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Србија памти агресију 1999. године
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Хероји у одбрани земље
Командант Треће армије генерал-пуковник
Небојша Павковић и генерал –потпуковник Владимир Лазаревић на положају 1999.

Старешине борбене послуге 3. ракетног
дивизиона 250. ракетне бригаде
противваздухопловне одбране, оборила је
амерички тактички бомбардер F-117A

Припадници 125. славне бригаде сваке године
окупљају се у Крушевцу. Прве жртве у
одбрани отаџбине из ове бригаде пале су
1998. године, а током НАТО агресије погинуло
је 92, а рањено је 386.

Део постављене изложбе
,,Да се не заборави“ у галерији
Дома војске 2019. године

Документи о злочинима НАТО-а 1999. године и херојској одбрани земље

ДА СЕ НИКАДА НЕ ЗАБОРАВИ!

М

еђу најкомплетнија, најсвестранија и најочигледнија документа злочина западне војне алијансе
причињене на територији Србије (СРЈ)
1999. године сврстава се изложба ,,Да се
не заборави“, чији је аутор академски
сликар Милен Чуљић, иначе ликовно-графички уредник ,,Војног ветереана“. Реч је
о врсном стручњаку који је цео свој радни
век провео у систему одбране, то јест у
редакцијама Недељног илустрованог листа ,,Фронт“ и гласила Војске Југославије,
односно Војске Србије ‒ ,,Војска“. Први
пут је домаћа и инострана јавност видела
ту изложбу 2009. године, потом 2015, па
2019. године.
Када је настајало ово дело, у званичним државним круговима уместо агресије употребљавале су се одреднице попут
кампање, интервенција и ваздушних удара. Те 2009. године држава није на одговарајући начин организовала обележавање десет година од агресије коју је
светска историја забележила по многим
негативностима. Београдски форум за
свет равноправних, Клуб генерала и адмирала Србије и СУБНОР Србије прихватили су се часне обавезе да одговарајућим манифестацијама (међународна
конференција, изложба фотографија и
других докумената, изложба књига о
агресији, пројекције документарних филмова о агресији и одавање поште жртвама рата) обележе десетогодишњицу
безумног акта највеће светске силе.
Изложба је, после прве појаве пред
домаћом и иностраном јавношћу, стално допуњавана новим фотографијама.
Током минулих десет година изложба је
приређена у више градова Србије и Црне Горе, а захваљујући електронској
верзији и приказу на различитим савременим медијима, укупно у 30 земаља
света.
Наша земља била је изложена бомбардовању 78 дана – без кривице и повода, без правог разлога, без одобрења
Савета безбедности УН, али са намером агресора да се уништи слободарска
Србија, као пример свима онима који
дижу главе и изражавају непокорност
према светским моћницима и њиховој
жељи да владају планетом.

Поставка изложбе обухвата седам тематских целина: Агресија на Србију
(СРЈ), Одбрана отаџбине, Жртве агресије, Еколошке последице – екоцид,
Протести грађана код нас и у свету, Живот под бомбама НАТО-а и Последице
агресије која и данас траје.
НАТО је озбиљно угрозио живи свет:
затровани су ваздух и вода, загађена је
животна средина, затрована је земља,
огољено је и уништено наше природно
окружење. У водотокове скоро свих река: Дунава, Саве, Велике Мораве, Тамиша, Тимока, Лепенице... и њихових
приобаља, изливене су велике количине штетних и опасних материја. Гађана
су разна индустријска постројења, складишта сировина и готових производа,
чиме је створена хемијска контаминација – еколошка катастрофа. Највеће последице су изазване у Панчеву, Новом
Саду, Крагујевцу, Бору, Баричу, Лучанима, Прахову, Богутовцу, Нишу, Приштини... Већина бомбардованих индустри
јских капацитета су црне тачке, то јест
места са највећим еколошким ризиком.
НАТО је, показујући своје ружно лице,
употребио близу 30.000 тона експлозива у убојним средствима, укључујући
око 20 тона пројектила са осиромашеним уранијумом, чиме је изазвао највећу еколошку катастрофу у Европи.
Дејство штетних материја потрајаће још
неколико миленијума.
Током агресије убијено је више око
3.000 грађана Србије, док се њих око
2.000 води као нестала лица. Рањено је
око 10.000 грађана. Са вековних огњишта протерано је више од 250.000 људи.
Изложбом су обухваћене одабране
фотографије око 100 аутора. Према
оценама стручњака, изложба је превазишла основну намену – подсећање на
трагични догађај, на агресију НАТО-а.
Деветнаест чланица НАТО-а у нашој
земљи су пре 22 године тестирали стратегију владања светом у 21. веку. Ни тада, а ни сада им много тога не иде од
руке. Свет је отворио очи. Човечанство
не жели једног владара...
З. Пешић

,,Биће готово за три ноћи", рекао је
Весли Кларк 1999. године одговарајући
на примедбе команданта авијације
Мајкла Шорта да нема довољно мета
за бомбардовање.

Кошаре и Паштрик - испуњена обавеза:
Одбрана Србије од копнене агресије са простора Албаније

СУРДУЛИЦА: Авиони НАТО-а сравнили су центар и убили најмање
20 цивила, укључујући дванаесторо деце. У нападу је срушено
или оштећено више кућа.

27. марта 1999. године у 20 сати и 42 минута борбена
послуга 3. ракетног дивизиона 250. ракетне бригаде
противваздухопловне одбране, оборила је код
Буђановца амерички тактички бомбардер
F-117A „ноћни соко”

ГРДЕЛИЦА: Убиство путничког воза. Путници су немилосрдно
ракетирани 12. априла 1999. године у 11, 40

ПАНЧЕВО: Војислав Минић коси у
близини панчевачке рафинерије
нафте из чијих погођених резервоара тече црни дим
снимио: Зоран Јовановић Мачак

Између затрованог неба и
воде: Угљенисане рибе у
каналу близу порушене
рафинерије нафте у Новом
Саду снимио: Јарослав Пап

Највећа зграда на Новом Београду
у пламену,, снимио: Томислав Петернек

Чачак: Порушене куће 10. маја 1999.усред бела дана
снимио: Петар Кујунџић

