиХ, направе западну, пробошњачку власт, што се у овом часууправо догађа.  

  - Оба су циља, како се сада чини, савршено постигнута.  - У овом контексту, за Запад, ентитети и Дејтон, па ни сам Предсједник РепубликеСрпске, немају више никаквог значења, што је јасно изражено у писму намјера двојицеминистара иноземних послова, Велике Британије и Њемачке, од прије неколико дана.  Нама се у једном тренутку учинило, да српски политички представници, позиције иопозиције, никада неће пристати да руше Републику Српску, али се све више чини данисмо били у праву. Поред тога нам се чини да „М.З.“, различитим средствима, ужурбанонастоји да, у овим тренуцима, унутар српског политичког корпуса осигураквалифицирану већину за рушење Дејтона кроз припремљене уставне реформе које ћеРС свести на обичну административну јединицу.  
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  Зато предлажемо да се хитно конституира Народна Скупштина РС на којој ће основнаточка дневног реда бити очување Дејтона и јачање самосталности Републике Српске.  Непријатељ је „анте портас“ (пред вратима), и да парафразирамо Десанку Максимовић:„Немамо више времена“ за политичко надмудривање и оклијевање.
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