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Након што су власти Србије недавно потписале Индивидуални партнерски акциони план
(ИПАП) са НАТО савезом, данас је на уласку у Србију свечано дочекан први конвој НАТО
трупа. Конвој је предводио бивши премијер Велике Британије и нови саветник Владе
Србије Тони Блер, а на уласку у нашу земљу дочекали су га премијер Александар Вучић
и шеф дипломатије Ивица Дачић. Непосредно уз бину, са које су се јавности обратили
Блер, Вучић и Дачић, спонтано се окупило више хиљада грађана који су носили
транспаренте „Добродошли, чувари мира“, „Боље НАТО пакт него рат“, „НАТО =
инвестиције“ и „Вучићу, уведи их све“.

  

„Драги пријатељи, вама не треба посебно да објашњавам зашто смо данас овде. Али,
желим само укратко да одговорим оним малобројним самозваним критичарима којима
смета сваки наш историјски успех, па и овај. Тамо неке самозване патриоте и којекакви
комедијаши кажу да смо ми недавно потписали оно што нисмо пре 16 година када је
НАТО бомбардовао Србију. Кажу ти вајни критичари да сада НАТО трупе могу слободно
да се крећу по нашој земљи и да могу да користи војну инфраструктуру наше земље, али
не кажу да је то могуће само уз нашу дозволу. Дакле, не може без наше воље и без
нашег пристанка! А ми пристајемо јер мир и безбедност за нас немају алтернативу, а
НАТО снаге нам доносе преко потребан мир и доприносе нашој безбедности. Прећуткују
ти наши вајни критичари да НАТО са собом доноси инвестиције, а инвестиције су нам
данас најпотребније. Хоће да нас посвађају са Русијом због партнерства са НАТО-ом, а
прећуткују чињеницу да ми нисмо ушли у НАТО, већ НАТО улази у Србију.

  

  

Што је најгоре, они измишљају некаква истраживања да се велика већина грађана наше
земље противи приближавању НАТО савезу, а прећуткују да ми, у нашим мењачницама
свести, свакодневно наилазимо на све већи број наших грађана који просто вапе да их
уверимо у истину да данас одлично сарађујемо са свима у свету, па и са НАТО савезом.
Ти наши грађани не желе више да слушају хорске лажи наших малобројних критичара
који им непрестано испирају мозак причама да нам НАТО није пријатељ и да
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приближавање НАТО савезу није у нашем интересу. Зато, драги пријатељи, не
дозволите више да вас лажу! Отворите врата вашег срца и ваше свести нашој истини!
Живело наше партнерство са НАТО савезом!“, истакао је премијер Вучић у свом говору,
неколико пута прекидан аплузима спонтано окупљених грађана.

  

Шеф дипломатије Ивица Дачић је своје обраћање присутнима почео  подсећањем на
догађаје од пре 16 година. „ Премијер Вучић и ја били смо део власти Србије када смо
ратовали са НАТО алијансом. И сами смо се тада љуто борили против НАТО
бомбардовања и не можемо то да заборавимо. Али, знате шта, нико боље од нас ратника
не може да схвати вредност мира који данас учвршћујемо са НАТО савезом, нико боље
од нас ратника неће схватити вредност безбедности у свету, чији је НАТО незамењив
део већ скоро седамдесет година, а чији део данас и ми постајемо. Зато, ако данас не
верујете својим очима и ушима, верујте барем искуству нас старих ратника.

  

  

Не дајте да вас којекакви самозвани миротворци убеђују да наше партнерство са НАТО
савезом угрожава мир у нашем региону, јер је управо супротно: прави миротворци су ови
момци у НАТО униформама, а ти наши такозвани миротворци су само обични ратни
хушкачи који би нас, да могу, данас-сутра завадили са читавим НАТО савезом. Они
заборављају да ми ни 'Бриселски споразум' нисмо хтели да потпишемо док нам НАТО
није дао гаранције за мир и безбедност нашег становништва на северу Косова. Зато и
нема потребе да тамо буду припадници наше војске и полиције, сем у НАТО униформи,
јер је НАТО чувар мира. А партнерство које сада учвршћујемо биће трајни допринос том
миру. Живели!“, поручио је Дачић.

  

На крају, спонтано окупљеним грађанима и читавој јавности наше земље обратио се и
нови саветник Владе Тони Блер, и то на српском језику који је учио специјално за ову
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прилику.

  

„Некада сам био ваш заклети непријатељ, а сада сам ваш верни пријатељ. Сада смо сви
овде пријатељи, драги моји пријатељи. Дуго сам и у енглеском и у српском језику тражио
праву реч којом бих могао да изразим своја осећања, али нисам нашао. Зато ћу се мало
послужити оном већ познатом филмском реченицом: 'Мислим да је ово тек почетак
једног дивног пријатељства'! Као што сте и сами рекли, НАТО овде долази у миру и
обавезујемо се да ћемо чувати мир на сваком делу ваше и наше територије. Ми и не
помишљамо да ратујемо са вашим руским пријатељима, али ћемо чувати ваш и наш мир
ако Русија одлучи да више не буде ваш пријатељ, као што је одлучила да више не буде
наш пријатељ, упркос нашој пруженој пријатељској руци.

  

Вероватно сте ненамерно заборавили да поменете да ће ваша војска у партнерству са
НАТО савезом убудуће имати бројне прилике да поносно стоји у првим редовима
изградње мира и безбедности свуда где мир и безбедност буду угрожени. Ирак,
Авганистан, а пре тога Босна и Косово – то су свима добро позната места на којима смо
донели мир и безбедност свим грађанима. Данас исто то покушавамо у Украјини, а сутра
– ко зна где. Зато смо ми веома заинтересовани да пуно инвестирамо у оне мењачнице
ваше свести, да би и ваши грађани сутра спремно дочекали сваку претњу која може
угрозити мир који НАТО будно чува не само у вашем региону, него свуда где нам то
затреба. Живео наш мир! Живео наш НАТО! Живело наше вечно пријатељство!“,
одушевљено је поручио Блер.

  

  

Након обраћања тројице високих званичника, прва возила из конвоја НАТО трупа
прешла су границу и ушла у нашу земљу. Километарска колона се на уласку кретала
доста споро, пошто су је спонтано окупљени грађани прекидали и заустављали да би се
фотографисали са војницима или сами поред оклопних возила, на која су повремено
бацали цвеће.  
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