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Агресија НАТО-а
на Србију (СРЈ)
1999. године

ДОКАЗИ
НЕЧОВЕШТВА

Пилоти
Живота
Ђурић, Зоран
Радосављевић
и Миленко
Павловић
положили су
животе на
олтар
отаџбине

Многи мостови били су на
нишану варвара 21. века
Гађајући рафинерије, хемијске
фабрике и друге објекте НАТО је
изазвао екоцид

Избеглице:Туга се уселила у многе
породице
У име ,,хуманости“
уништавали су
домове људи

И возове су убијали

Симбол страдања
нејачи у Србији:
Шта је скривила
Милица Ракић?

Народ Србије није се мирио са вандалском
агресијом

Телима су грађани штитили београдске мостове
од пројектила НАТО-а

О

Бомбардовањем је НАТО
читаве квартове претварао у прах и пепео

Све што је
напорно
стварано
деценијама,
нестало је за
делић секунде
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вих дана и свих наредних, од 24. марта до
10. јуна, Србија обележава две деценије од
када је западни војни савез кренуо у најнеправеднију агресију на малу државу која ничим
то није изазвала. Изговор о спречавању хуманитарне катастрофе измишљен је, јер се брзо
показало да је тек агресија изазвала ту врсту
последице.
Мала Милица из Батајнице изгубила је живот док је седела на ноши. Сања Миленковић, у
то време ученица првог разреда математичке
гимназије, смртно је страдала на варваринском
мосту, заједно са другим суграђанима. Данас би
била у зрелим годинама и можда нови Никола
Тесла или Милутин Миланковић. Током агресије страдало је 89 деце. Ти монструми у људском
облику нису поштедели ни малишане. Имали су
у рукама прецизно оружје, којим су сејали смрт
и рушили цивилне објекте.
Призори који следе на најбољи начин дочаравају злодела агресивног војног савеза који је
свету показивао мишице, наговештавајући поход на многе друге земље, на слободу света. То
што је НАТО учинио у Србији представља ружно лице цивилизације.
Западни политичари својим сулудим наређењима као да су пилотима НАТО-а давали импулс да притискају ,,џојстике“ у ,,игри живота и
смрти“ која то није. Измишљена је и формулација колатерална штета, којом је требало да се
оправдају трагови нечовештва. Али стварност
демантује манипулаторе. Прецизно оружје погађало је тамо где су нишанили уз помоћ сателита и ,,паметних“ бомби. То потврђују пројектили у празним зградама Министарства одбране и Генералштаба ВЈ који су са велике даљине ,,протерани“ кроз нанишањене прозоре.
Али злочини не застаревају. Доћи време за
полагање рачуна пред правдољубивим светом.
З. Пешић
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