
Да ли је Додиков глас за "Програм реформи БиХ" капитулација пред НАТО пактом?

Пише: Слободан Попадић
четвртак, 28 новембар 2019 05:22

  

  

Сада је све у рукама НАТО. Кажу ли они да документ који ће им стићи из БиХ
аутоматски активира Акциони план за чланство МАП, џаба се страначки војници,
аналитичари и ботови напињу да плебсу објасне како Програм реформи није АНП и како
Милорад Додик није капитулирао у Сарајеву.

  Исто тако, ако НАТО саопшти да МАП остаје залеђен и да остајемо на истом нивоу
сарадње као и до сада, џаба су Комшић, Џаферовић и братија објашњавали како су
надиграли Додика.   

Или ће нам се можда и званични НАТО обратити нејасно, увијено, тајно, тако да нећемо
ни знати шта нас је снашло? Да се опозиција не досјети.

  

Превише је овдје скраћеница и високе политике да би на прву било разумљиво
грађанима. Зато немојте да се чудите њиховом муку у тренутку када СДС и ПДП тврде
да је Додик „издао Српску“, док је СНСД по друштвеним мрежама, а потом и на
телевизији, почео да тврди супротно, и прије него што је из Предсједништва саопштено
шта је потписано. То је први разлог за сумњу, баш као и чињеница што је Додик послије
сједнице отишао у Београд, умјесто да, ако је истински побиједио, славодобитно одржи
конференцију за новинаре у Источном Сарајеву.
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  Сљедећа сумња је скривање од јавности Програма реформи, што је недопустиво имајућиу виду чињеницу да је тих неколико листова папира наводно ријешило политичку кизукоја утиче на све нас. А онда вам је криво што о њему причају они који га нису ни видјели.Извините, све док докумет не објавите јавност има пуно право да спекулише, критикује,па чак и да отворено лаже о његовом садржају.  Кажете, амбасадори Квинте, на челу с дипломатом САД, члановима Предсједништва суобећали да Програм реформи неће активирати МАП, након чега је Додик подигао руку игласао. Откад ми то вјерујемо на ријеч америчком амбасадору? Зашто није сазванапосебна сједница Народне скупштине РС која би аминовала Додиков глас?  

  Кажете да се у документу ничим не прејудицира чланство у НАТО, а не кажете да ли је уњега децидно уграђен дио Резолуције НСРС о војној неутралности. На крају закључујетекако Програм реформи не значи чланство у НАТО. Тако је, али чланство не гарантује ниАНП ни МАП, па смо мјесецима галамили да их нећемо.  Давно је овде престало да буде важно шта јесте, а шта није. Битно је у каквом сепаковању прича прода народу, а ви то радите најбоље на свијету.  ( Српска инфо )
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https://srpskainfo.com/u-rukama-nato/

