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Пише: Емил Влајки
понедељак, 06 март 2017 21:19

  

  

Наша тврдња да се хладни рат премјешта у Бања Луци није никакав таблоидни
сензационализам. Министар сигурности из Савјета министара БиХ тврди како је Бања
Лука, симболизирана предсједничком палачом РС и самим Предсједником, постала
главни центар тероризма у Босни и Херцеговини.

  Оваква изјава није чак ни смијешна. У свакој нормалној демокрацији, због свог јавног
наступа, та би особа била приморана да поднесе оставку. Као прво, министри
сигурности у демокрацији тако не наступају. То су најдискретније особе у државном
устројству. Оваквим се стварима баве специјалне полиције, судови и тужилаштва. А у
БиХ, министарство сигурности је постала свакодневна јавна трибина за реторичко
денунцирање којекаквих афера. Још мало, како ствари стоје, ово ће министарство имати
и свој посебан РТВ канал за овај вид дневних активности. Али, вратимо се основној теми
достојној фантастичних прича баруна Минхаузена.   

Дакле, у једном од својих бројних интервјуа гдје је скоро увијек главна тема предсједник
РС, тај министар тврди слиједеће:

  

-Предсједник РС неуморно ради на томе да сруши предсједника владе Србије
Александра Вучића;

  

-У ту је сврху формирао у палачи конспиративну групу на челу са својим савјетником
Пером Симићем;

  

-Ова је група у дослуху са београдском конспиративном групом за рушење А. Вучића.
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-Није речено тко је на челу те друге групе, али када се А. Вучић одстрани с власти, на
његово мјесто ће доћи Вук Јеремић који, изгледа, ради за Русе;

  

-Дотични министар безбједности сугерира у свом интервјуу како иза овог планираног
државног удара стоји Русија (тко би други, зар не), дакле Путин и Лавров с којим је
предсједник РС имао недавно сусрет.

  

  

Човјек би рекао, не треба се на то обазирати пошто се у БиХ свашта прича, па никад
ништа не буде од тога, а слиједеће године су и избори. Међутим, ствар је изузетно
озбиљна.

  

Америчке и/или  НАТО трупе се гомилају на границама с Русијом, у Украјини бјесни рат
између проруских и прозападних снага. У Сирији је Русија поразила америчку творевину:
Исламску државу.  Обамина администрација која је (још увијек) на власи у САД има као
приоритетборбу против Русије као главног непријатеља Америке. Санкције према Русији
се појачавају. На Балкану поново све врије, посебно у Македонији, Црној Гори, те БиХ.

  

Све у свему, у наведеном контексту, циљ ове Минхаузеновске приче је слиједећи:

  

1. Да се предсједник Републике Српске прикаже као „руски човјек“;

  

2. Да се А. Вучића одврати од било какве сурадње с Русима пошто га ови желе срушити;
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3. Да се поремети сурадња између Републике Српске и Републике Србије;

  

4. Да се опозиција у Српској, Савез за промјене, прикаже као истински пријатељ А.
Вучића;

  

5. Да се поткопа ауторитет предсједника Републике Српске код народа.
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