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  Генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг најавио је долазак на завршни
предизборни митинг СНС-а у Београду, објавио је "Информатор", партијско гласило
Српске напредне странке. У писму упућеном лидеру СНС-а Александру Вучићу,
Столтенберг пише да је почаствован Вучићевим позивом да присуствује митингу који ће
се одржати под називом "Напредна  Србија - од истока ка западу".

  

" Поносан сам на Вас, поносан што смо тако пуно урадили заједно за тако мало времена
на унапређењу наше заједничке безбедности. Поносан сам што смо Ви и ја успели у
намери да НАТО и Србија џиновским корацима пређу дуги пут од ратног непријатељства
до мирнодопског пријатељства и савезништва за које се надам да ће бити вечно, све
догод владате на нашу заједничку добробит", истиче се у Столтенберговом писму.

  

Генерални секретар НАТО-а на крају писма није крио емоције са којима је, како каже,
примио Вучићев позив на митинг.

  

" Биће дивно поново слетети на аеродром где ћете ме дочекати хлебом и соли! Знам да
ћу бити предивно дочекан на Вашој конвенцији, аплаузима огромног броја људи, срећних
што је непријатељство међу нама далеко иза нас. Најдивније је што ће наши војници
убудуће бити добродошли у сваку вашу кућу, што ћемо се у Србији осећати као код своје
куће. И што ћу Вам испунити жељу да имате још више вежбовних активности са нама.
Срца пуног радости чекам наш нови сусрет. Надам се да и Ви исто осећате. Срдачно,
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Ваш Јенс", написао је Столтенберг.

  

Александар Вучић је потврдио за "Информатор" да је добио Столтенбергово писмо,
истичући да се радује што ће поново имати част да дочека генералног секретара
НАТО-а у Београду.

  

"Јенс је наш пријатељ, као и Тони који саветује нашу владу. Да цитирам истакнутог
песника Халида Бешлића: ко би рек'о чуда да се десе! К'о би рек'о да ће тај злочинац
Блер, како сам га и сам звао док сам био министар информисања, данас бити наш добри
пријатељ Тони, човек који се несебично труди да нас саветује у нашем најбољем
интересу! Немамо никаквих непријатељстава и ја не желим од пријатеља да правим
непријатеља, а био сам у неком периоду експерт за те ствари. Када је пао Берлински
зид 1989. године и када се свет променио, ја нисам схватио шта то значи. Када се свет
опет променио после десет година и када се споразумом из Рамбујеа тражио слободан
пролаз за НАТО кроз Србију, ја опет нисам схватио шта то значи. Зато смо сада то дали
НАТО пријатељима, нашим најновијим споразумом, јер сам схватио да и ја сам могу да
променим свет и да ми то много значи. Шта ћете више доказа да се сви ми мењамо и
постајемо бољи људи?", рекао је лидер СНС-а.
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Вучић је истакао да последњи споразум који је Влада Србије потписала са НАТО пружа
осећај много веће безбедности, економског напретка, политичке стабилности и трајног
мира у региону. " НАТО нам је ослободио парче нашег неба, по коме сада наши авиони
слободно лете, док над њима бдију наши пријатељи из НАТО-а. Ми остајемо војно
неутрални, а НАТО постаје гарант и чувар наше војне неутралности. НАТО  је и по
досадашњим споразумима имао пролаз кроз Србију до Косова и Метохије, да би тамо
чувао наш народ, а сада ће га још више и боље чувати. Укратко, НАТО постаје чувар
мира целе наше земље и свих наших грађана. Уз НАТО ћемо сви мирно и чврсто спавати:
к'о заклани, како се то каже у нашем народу. Тај  сан нема цену! И то је само још један
доказ исправности моје политике да ми сада у миру побеђујемо свуда где смо ми у рату
изгубили!", поручио је Вучић.

  

Осврћући се на примедбе да потписивање последњег споразума са НАТО представља
ударац односима Србије са Русијом, Вучић је рекао да то није тачно. "Баш сам скоро
разговарао са званичницима америчког Пентагона који су нам недвосмислено рекли да
неће испоручити Хрватској ракете великог домета, већ да ће такво оружје извозити
према границама ка Русији. То је велика сигурност за Србију, јер ми нисмо на граници са
Русијом, а ако нешто од тог оружја и буде ишло ка тој граници - ми с тим немамо ништа !
А те лицемере, који хоће да нас врате у нашу прошлост, само ћу подсетити да ни ја ни
наш председник више не мислимо да би била велика срећа да се Србија развија као тамо
нека руска губернија. То сам мислио онда кад нисам схватао шта то значи. Ја мислим да
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и у Русији данас схватају да без НАТО-а није могуће очувати мир не само у нашем
региону, него у целом свету. А управо нашим споразумом са НАТО, ми дајемо значајан
допринос очувању и изградњи светског мира. На тај начин ми чувамо и градимо и наш
однос са Русијом", истакао је Вучић.

  

На крају, лидер СНС-а је замолио грађане Србије да покажу наше традиционално
гостопримство према припадницима НАТО-а кад год их виде да пролазе поред њихових
кућа и зграда. "Мало хлеба и соли, а што да не и слатко, срдачан поздрав, па и
пријатељски стисак руке - неће никога ништа коштати, а нашим пријатељима ће пуно
значити: да осете да је свака наша кућа и њихов дом и да им, барем на тај начин,
покажемо да ценимо то што су они даноноћни чувари нашег мира и наше војне
неутралности", рекао је Вучић на крају разговора за "Информатор".

  

За крај, "Информатор" сазнаје да ће у част доласка генералног секретара НАТО-а Јесна
Столтенберга, на завршном предизборном митингу СНС-а бити отпевана песма којом се
слави величина успостављања пријатељских односа између наше земље и НАТО савеза
након бруталног бомбардовања пре 17 година. Ова славопојка има четири стиха, а
извешће је хор који ће сачињавати сви учесници митинга. Текст песме написане у
десетерцу, карактеристичном за српске народне јуначке песме, гласи:
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"Ко би рек'о чуда да се десе

  

да нам НАТО мостове разнесе

  

а да сад градимо ми и НАТО

  

мостове пријатељства, мој бато"
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