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„Мархаба, аскер” – този поздрав ще чуват българските военнослужещи, след като
приемете тези позорни поправки в Закона за отбраната и въоръжените сили. Това
ще се чува за българските военнослужещи! Няма кого да заблуждавате, няма кого
да лъжете със сладките, медени приказки, които се леят от тази трибуна.

Шесторната коалиция се готви да приеме поправки, с които български
военнослужещи на българска територия ще бъдат командвани от турски офицери!

Моят съвет към българските военнослужещи, колкото са останали от тях все още, е да
започват учат турски, тъй като ще ги командват на турски език. Братята по оръжие от
НАТО ще ги командват и ще им казват какво да правят.

Тези поправки се приемат бързо, спешно, пожарно – няма да кажа „пожарникарски”,
защото така искат от Вашингтон! И докога военният министър и други представители на
управляващата шесторна коалиция ще ходят по студиата на телевизиите и ще лъжат, че
Сидеров плаши някого с война, а то нямало нищо подобно?! Че Сидеров казвал, че тук
ще се открие Военен център на НАТО, че ще има и база на НАТО и че сме на
фронтовата линия – това изобщо не било вярно!

Добре, че вашите господари от Вашингтон ви опровергават, цитирам: „Пентагонът
ще използва България за възпиране на Русия”
– това заяви заместник-военният министър на САЩ
Кристин Уормът
по време на изслушване в Конгреса.

Вашите началници от Пентагона го казват, дами и господа от управляващата
шесторна коалиция.

По думите на Уормът, САЩ вече са предприели редица мерки, включително са
осигурили същественото си военно присъствие в страните на Балтика, Полша, Румъния
и България. Трикратно се е увеличило присъствието и така нататък.
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А какво казва любимият ви Кери, който идва тук? Не актьорът Джим Кери, а Джон
Кери, който беше тук наскоро. Какво той казва на разгорещено заседание и дискусия
във Външната комисия на Конгреса? Казва следното нещо:
„България е на
огневата линия
”в
отношенията – разбирайте асиметричната война между Вашингтон и Москва. На
огневата линия, заедно с някои други държави, които посочих.

В заключение, още една информация от българските информационни средства –
не знам дали не сте я видели, НАТО разполага Военен комуникационен център във
Варна. Във Варна, не в София!

Добре, когато говорех, че в Шабла ще се направи такъв център, че той ще координира
засиленото военно присъствие на НАТО тук, че всичко това е насочено срещу Русия и че
ние, България, сме в плановете за възпиране на Русия, както казва госпожа Уормът... К
акво точно ще възпираме и как ще възпираме Русия?

Този отговор моля да ми дадете, когато заставате тук да пледирате за тези поправки в
закона.

Тези поправки в закона превръщат България окончателно в абсолютно несуверенна
държава – от доста отдавна не сме такава, но най-важното е, че ни правят безропотен
изпълнител на военни заповеди, които ще обслужват американските интереси. Ние
ставаме фронт, ние сме на огневата линия. Това ви го казват началниците от
Вашингтон.

Затова парламентарната група на „Атака” ще гласува „против”. Призовавам и
останалите да гласувате „
против
”, ако е останало все още някакво здраво мислене у вас. Защото стъпките, които сега
предприемате с тези поправки, са много, много опасни за България.

* Изказване в парламента по повод Закона за отбраната и въоръжените сили на
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