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У беранским насељима Хареме, Талум и Обалско данас су осванули графити мржње - на
зидовима кућа у тим насељима у којима живи муслиманско становништво, појавили су се
портрети четничког војводе Павла Ђуришића и вође четничког покрета Драже
Михаиловића.

  

  

Општински одбор СНП-а Беране најоштрије је осудио тај вандалски чин, уз тврдњу да
графити долазе из “ДПС кухиње”, преноси портал ЦдМ.

  

У саопштењу се истиче да је реч о већ опробаним удбашким методама из мрачних 90-тих,
када су, како је наведено, “под окриљем мрака остављали сличне поруке како би
заплашили наше уважене комшије Муслимане и Бошњаке због убирања политичких
поена за ДПС”.
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Dobro jutro
  
  U Beranama osvanuli grafiti, odnosno poruke bošnjačkim komšijama.
  
  Ne ostavi Bože bez dobrog komšije! #Sandžak #Berane #RatniZločinci pic.twitter.com/lTs1
YcL3P3

  — Paşin Unuk (@zavnos1945) August 9, 2020    

СНП је позвао Бошњаке и Муслимане да не наседају на те провокације јер они са
православним становништвом никада несу имали било какав проблем.

  
  

7 mjeseci najjmasovnijih litija u Beranama niti jedan incident niti jedan napad na manjine...
Onda se śete iz DPSa da nas iz Rožaja posalju jutros da oslikamo i ispisemo ovo u Berane pic
.twitter.com/rwspuCtZ4y

  August 9, 2020    

СНП је затражио од тужилаштва да хитно реагује и пронађе починиоце, с обзиром на то
да постоје надзорне камере на местима где су исписани срамни графит.

  

Бошњачка странка најоштрије је осудила националистичке поруке упућене муслиманима
у Беранама и затражила адекватну реакцију надлежних органа.

  

Прорадила Милова (Бебина?) машина Овај пут вероватно неће бити &quot;државног
удара&quot;, али нар. дана очекујте низ оваквих и сличних инцидената, а све у циљу
мобилизације про-режимског и бошњачког бирачког тела. Зна и Мило да не стоји добро. 
https://t.co/0pR8xvEgPM

— Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) August 9, 2020    

“Графити овакве садржине никако не смију пореметити добре, пријатељске и комшијске
односе које Бошњаци гаје са својим комшијама других вера и нација”, истакнуто је у
саопштењу Бошњачке странке у Беранама.
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(Нова)
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