
У Дрвару и Бањалуци обележено 70 година од устанка против фашизма
среда, 27 јул 2011 14:42

Манифестација, 70 година од подизања устанка против фашизма, обиљежена је и
великим народним скупом у Дрвару.

  

Дрвар је град у којем је пукла прва устаничка пушка, постао колијевка антифашизма и
предводник револуционарне народне воље, изјавио је Предсједавајући Савјета
министара БиХ Никола Шпирић

  

Шпирић је нагласио да Дрвар с поносом може обиљежавати годишњице из славне
прошлости, јер се 27. јула 1941. године храбро супротставио и одлучно рекао "не"
највећем злу у историји човјечанства.

  

"Ово је град херој, био и остао. И данас је град херој, јер трпи неправду од свих нивоа
власти", рекао је Шпирић на великом народном збору у Дрвару, поводом обиљежавања
70 година од подизања устанка против фашизма у БиХ у Другом свјетском рату.

  

Према његовим ријечима, богату историју овог града чинили су бројни споменици и
спомен-обиљежја који су потпуно уништени, захваљујући мрачној и идеолошкој
стварности.

  

"Зато је наша дужност и морална обавеза да учинимо све да би порушени споменици
били обновљени што прије", додао је Шпирић.
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О потреби обнове историјских споменика у Дрвару говорила је начелник ове општине
Анка Папак-Додиг.

  

На народном збору у Дрвару говорио је и прослављени револуционар,
деведесетпетогодишњи Љубо Бабић, један од вођа устаничког покрета у босанској
крајини.

  

У оквиру 27-јулских свечаности у Дрвару организован је и већи број културно-забавних
манифестација, а отворена је и изложба фотографија посвећена устанку.

  

Свечаностима у овој општини присуствовао је и амбасадор Србије у БиХ Нинослав
Стојадиновић, градоначелник Београда Драган Ђилас и савјетник предсједника Србије
Млађан Ђорђевић.

  

На Бањ брду код Бањалуке обиљежено је 70 година устанка народа БиХ против
фашизма, а манифестацији је присуствовало више стотина бораца
Народноослободилачког рата.

  

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Петар Ђокић истакао
је да је народ Бањалуке и Крајине дао огроман допринос у организовању
народноослободилачког покрета, који је касније прерастао у оружану борбу којом се
побиједио фашизам на овим просторима.

  

Према његовим ријечима народ ових простора се уписао у славну историју
антифашистичког покрета.

  

"Чињениица да смо били у строју антифашиста и да смо дали немјерљив допринос
сламању фашизма треба да нас чини поносним и одговорним да те важне историјске
податке не смијемо губити из вида и да их морамо приближити младим генерацијама",
додао је Ђокић.
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Он је напоменуо да су Влада РС и Одбор за обиљежавање значајних догађаја и
традиција ослободилачких ратова и ове године организовали обиљежавање овог
значајног датума у РС.

  

Предсједник Градског одбора СУБНОР-а Бањалука Раде Џајић истакао је да је 3 000
бораца са подручја Бањалуке погинуло у борби против фашизма.

  

"Устанак народа у БиХ против фашизма се ширио веома брзо и већ крајем 1941. године
смо имали око 80.000 бораца на овим подручјима. Наша борба је била херојска и
пожртвована, јер је на простору некадашње Југославије за слободу народа и грађана
погинуло више од 305 хиљада бораца", рекао је Џајић.

  

Он је изразио задовољство што се овај значајан датум обиљежава у цијелој РС и БиХ.

  

Градоначелник Бањалуке Драгољуб Давидовић нагласио је да су се грађани БиХ
супроставили највећем злу модерног доба - фашизму.

  

Вијенце на спомен-обиљежје погинулим борцима Народноослободилачког рата
положили су делегације Владе РС, СУБНОР-а Бањалуке, Борачке организације РС, 3.
пјешадијског /РС/ пука Оружаних снага БиХ, града Бањалуке, те општинских одбора
СУБНОР-а Мркоњић Града, Градишке, Лакташа, Котор Вароши, Прњавора, Приједора,
Кнежева и Новог Града.

  

Обиљежавању устанка народа у БиХ против фажизма присуствовала је и министар
породице, омладине и спорта РС Нада Тешановић. 

  

(РТРС)
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