
Милорад Додик: Случај "Добровољачка улица" несумњив ратни злочин, који ове године неће бити обележен Сарајеву 
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Бањалука -- Председник РС Милорад Додик изјавио је да Српска ове године у
федералном Сарајеву неће обележавати 25 година од напада у Добровољачкој улици.

  

  

Како је рекао: "Не жели да српски народ буде додатно понижен".

  

Он је рекао да је важно да се нико не излаже опасности од поновног страдања у
Сарајеву, те да не треба дозволити да прислужене свеће и положено цвеће опет заврше
у контејнерима.

  

"То је додатно понижење и зашто бисмо се ми томе излагали?", запитао је он.

  

То, како је навео, говори о другој страни у БиХ, не о нама.

  

"Ја сам одавно уверен да од БиХ нема ништа када на овај начин не може да истрпи и
прихвати помирење", истакао је Додик и додао ће Српска помен страдалим Србима
давати тамо где може.
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Навео је да је случај "Добровољачка улица" несумњив ратни злочин, који показује да
политички договор о напуштању војника ЈНА Сарајева није био поштован.

  

Председавајући Председништва БиХ Младен Иванић рекао је данас да се у
Добровољачкој улици у Сарајеву пре 25 година догодио један од највећих злочина у
БиХ.

  

"Без обзира на бројне доказе случај `Добровољачка` никад није добио судски епилог. То
показује лицемерство међународне политике и правосуда у БиХ", рекао је Иванић,
преноси РТРС позивајући се на Срну.

  

И председник Народне скупштине РС Недељко Чубриловић рекао је да је поражавајуће
и обесхрабрујуће што, након 25 година од злочина над припадницима ЈНА у
Добровољачкој улици у Сарајеву и 22 године од завршетка рата, породице жртава и
представници институција Српске и борачких удружења, због безбедносних разлога,
нису могли да оду на место страдања и одају пошту невиним жртвама.

  

"Војници који су се мирно повлачили нису никоме били ништа криви. Не смемо дозволити
да овај злочин падне у заборав", поручио је он.

  

Почетком маја 1992. године мучки су убијена 42 припадника ЈНА, 71 је рањен, док их је
207 заробљено.

    

(Танјуг)  
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