
Милорад Додик Жељку Комшићу: Прво да се истражи ко је покушао да убије Вучића у Поточарима 2014, може се разговарати о неким другим стварима
среда, 10 јул 2019 14:49

Председавајући и српски члан Председништва БиХ Милорад Додик поручио је
хрватском члану Председништва Жељку Комшићу, који је рекао да је однос власти у
Србији према Сребреници више него поражавајући, да би морао да изда налог да се
испита ко је и како хтео да убије председника Србије Александра Вучића у Поточарима.

  

  

Додик је истакао да Комшић, али и други, треба да цене чињеницу да је Вучић био у
Сребреници, где су, како је рекао, покушали да га убију пре неколико година.

  

"Када на то одговоре, може се разговарати о неким другим стварима", рекао је Додик.

  

Он је истакао да је Србија далеко важнија и моћнија "прича" него што може Комшић било
шта да каже о њој.
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"Пре свега би морао да да налог да се испита како су хтели и ко је хтео да убије Вучића,
када је већ био тамо, а не да на овај начин опет враћа старе теме и старе игре, не
обазирући се на оно што они чине и како чине", рекао је Додик.

  

Нагласио је да је Сребреница место страдања, али не само Бошњака, како Комшић жели
да прикаже, већ и масовног страдања Срба. Додао је да треба одати пошту свакој
жртви, бошњачкој, хрватској, српској и свакој другој, али да покушаји да се негирају
српске жртве и да се фаворизују само једне - минимизирају и само страдање Бошњака.

  

Комшић је поводом комеморације у Сребреници оптужио Србију и Републику Српску за
величање геноцида у Сребреници, а власти у Србији да нису одустале од "погромашког
пројекта САНУ" , те да се, пошто нису кажњене за Сребреницу "надају се да ће моћи
поново да ураде исто".

  

(Срна)

  

Видети још: Жељко Комшић: Власти Србије и РС величају геноцид у Сребреници
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