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Да се сећамо жртава, да не памтимо нове ратове
Град Краљево jе, као и протеклих година, заједно са Удружењем породица
палих бораца ратова од 1990. до 1999. године, Удружењем учесника рата 19911999, Удружењем ратних војних инвалида града Краљева и Војском Србије,
обележиo Дан сећања на браниоце отаџбине страдале у ратовима од 1990. до
1999. године – 24. март.
Пригодном програму у свечаној сали зграде Градске управе града Краљева
претходило је одавање поште минутом ћутања страдалима у ратним сукобима на
простору некадашње Југославије од 1990. до 1999. године. Глумац Драган Пешић
је казивао стихове Десанке Максимовић „Жао ми човека“ и „Мећава на
Бранковинском вису“, а у музичком делу програма је наступио ученик шестог
разреда виолине основне Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Александар
Илијовски, уз клавирску пратњу професорке Сузане Сајић.
На спомен-обележје страдалим у ратовима 1991-1999. године испред
зграде Градске управе, на којем су исписана имена погинулих, њихове породице,
бројне делегације, представници удружења и организација су положили цвеће и
венце. Његово преосвештенство епископ жички Јустин, уз саслужење свештеника
Епархије жичке, служио је парастос.
„Данас је дан када се сећамо НАТО бомбардовања од пре 18 година. Данас
је дан када треба да се сетимо свих живота који су изгубљени.
После сваког рата поново се надамо да се ниједан сукоб у историји
човечанства више неће догодити. Али ратни сукоби се поново догађају и многи
остају без својих очева, многи очеви и мајке остају без деце. Град и држава треба
да воде рачуна о потомцима палих бораца.
Надам се да Србија више неће учествовати у оваквим борбама. Да ће ово
бити последњи рат којег ћемо се сећати“, поручио је градоначелник Краљева др
Предраг Терзић са обележавања Дана сећања на браниоце отаџбине страдале у
ратовима од 1990. до 1999. године у Краљеву.
„Данас се сећамо свих војника, подофицира и официра који су пали на
бранику отаџбине. Осамнаест година касније, имали бисмо већ зреле људе који
би имали своје породице и доприносили развоју града и земље. Надам се да
Србија више неће учествовати у оваквим борбама, да нећемо имати страдале
људе, ратне војне инвалиде, ратне ветеране. Надам се да нам будућност неће
носити нове ратове, већ период мира и стабилности“, рекао је градоначелник.
Град је, додао је, усвојио одлуке које су омогућиле да приликом
конкурисања за јавне радове за попис нелегално саграђених објеката сва деца
палих бораца која су техничке струке добију могућност да буду ангажована.
Захваљујући, пре неколико дана потписаном, уговору о сарадњи са
Универзитетом „Унион - Никола Тесла“, деца палих бораца, деца без оба
родитеља и особе са инвалидитетом имаће могућност да бесплатно студирају у
нашем граду, подсетио је градоначелник.
„Надам се да ће град Краљево у сарадњи са организацијама ратних
ветерана, ратних војних инвалида и породицама палих бораца, учинити све како

би се положај првенствено ове деце што је могуће више побољшао“, казао је
градоначелник.
Милисав Вујанац, председник Удружења породица палих бораца у
ратовима 1990. до 1999. године, који је 1991. године изгубио сина јединца, каже да
је данашње окупљање знак да Срби праштају, али не заборављају. Како је рекао,
Влада Србије би могла да централну прославу обележавања годишњице следеће
године планира у Краљеву, оцењујући да је наш град у последњем рату поднео
највеће жртве.
И председник Удужења учесника ратова 1990-1999. године Сретен Лазовић
је позвао све суграђане да се на овај дан сећају погинулих бораца, поручивши да
ратови нигде не треба да се воде.
Саша Кошанин из Ушћа је изгубио брата близанца Срђана Кошанина,
капетана прве класе, на Кошарама, 19. априла 1999. године.
„Остаје бол, туга, јер је мој брат, нажалост, доживео судбину својих
родитеља. Његово дете је рођено 53 дана после његове смрти, а наш отац је
остао без оца када је имао само годину дана, а мајка је била беба од 20 дана када
је њен отац погинуо на Сремском фронту“, прича Саша, додајући да је Војска
Србије изашла у сусрет породици његовог брата запосливши његову супругу и
доделивши јој стан у којем у Београду живи са кћерком која је сада гимназијалка.
У оквиру обележавања Дана сећања, и у касарни „Јован Курсула“ у Јарчујку,
представници породица, Војске, града Краљева и Рашког управног округа
положили су венце на споменик погинулим припадницима 252. оклопне бригаде.
Учесници помена су, затим, у касарни Рибница, обишли богослужбени
простор и спомен-собу Друге бригаде, чији посебан део заузимају експонати који
чувају сећање на погинуле припаднике 252. оклопне бригаде, и пано са
фотографијама и подацима стотину шест бораца палих у ратовима од 1990. до
1999. године, са територије нашег града.
Од 1990. до 1999. године страдало је 78 Краљевчана, али у нашем граду
сада живи и 27 породица, углавном са Косова и Метохије, чији су најмилији такође
убијени.
Према подацима Удружења породица палих бораца у ратовима од 1990. до
1999. године, у Србији је погинуло 5.775 људи, али тај списак још није коначан, јер
још има оних којима се гроб не зна.
Комеморацији поводом обележавања Дана сећања присусутвовала је и
званична делегација руског града Мичуринск, која је у посети нашем граду,
предвођена градоначелником Александром Кузњецовим. Делегација је, у знак
одавања поште нашим суграђанима страдалим у ратовима, на спомен-облежеје
њима посвећено, положила и венац.

