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 БРАТУНАЦ - Удружење расељених Срба сарајевске регије из Братунца завршило је
дводневни програм обиљежавања 20 година од егзодуса Срба из Сарајева након
потписивања Дејтонског споразума. Срби су крајем фебруара 1996. напустили српске
делове Сарајева који су током рата били у саставу Републике Српске, јер је у Дејтону
одлучено да цело Сарајево припадне муслиманско-хрватској Федерацији, а не да буде
дистрикт, као што је било предвиђено свим претходним мировним плановима.

  

  

Наступом глумице Биљане Ђуровић, која је извела монодраму "Надежда Петровић", у
пуној сали братуначког Културног центра завршен је дводневни програм евоцирања
сјећања на голготу сарајевских Срба, који су након одбијених 36 непријатељских
офанзива, морали да напусте одбрањени завичај.

  

Данас је служен парастос погинулим борцима са сарајевског ратишта на братуначком
гробљу, гдје су пренесени посмртни остаци 185 бораца, чије су породице приликом
егзодуса избјегле у Братунац и Сребреницу.

  

Овом приликом окађене су њихове хумке, прислужене су свијеће за покој душа
погинулих и положено је цвијеће код централног Спомен-крста.

  

У фоајеу Културног центра представљена је документарна фото-изложба о егзодусу
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сарајевских Срба коју је приредио Драган Елчић од фотографија које је снимио у колони
у којој је био приликом егзодуса и напуштања родних Хаџића код Сарајева.

  

У оквиру обиљежавања ове годишњице, синоћ је одржана академија под називом
"Егзодус суза-егзодус слободе", посвећена изласку око 150.000 Срба из Сарајева, који су
зарад слободе напустили своја вјековна огњишта.

  

Наступила је вокални солиста српске етно пјесме Светлана Стевић и приказан је
документарни филм о сарајевском егзодусу аутора Драгана Елчића под називом
"Сарајевски егзодус - три тачке на мир", а језиви снимци измамили су сузе око 300
присутних у сали.

  

Срби су 1996. напустили Грбавицу (Ново Сарајево), Илиџу, Вогошћу, Илијаш и Хаџиће,
који данас чине општине федералног Сарајева.

  

(Независне-НСПМ)
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