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 КОЗАРА - Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик изјавио је да Република
Српска и Србија шаљу јединствену поруку данас да страдање српског народа на Козари
не сме бити заборављено.

  „Козарачка епопеја живи и живеће”, рекао је Додик на обележавању 80 година од
Битке на Козари, пренела је Срна.   

Он је истакао да је заједно са председником Србије Александром Вучићем раније
договорио да заједно обележавају важне датуме из српске историје, а један од тих је
Козара.

  

  

„Зато смо овде заједно и шаљемо јединствене поруке”, рекао је Додик.

  

На централно спомен-обележје на Мраковици, поводом обележавање 80 година од
Битке на Козари, положени су венци.
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Венац су у име институција Републике Српске положили српски члан Председништва
БиХ Милорад Додик, председавајући Савета министара Зоран Тегелтија, министар рада
и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Душко Милуновић и министар
унутрашњих послова Драган Лукач.

  

Венце су положили и изасланик председника Србије, министар унутрашњих послова
Србије Александар Вулин и министарка рада, запошљавања, борачке и социјалне
заштите Дарија Кисић Тепавчевић.

  

Додик је нагласио да сваке године на овој манифестацији сећања чује сазнање о Козари
које је увек сазнање о страдању, а никада није сазнање о правди.

  

„Монструм од НДХ је организовао логоре за децу кроз које је прошло 32.000 козарачке
деце. Та деца су била једина деца на свету која су имала свој логор, то је урадила НДХ,
то је била званична политика те државе”, рекао је Додик.

  

Он је навео да све генерације Козаре и Поткозарја то памте, као и он јер је васпитан на
страдању Козаре, а представа коју је стекао у породици о усташама и Немцима је била
толико стравична да и данас понекад осети страх од њих.

  

На Меморијалном зиду централног споменика на Мраковици уписана су имена 9.921
погинулог борца у борбама на овом подручју током Другог светског рата.

  

Полагању венаца претходио је парастос, који је служило свештенство Епархије
бањалучке, преноси Танјуг.

  

Битка на Козари почела је 10. јуна 1942. године и трајала је 27 дана, до пробоја на
југозападном делу планине, 15 километара источно од села Међувође.
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Симбол је страдања и отпора српског народа у борби против нациста и усташа, у којој је
убијено 40.000 цивила, а 68.000 је заробљено и одведено у логоре, међу којима више од
23.000 деце.

  

(Политика)
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