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 Сарајево -- Лидер бошњачке СДА Бакир Изетбеговић изјавио да је народ БиХ стално
излажен "коцкарским блефовима" српског члана Председништва БиХ Милорада Додика.

  

  Додик, како каже Изетбеговић, "стално понавља претње и увреде" и "испробава
нерве".   

Изетбеговић је за ТВ Н1 БиХ рекао да је на преговорима о формирању власти на
државном нивоу у БиХ, у присуству бившег шефа делегације ЕУ у БиХ Ларса Гунара
Вигемарка, Додик у једном моменту пред свима наводно рекао Бошњаци не могу ништа,
да нису довољно снажни.

  

"Ја сам рекао: 'Како не можемо? Сети се '94. Армија РБиХ није изгубила ниједну битку
целе године. Ми смо такав народ којег може било каква сила да нападне, немој се
играти с таквим народом'", рекао је Изетбеговић на Н1 БиХ.

  

Он је додао и да му је жао "што се народ излаже коцкарским блефовима Милорада
Додика".

  
  

Ја сам рекао: 'Како не можемо? Сети се '94. Армија РБиХ није изгубила ниједну битку
целе године. Ми смо такав народ којег може било каква сила да нападне, немој се
играти с таквим народом'
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"Ми смо давно могли имати стандард који је 20, 30 одсто већи, далеко мањи одлазак
људи, једну сигурност, једну релаксацију односа да није овакве политике. Он се куражи
да крене у нешто и да буде запамћен као неко ко је завршио послове за Србе у БиХ",
додао је Изетбеговић.

  

Истакао је да не жели бошњачку државу која је нуђена у Женеви.

  

"Нема говора о томе, може бити само реинтеграција, не дезинтеграција, Босне и
Херцеговине као државе може бити само више", сматра лидер СДА.

  

Изетбеговић је оценио да су кризе попут ове тренутне у БиХ добра ствар како би се
"одмерили живци".

  

"Понекад су кризе неопходна ствар тако да се сви увере гдје су им границе, шта се то
смеју усудити да ураде. Моменат је да се повуче црта, па да видимо докле је спреман ко
да иде. Ми само бранимо уставно-правни систем, владавину закона. Спремни смо да
идемо до краја - политички, дипломатски, војно бранити БиХ", истакао је Изетбеговић.

  

(Танјуг)
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