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СРАМОТУ НИКАДА
НЕЋЕ СПРАТИ СА
СВОГ РУЖНОГ ЛИЦА
Мостови су брањени живим штитом, а грађани су
невиђеним отпором показивали да је правда на њиховој
страни. Светао пример Србије постао је планетарна
светска луча.

Није било витештва у
редовима НАТО-а, већ
само злочини уперени
против цивилног
становништва.
Супротно ратном
праву, гађани су
цивилни циљеви
уперени против
становништва. На
тај начин агресори су
имали намеру да
зауставе живот и да
Србија (СРЈ) истакне
белу заставу.

П

реседан који је учињен када је пре 22 године нападнута наша
земља представља својеврсну прекретницу у обичајима ратовања. Пали су у воду сви параграфи који су у међународном
ратном праву одређивали војевање. Савет безбедности УН згажен
је као нечиста крпа. НАТО се од политичко-војног савеза одбрамбеног карактера преобразио у силу која има амбиције да преобрати свет према сопственим аршинима и потребама.
Груба и необуздана сила која је неселективним приступом високософистицираним пројектилима гађала претежно цивилне циљеве на територији наше земље ушла је у анале ратовања као
агресор чији су циљеви злочини, како би показали осталом делу
човечанства како ће се провести они којима је стало до слободе.
Наш народ се није уплашио бруталне агресије, већ је листом
устао у одбрану земље. Задивљујући су примери пркоса бомбардерима НАТО-а када су грађани, држећи се за руке, својим телима
штитили мостове да не буду бомбардовани. Ратне јединице ВЈ извршавале су задатке и биле спремне да одлучно зауставе непријатеља, ако би кренуо копненим путем. Покушаји пробијања наше
одбране у рејону карауле ,,Кошаре“ и на планини Паштрик показали су одлучност и јунаштво бранилаца.
Фотографије пред вама део су изложбе приређене 2009. године,
потом допуњаване 2014. и 2019. коју је изнедрио академски сликар Милен Чуљић, иначе ликовно-графички уредник ,,Војног ветерана“. Аутори форографија су наши познати фото-репортери.
Изложба је својеврсни приказ свега онога што се догађало током 78
дана ратовања. Основна идеја – да се ништа не заборави – прожима ову изложбу. Она ће бити доказ почињених злочина у режији
НАТО-а и јуначке одбране наше војске и отпора народа. Западни
војни савез никада неће моћи да спере срамоту са свог ружног лица. Верујемо у дан и правду, која ће у будућности свакако бити задовољена, да се суди онима који су се огласили стравичним
неделима на размеђи два века, а може се, уз извесне ограде, рећи и две епохе.
Призорима са фотографија нису потребна објашњења.
З. Пешић

