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Другог дана скупа "Упознај Српску, упознај своје" говорили Аца Марковић, Никола Б.
Поповић и Радомир Ракић

  

- Једине земље у региону које имају вишкове електричне енергије су Република Српска и
Србија, а будућност је изградња хидроелектрана на Дрини - рекао је предсједник
Управног одбора Електропривреде Србије /УО ЕПС/ Аца Марковић другог дана скупа
"Упознај Српску, упознај своје", одржаног синоћ на Правном факултету у Београду.

  

- Као што је до сада била борба за енергенте, тако ће у будућности бити борба за воду -
рекао је Марковић, наводећи да је Дрина чудо када је у питању енергетика и да се
процјењује да има 20 милијарди киловат часова воденог потенцијала. Он је истакао и
значај уласка Кине у област енергетике у овом региону, посебно истичући електране
Станари у Републици Српској и Костолац у Србији, наводећи да је Кина спремна да
уложи десет милијарди евра у енергетику о чему ће крајем овог мјесеца у Букурешту
бити састанак премијера земаља региона са представницима Кине. Марковић је рекао
да су вeлике могућности заједничких порјеката на Дрини које спроводе Република
Српска и Србија, као и Црна Гора те додао да се увијек нађу средства када су у питању
добри пројекти. Он је подсјетио и на хидроелектрану Вишеград која је повезана са
Србијом , као и на далековод Сремска Митровица - Угљевик. Марковић је истакао и
важност регоналног плана „Дринске магистрале“ од 400 киловат сати, односно
електромреже која ће повезивати Српску и Србију, а у плану да се Румунија и
Молдавија, преко Србије веже са Италијом, а имаће и везе према Републици Српској.

  

  

Академик Републике Српске, историчар Никола Б. Поповић је, говорећи о покушајима
ревизије научних сазнања, рекао да оптужбе да су Србија и Русија одговорне за Први
свјетски рат изданци континуиране антисрпске и антируске политике и да је данас све
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препуштено фалсифкатима.

  

Поповић је, другог дана скупа "Упознај Српску , упознај своје" одржаног синоћ на
Правном факултету у Београду, рекао да је тим оптужбама  иста позадина русофобија и
србофобија, као њена млађа сестра, те додао да су те оптужбе старе колико и сам
догађај и да су политички интониране и онда као и данас. Он је рекао да је идеја о
атентату на Франца Фердинанда била Гаврила Принципа. Он је рекао да су којештарије
да је Принцип био нечији инструмент, посебно Србије те да је аустроугарска истрага
показала да Србија није стајала иза атентата, који је искориштен за обрачун са Србијом.
Поповић је рекао да Млада Босна није била никаква организација,  него је прије свега
била „стање духа“ једне генерације средњошколаца, који су гледали моћну царевину и
нису видјели знакове промјена и који су сматрали да је индивидуална жртва била једино
што су могли да направе. Поповић је рекао да је све препуштено фалсификатима и да
нема нових истраживања да се дође до нових података о Првом свјетском рату. Поповић
је рекао да се у свијету ствара клима да се изврши ревизија досадашњих научних знања
о почетку двадесетог вијека и о Првом свјетском рату.

  

- Недопустиво је да се критеријумима савремености суди прошлим збивањима. На Први
светски рат се мора гледати оним очима, из оног времена - рекао је Поповић. Он је рекао
да су историчари на Западу, али и код нас «на тржишту» и да раде како издавач каже
да би се продала њихова књига те оцијенио да се Млада Босна и Гаврило Принцип
означавају као терористи и завјереници Србије и Русије и да су те земље одговорне за
рат. Подсјећајући на историјске документе и доказе из аустроугарских и њемачких
извора, који говоре о томе да Србија није одговорна за Први свјетски рат, нити за
Сарајевски атентат, Поповић је рекао да је тај рат дјело Европе, великих сила и њихових
супротности и да се он у почетку и звао Европски рат.

  

Етнолог из Београда Радомир Ракић је предложио да се оснује свесрпски заједнички
пројекат који би се  бавио насељима Срба, поријеклом становништваи и породица,
културом, као и да се направи електронска база српског етнлошког зборника, при чему је
потребно ангажовање САНУ и АНУРС, али и Црногорске академије наука и умјетности. -
За последњих 80 година државу смо стварали три пута и сваки пут непроимшљено и
исхитрено - рекао је Ракић, наводећи да се показало да је сједињење Хрвата и
Словенаца са Србима са стране Хрвата и Словенаца било неискрено и вјештачко, што се
показало у антагонизмима у каснијим ратовима на овим просторима. Ракић је рекао да је
крајем 19. вијека попис показао да је у БиХ било 42 одсто православаца, 36 одсто
муслимана и 19 одсто Хрвата те навео да су, узимајући у обзир прогон, убиство, етноцид,
асимилацију, Срби имали право да траже поједине територије као свој етнички простор
и да огроман простор никако није могао бити простор нове хрватске државе. Ракић је
рекао да је 50 година трајала интензивна денационаизација Срба и форсирање
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вјештачког црногорства, македонства и муслиманства што је довело до скоро брисања
свијести о српском етничког поријеклу.

  

  

Скуп "Упознај Српску, упознај своје" организовали су Представништво Републике Српске
у Србији и студентска асоцијација Правног факултета у Београду, у оквиру Дана Српске
у Србији који ће се наставити 26. новембра у Музеју југословенске кинотеке
презентацијом савременог краткометражног филма Републике Српске; на програму ће
бити три филма: “Вријеме“ Марка Шипке, “Балкански витезови“ Немање Савановића и
“Степениште“ Петра Билбије.

  

Скупу на Правном факилтету синоћ је присуствовао директор Представништва
Републике Српске у Београду Млађен Цицовић.

  

Извор: СРНА
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