
Руска амбасада у Паризу: Убијени нападач нема везе са Русијом
субота, 17 октобар 2020 21:53

Чечен који је оптужен за убиство просветног радника у Француској нема везе са
Москвом од 2008. године, саопштила је руска амбасада у Паризу, преносе руске
агенције.

  

  

"Тај злочин нема везе са Русијом пошто је та особа живела 12 година у Француској која
ју је примила", навела је амбасада и додала да није важно где је нападач рођен већ где
је и како усвојио терористичку идеологију коју Русија чврсто осуђује. Рус чеченског
порекла од 18 година у петак је одрубио главу професору у једној школи на периферији
Париза јер је својим ђацима на часу о слободи изражавања показао карикатуре
муслиманског пророка Мухамеда.

  

Нападача, чије име није саопштено, полиција је убила убрзо после убиства професора
историје и географије Самуела Патија (Самуел Патy), који је имао 47 година.
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Вест о убиству тог просветног радника је потресла Француску која је од 2015. мета мета
терористичких напада. Француски председник Емануел Макрон је одмах увече посетио
место злочина и означио га као терористички, исламистички напад. ; Разне политичке
странке реаговале су на убиство.

  

Лидерка екстремне деснице Марин Ле Пен (Марине) као и лидер радикалне левице
Жан-Лик Меланшон (Јеан-Луц Меланцхон) осудили су тај злочин, пренели су француски
медији.

  

Реаговала је и редакција француског сатиричног недељника Шарли ебдо (Цхарлие
Хебдо) сама мета напада 2015. године када је убијено 12 новинара и карикатуриста.

  

"Нетрпељивост је прешла нови праг и изгледа да се ни пред чим не зауставља да би
наметнула терор у земљи. Само ће одлучност политичке моћи и солидарности свих
победити ту фашистичку идеологију", навео је Шарли ебдо.

  

Грађани и ученици убијеног професора данас испред школе где је радио Пати доносе
цвеће и пале свеће.

  

Полиција је отворила истрагу и за сада је неколико особа приведено и на испитивању.

  

(Бета)
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