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- Односи Србије и Републике Српске тренутно су на највишем могућем нивоу и дају
реалан основ да се иде ка оживотворењу циља који ће обезбиједити да српски народ
функционише на јединственом културном и етничком простору, као и да слободно
баштини све оно што га  карактерише као народ богате духовне традиције - рекао је
данас директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић на
21. Завичајном сабору - Косидба на Буковцу, нагласивши да остварење тог циља никог
не угрожава, нити ремети суверенитет земаља у региону, него да управо подразумијева
уважавање свих народа који живе на Балкану.

  

  

Цицовић је подсјетио да се на свим сусретима највиших званичника Српске и Србије
увијек могу чути јасне поруке усмјерене ка регионалној сарадњи, као и поруке којим се
тежи ка реализацији регионалних пројеката.

  

- Будућност српског народа везана је за будућност свих других народа у региону, али,
наравно, никад нећемо заборавити да смо један народ са јединственом традицијом,
обичајима и културом - рекао је Цицовић.

  

Према његовим ријечима, изванредне односе Српске и Србије у овом тренутку
карактеришу велики заједнички инфраструктурни и енергетски пројекти.

  

- Заједно градимо ауто-путеве, ево сад и хидроцентрале, а заједно радимо
гасификациују Републике Српске. O помоћи Србије Српској не треба трошити пуно
ријечи, jer, једноставно, готово да нема општине или града у Српској у коме Србија није
финансирала неки од пројеката, окренутих бољем животу њихових житеља - нагласио је
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Цицовић.

  

Цицовић је истакао да је Завичајни збор у Буковцу најбољи примјер како људи који су се
трајно настанили у Србији држе чврсту везуса својим завичајем и како се промовишу и
афирмишу његове вриједности у крајевима гдје су се наши сународници одлучили да
трајно живе и оно што је посебно значајно Збор даје допринос укупним односима Српске
и Србије.

  

- Овакво дружење даје и допринос очувању националног идентитета, српског језика и
писма, културе и традиције. Уз то, све ово подсјећа младе генерације на завичајне
вриједности, које су овдје донијели њихови преци - рекао је Цицовић.

  

Министар унутрашњих послова Србије Александар Вулин поручио је данас да нема
тих притисака који ће натјерати Србију да се одрекне своје Републике Српске, као и да
ће Српска бити приоритет Србије док год је води предсједник Александар Вучић.

  

  

Министар Вулин, који је и отворио ову манифестацију, рекао је да Србија не би била
овако лијепа и чувана да у њој нема Срба из Републике Српске, те да је и они чине
сигурном, чуваном успјешном и напредном.

  

Вулин је истакао да је велики противник било каквих подјела српског народа, а посебно
у Војводини, поручивши да је Србија матица свих Срба и да свако ко овдје заплаче,
насмије се, има право да каже да је ово и његова земља. Вулин јерекао још да је
Република Српска и његова Мањача увијек давала храбре, добре и честите људе.
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Министар Вулин је посебно нагласио да оно што је дато сваком народу на кугли
земаљској - да живи са онима са којима дијели име, језик, вјеру, успомене - неће моћи
бити ускраћено ни српском народу.

  

- Најзначајнији задатак ове генерације је да створи српски свијет, да нас окупи, да нас
уједини, сачува и заштити. Тамо гдје Србин нема ни свог војника, судију, љекара,
учитеља, тамо нема ни правде за њега, а српски народ живи за правду - рекао је Вулин
додајући да народ који је дочекао да претекне јасеновачки геноцид, који је преживио
"Олују", нема право да понови грешке својих претходника, да не заокружи своју земљу и
не сачува сваког Србина, гдје год да је рођен.

  

  

Побједник у косидби је, већ шести пут, косац из Смољане код Босанског Петровца Мирко
Кецман. У културно-забавном дијелу програма учествовали су културно-умјетничка
друштва, гуслари, пјесници, пјевачи, као и етно-групе. Манифестацију је организовало
Завичајно удружење "Мањача" из Буковца и Савез крајишких удружења из Новог Сада.
Представништво Републике Српске у Србији већ седам година подржава ову
манифестацију као своју редовну програмску активност.
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