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еветнаест земаља НАТО-а, без одобрења Савета безбедности Уједињених нација, започело је 24. марта 1999. агресију на Савезну
Републику Југославију. Амерички генерал Мајкл Шорт, главнокомандујући ваздухопловном операцијом, рекао је: „Не може се добити рат
ако не уништимо могућност нормалног живота за већину становништва.
Морамо им одузети воду, струју, храну, па чак и здрав ваздух”. Али, војска
и народ земље, храбро и зналачки пружали су отпор свих 78 дана. Рат је
завршен изгласавањем Резолуције 1244 у Савету безбедности и потписивањем Војнотехничког споразума у Куманову о прекиду сукоба.
У агресији Алијансе убијено је више од 3.500 људи, а око 10.000 је рањено. Живот је изгубило и 88 деце. Више од 2.000 је отетих и несталих у
терористичким нападима и погромима терористичке ОВК после агресије.
Патње и бол доживели си милиони грађана Србије, причињена су огромна
материјална разарања и нанета је непроцењива штета природној околини, изазвана употребом забрањених оружја.
Са својих огњишта протерано је близу 300.000 људи, разорено 986
цивилних објеката и употребљено око 30.000 тона експлозива и убојних
средстава, укључујући и она с осиромашеним уранијумом, чиме је НАТО
изазвао највећу еколошку катастрофу у Европи с трајним последицама.
Употреба графитних бомби, ради онеспособљавања електроенергетског система и разарања петрохемијских комплекса, а при томе и загађивање ваздуха и воде и онеспособљавање земљишта за производњу здраве хране, указују на то да је цивилно становништво заправо било највећа
мета током агресије. Авијација НАТО-а је 1.991 пут напала 986 цивилних
објеката, од чега је 119 потпуно уништено, а 867 тешко оштећено. Никада се неће заборавити бомбардовање Ниша, Сурдулице, Новог Сада, Новог Пазара, Ћуприје, Варварина, Панчева и Алексинца, јер је тада убијено
и рањено највише цивила и уништено највише структуре, али ни дејство
по избегличким колонама, возовима, аутобусима, болницама, информативним центрима и другим цивилним објектима.
Ватреном дејству 1.991 бомбе НАТО-а изложено је 1.026 објеката
инфраструктуре, културе, привреде, здравства, образовања и верских
објеката, од чега је 119 уништено, а 907 оштећено. У тим разарајућим дејствима бомбе и ракете уништиле су: седам индустријских и пет привредних објеката, 11 објеката енергетских постројења, 87 објеката инфраструктуре, 38 мостова, 28 радио и ТВ репетитора и предајника. Онеспособљено је 470 километара путева и 595 километара пруга. Уништено је и
оштећено око 25.000 стамбених објеката. Разарањем привредних потенцијала, без посла је остало око 500.000 радника, а за више од два милиона
становника угрожена је егзистенција.
После рата за допринос одбрани земље Орденом народног хероја
одликоване су следеће јединица Војске Југославије – 125. моторизована
бригада, 549. моторизована бригада, 37. моторизована бригада, 63. падобранска бригада, 250. ракетна бригада ПВО и 126. бригада ВОЈИН.
О догађајима који су претходили агресији, терористичким нападима
албанских сепаратиста, преговорима у Рамбујеу, обарању америчког борбеног авиона F-117A, трагедији у Грделици, као и сведочанствима
команданата наше војске, симболу херојства – биткама на Кошарама и
Паштрику, те протестима грађана у Србији и свету, моралу бранилаца и
епилогу сукоба можете читати у прилогу „Одбране” – „Две деценије од
агресије НАТО-а – Србија памти”. ƒ
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