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Септембар 2021.
године оставио је иза
себе прегршт догађаја
из живота и рада
Министарства одбране
и Војске Србије, који
покрећу бројне емоције
– од задовољства до
забринутости

репун догађаја, као први календарски месец јесени, септембар је захуктао вежбовне активности Војске Србије, тако да их бележимо чак шест, пет међународних и једну домаћу. Потврђени су знање,
обученост и спремност Војске Србије и Министарства одбране. Искуства су стечена, размењена и умножена, што свакако представља
задовољство.
Забринутост доноси ситуација на северу
Косова и Метохије, где се део снага Војске Србије налази у стању повишене борбене готовости у гарнизону Рашка и гарнизонском
месту Нови Пазар, на правцу ка административном прелазу Јариње.
„Специјалне јединице такозване косовске
полиције налазе се на северу Косова и Метохије и предузимају активности којима уносе
узнемирење и прете стабилности, не само Републике Србије већ и читавог региона. Такво
понашање није случајно и ми не мислимо да
је проузроковано било каквим бенигним поводом, нити да су суштински у питању регистарске таблице. Ми хоћемо да разговарамо,
јер нама је циљ да се заштите мир и стабилност, али хоћемо и да се заштите животи Срба
и њихова безбедност на Косову и Метохији”,
рекао је потпредседник Владе и министар одбране др Небојша Стефановић, који је заједно
са начелником Генералштаба Војске Србије генералом Миланом Мојсиловићем обишао јединице у стању повишене борбене готовости.
У месецу за нама две свечаности издвајамо као оне које су изнедриле ту позитивну
емоцију која нам је више него потребна. Промовисана је, поново испред Дома Народне
скупштине, у свечаном тону и уз присуство
јавности, нова генерација најмлађих официра Војске Србије. Упознали смо и оне најбоље
међу њима. Својим колегама и млађим генерацијама кадета обратио се и први у рангу
Војне академије потпоручник Петар Илић:
„Док сам као мали гледао у небо и дивио
се лету авиона, почео сам да сањам о томе да
постанем пилот. На путу ка остварењу тог сна
било је много препрека, није постојала никаква гаранција успеха, а циљ је деловао веома
далеко. Ипак, одлучио сам да покушам и ево,
стојим пред вама, поносан на свој успех и успех свих нас. Стога мојим млађим колегама,
кадетима Универзитета одбране, као и сви-

ма који би то желели да постану, поручујем:
никада себе не ограничавајте, сањајте велике снове и храбро корачајте путем њиховог
остварења”.
Век раније такав аманет оставио је у наслеђе српским официрима војвода Живојин
Мишић: „Ко сме, тај може. Ко не зна за страх,
тај иде напред”.
Историја Србије и њене војске бележи
многе појединце и читаве генерације, којима је, онда када је било најтеже, таква порука
била звезда водиља. Њима и нама посвећен
је Дан српског јединства, слободе и националне заставе.
„Празник српског јединства, слободе и националне заставе обележавамо због свих који
су гинули под том заставом и тим именом”,
поручио је председник Александар Вучић и
додао да нам празник јасно говори ко смо,
одакле долазимо и где идемо.
Промоција књиге „Кошаре и Паштрик
– српски Термопили” у издању Медија центра
„Одбрана”, као и премијерна пројекција филма о херојској 125. моторизованој бригади, у
продукцији „Застава филма”, снимљеног поводом 40 година од њеног формирања, чињенично потврђују тај став.
Књигама, биле оне „тешке”, „лаке”, засноване на реалним догађајима или имагинацији аутора, увек се радујемо. Оне су један од најбољих
облика остављања трагова, крајпуташи смисла, прозор у светове, који су нам у поновној
најезди короне све даљи. Време проведено уз
књигу оплемењује и нас и нашу стварност –
зато књиге треба читати и поклањати. У једном
есеју Хорхеа Луиса Борхеса записана је следећа
мисао: „Међу различитим човековим инструментима, књига, без сумње, задивљује. Остали
су продужетак његовог тела. Микроскоп и телескоп, продужетак су његовог вида; телефон
је продужетак гласа; затим имамо плуг и мач,
продужетак његове руке. Али књига је нешто
друго. Књига је продужетак меморије и имагинације”. Уз дилему да ли ће Сајам књига ове
године бити одржан, октобар за нас остаје месец књиге, зато у октобарској „Одбрани” доносимо и нове наслове Медија центра „Одбрана”,
као препоруку за читање. Препорука је и посета Великој галерији Дома Војске Србије, где
је у току изложба „Најлепше приче” књижевника и сликара Моме Капора. |
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