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Званичници Републике Српске и Србије, делегације и представници неколико
организација положили су венце код централног Спомен-крста на братуначком гробљу и
одали почаст настрадалим Србима у Средњем Подрињу.

  

Венце су положили председник Републике Српске Милорад Додик, изасланик
председника Србије Александар Вулин, делегација Владе Републике Српске на челу с
председницом РС Жељком Цвијановић и делегација Народне скупштине Српске.

  

Цвеће су положили и амбасадор Руске Федерације у БиХ Петар Иванцов, изасланик
српског члана Председништва БиХ Миленко Ристић, делегација Срба у институцијама на
нивоу БиХ, делегација Трећег пешадијског пука Оружаних снага БиХ, делегације
удружења - борачке организације, породица несталих, заробљених и погинулих,
ветерана, логораша Републике Српске, као и делегације општина из региона Бирач и
борачких организација из тог региона.

  

Пре полагања цвећа служен је парастос за 3.267 српских цивила и бораца из Средњег
Подриња који су погинули у последњем рату у БиХ.
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Након одавања почасти страдалима и парастоса на братуначком гробљу, програм
обележавања српског страдања наставља се обраћањем звачиника у братуначком Дому
културе, а потом приказивањем документарног филма "Сузе анђела", који говори о
убиству 12-годишњег српског дечака Слободана Стојановића из Каменице код
Зворника, кога је 1992. године на свиреп начин убила Елфета Весели, којој се суди у
Суду БиХ.

  

Помен се даје свим српским жртвама из средњег Подриња, а организује се у знак
сећања на страдање Срба на Петровдан 1992. године у селима око Сребренице и
Братунца, када је убијено 69 и заробљено 22 војника и цивила, од којих нико није
преживео.

  

Од 22 нестала српска цивила и војника 10 још није пронађено, а остали су случајно
откривени и ексхумирани 2011. године на Залазју, приликом тражења настрадалих
Бошњака. Након годину дана су идентификовани и сахрањени на Петровдан 2012.
године.

  

На Петровдан 1992. године муслиманске јединице из Сребренице напале су српска села
Залазје, Биљачу, Сасе и Загоне, убијајући, пљачкајући и палећи српски имовину.

  

БАЊАЛУКА - У Братунцу ће данас бити одржана комеморација у знак сећања на 3.500
страдалих Срба са тог подручја, Сребренице и околине, којој ће присуствовати и
председница Владе Републике Српске Жељка Цвијановић.

  Помен страдалим Србима и ове године одржава се са истом поруком: "Да се не
заборави".   

Породице српских жртава у Подрињу још чекају правду, подсећа РТРС.
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  На Петровдан 1992. године на подручју Власенице, Осмака, Зворника, Братунца иСребренице, муслиманске снаге предвођене Насером Орићем чиниле су невиђена злаубијајући српско становништво, од новорођенчади до стараца, не бирајући средства.  Нема српског села у околини Сребренице и Братунца које није попаљено, а у којемвојничка чизма тзв. Армије РБиХ није покушала да затре траг свему што је српско, кажупородице чији су чланови страдали.  Срби у Подрињу страдали су на најмоструознији начин... 43 деце је убијено, а многапитања ни данас немају одговор.  Међу њима су: Ко је убио снајпером дечаке Димитријевић, Слободана Стојановића? Имали правде за Љубинку Гајић, мајку петогодишњег дечака кога је граната испаљена изСребренице убила на балкону у стану? Да ли ће икада ико одговарати за овај злочинили за злочин у Бјеловцу гђе су Славки Матић убијене две кћерке?  Да ли ће правда стићи злочинце који су побили породицу Вучетић? Тада деветогодишњиБрано, остао је без брата, мајке и оца. Посљедице ове трагедије трпи и данас.  У Организацији породица погинулих кажу да је годинама грађен мит о Сребреници укојој постоје само жртве на једној страни, а злочинци на другој, констатује РТРС.  "Имамо црно-белу слику где су Бошњаци приказани као жртве, а Срби као злочинци, алигробови говоре да та слика није црно-бела", рекла је за овај медиј Радојка Филиповић изове организације.  Због тога је сутрашња комеморација порука да Срби никада неће заборавити својестрадале.  "Само на подручју Сребренице нападнуто је 21 српско село у којем је убијено више од400 Срба, а у нападу на 22 српска села општине Братунац убијено је најмање 460 Срба.Када се та цифра зброји, у том дивљању муслиманских хорди, у Подрињу је страдалооко 3.500 Срба, а по евиденцији Центра за истраживање ратних злочина, на ужемподручју је убијено 2.482 српских цивила", рекао је министар рада и борачко-инвалидскезаштите Српске Миленко Савановић.  Парастос за све страдале Србе у Средњем Подрињу биће служен данас у 11.00 часова.Након тога биће приказан документарни филм "Суза анђела", рађеног у продукцијиРадио-телевизије Републике Српске и Центра за истраживање ратних злочина.  (Танјуг)  
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