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Общо 19 страни участват в маневрите на НАТО &bdquo;Морски бриз&rsquo; 2019&ldquo; в
акваторията на Черно море. Последните два морски съда &ndash; британски есминец и
канадска фрегата, са пресекли Босфора във вторник вечерта (2 юли) и се отправили към
украинското черноморско пристанище в Одеса&hellip; Нали разбирате, уважаеми, че това не
са круизни кораби! Нито аргонавти, които са се насочили към митичната Колхида за Златното
руно&hellip; Напразно Бате Бойко си пожела навремето да направи всичко възможно, щото
Черно море да се превърне в красива туристическа дестинация&hellip; Уви! То може да се
превърне по-скоро във врящ котел, щом сред участниците в учението е и американският
разрушител Carney, който (можем ли да си представим нахалството на американците!?) за
пети път влиза в Черно море, снабден с крилати ракети Томахоук с обхват 1,6 хил. км.
Тоест, уважаеми читателю! Преотстъпихме златната си плодородна земя за бази на янките.
Без пари, просто ей-така, на приятелски начала&hellip; Просто ей-така, на приятелски начала,
ще платим еди-колко си милиарда (според президента първоначалната ценова оферта е била
за пълен пакет на стойност 3, 450 млрд. лева с ДДС, а сега става дума за 2,2 млрд. лева без
ДДС) за 8 парчета Ф-16. Неотдавна в &bdquo;Панорама&ldquo; по БНТ ген. Румен Радев
заяви, че &bdquo;при сегашната екипировка поръчаните F-16 са "играчки за авиошоу". Нека
сами си направим сметката&hellip; Само да си припомним (просто така, за сравнение), че по
времето на Варшавския договор България разполагаше с над 300 изтребителя и над 6000
танка - най-много в рамките на пакта. Ученията си с ракети ги правихме обикновено на
Капустин яр (Казахстан). Нали на всички ни е ясно, че само с фасул, домати и сърми в
консервени кутии нямаше как да си платим бойната техника!? Да, СССР ни използваше за
външна граница, като сега, но поне разполагахме с въоръжение и имахме мощна
армия&hellip;
И така с 34 кораба и 24 самолета НАТО води учение на територията на Украйна (градовете
Одеса, Николаев и Херсон). Това си е чисто предизвикателство към Русия, която вече пое
контрол над действията на корабите на Северноатлантическия пакт по време на ученията. За
съжаление ние, заедно с останалите бабаити Молдова, Грузия и Румъния, начело с Украйна,
сме вътре в котела&hellip; наречен Черно море. С изключение на България и Румъния,
гореизброените държави са ненатовски &ndash; факт, който сам по себе си е чисто
предизвикателство. Но щом вече сме се цанили като &bdquo;партньор&ldquo; на НАТО, няма
мърдане&hellip;
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