Yambol-dnes.com :: Армията погва прасетата…
Илко Капелев
Министърът на отбраната на България Красимир Каракачанов бил готов да пусне армията
срещу набедените за болни от африканска чума прасета. И така да реши кардинално
проблема. Ето каква неблагоприятна новина взриви социалните мрежи в края на работната
седмица. Тя бе произведена от великотърновски журналисти, с които се срещнал
зам.-министър председателят. Но в случая министър Каракачанов хич не си дава сметка каква
непристойна приказка може да изкара на БА&hellip; Например, че тя за нищо друго не става,
освен да защитава отечеството от&hellip; прасета. Което съвсем не се връзва с днешния ден
(10 август&rsquo;19 г., б.м.) когато преди 140 години, през 1879 година, на четири руски
кораба е бил издигнат българският флаг и така е основан военно-морският флот на свободна
България &ndash; част от Българската армия&hellip; Да, точно така: не на четири
американски, британски или танганайски, а на четири руски кораба е бил вдигнат
българският флаг, за да бъде възвестено основаването на ВМФ!
&bdquo;Пускам армията срещу прасетата! Веднага ще решим проблема с африканската
чума&ldquo;, казал министърът на отбраната &ndash; народен представител в четири народни
събрания: 38-то, 40-то, 43-то и 44-то. И отприщи големия смях на публиката&hellip; В мрежата
заваляха конфузни въпроси от рода на: &bdquo;Коя армия изпращаш, Каракачанов! Тая, дето
я нямаме, ли!?&ldquo; И още: &bdquo;Как ще се борите с прасетата? По пет на нож,
ли?&ldquo;
&bdquo;&hellip;Е, няма такава държава&hellip;&ldquo;, въздъхва тежко някой в края на тия
заядливи реплики - може би поддръжник на едноименната, но неоснована официално засега
партия на Слави Тр. Тя щяла да се казва именно така: &bdquo;Няма такава
държава&ldquo;&hellip; (Защо пък да няма, ето на, има &ndash; България все още е
държава&hellip;)
Та, бившият агент от Шесто управление на ДС Красимир Каракачанов с псевдоним
&bdquo;Иван&ldquo; (който е изготвял анализи за контраразузнавателните служби на МВР по
Македонския въпрос и няма информация да е давал сведения за български граждани, бел. м.)
се заканил да се справи с африканската чума посредством армията. И така да реши този
двояк проблем. Това не е нито ново, нито смешно. Всяка държава използва помощта на
армията си по време на природно-стихийни бедствия или други трагични катаклизми. Така и
БА неведнъж е била използвана &ndash; още от времето на нейното създаване през 1879
година, в подобни случаи. Друг е въпросът защо по численост тя бе сведена до една горска
дружина, която не притежава капацитета да защитава сигурността на страната ни по време
на военно положение. Давност за опрощаване вината на ония, които извършиха погром над
БА и българския военно-промишлен комплекс в зората на криминалния преход, не може да
има!... Ако не, то Историята ще свърши тази работа! Предателите на майка България са сред
нас!
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