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Съвсем в духа на демократичните ценности, цивилизования диалог и свободата на
словото, на един народен представител, уличен в най-смъртния грях като националист,
му бе отнета думата. Просто му изключиха микрофона. И то не кой да е, а весталката на
парламента г-жа Цецка Цачева, която фуриозно и недиалогично врътна копчето на БНТ
и остави на “Канал 3” да прави историята с предаване на живо. Каква беше причината
за такава крайна мярка – ще попита някой. Ами много просто – становището на ПГ на
“Атака” за предложените промени в Закона за въоръжените сили, които превръщат
България в страна дори без остатъчен суверенитет. И разбира се, протичащите
маневри в Черно море със съюзниците от НАТО и антируската истерия, която направо
ни удави в последните седмици. Затова предаваме директно какво каза председателят
на “Атака”, което не можа да бъде чуто от тв-зрителите и радиослушателите, но има
пряко отношение към българското минало и най-вече към българското бъдеще

Зора

• Изказване на ВОЛЕН СИДЕРОВ от името на парламентарната група
на ПП „Атака” (11.03.2015 г.)
Госпожо председател, дами и господа народни представители, господин
министър-председател, дами и господа министри,

Виждам, че целият кабинет е тук и това е добре. За да не каже някой после, че не ме е
чул, тъй като както винаги от тази трибуна ще говоря за важни неща. Освен това ще ви
дам възможност малко да си съберете мислите за дебатите, защото виждам, че в някои
групи все още няма избистрено решение по въпроса. Така че ще поговоря за нещо, което
тревожи нас, парламентарната група на “Атака”, както и милиони българи. Става дума,
господин министър-председател, отново за военната ескалация, която е тук в
нашия район
. Знаете, че във водите на Черно море в момента има 6 американски кораба...

Цачева: Извинявайте г-н Сидеров, моля камерите да бъдат изключени и микрофоните.
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Сидеров: Защо?

Цачева: Това е извън обсъждането на точката ни, която върви в момента. Благодаря
Ви, г-н Сидеров.

Сидеров: Благодаря за тази цензура, г-жо Председател. Не за първи път я прилагате.

Цачева: Не е цензура, г-н Сидеров. Злоупотреба с право от Ваша страна е.
Заповядайте.

Сидеров: Нищо подобно. Знаете, че по правилник аз имам право да взема думата като
изказване от група, когато пожелая. Нали така?

Цачева: Имате тази дума, дадох Ви я своевременно.

Сидеров: Това, че Вие изключвате камерите, е Ваше решение. Не искате зрителите да
чуят какво ще кажа. Те пак ще го разберат, но не е там въпросът.
Въпросът е
в това, че ние в момента участваме във военни операции, които застрашават нашата
сигурност.
Българската национална сигурност. Включени сме в операции на НАТО, които са една
опасна провокация. И моят съвет към Вас, господин министър-председател и към
целият кабинет, е, България да обяви неутралитет, да не участва в тези военни
операции, тъй като уставът на НАТО, на Атлантическия блок, не ни задължава. Ние
може да не участваме в подобни операции и по този начин да покажем, че нямаме
отношение към ескалацията на военно напрежение, която Вашингтон разпалва в нашия
регион.

Както се изрази вече външният министър на САЩ г-н Кери, ние сме на огневата линия.
Ни повече, ни по-малко. Аз това го говоря от много време, но тук г-н военният министър
го отрича.
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Казва, че съм преувеличавал, че съм разпалвал някакви страхове у хората. В същото
време самите началници от Пентагона казват много ясно, че ние сме на фронтовата
линия. Т.е. това не може да се отрича. Това е вече ясно.

Моят съвет към вас, все още не е късно, дами и господа министри, да направите
така, че ние да не участваме във военни операции. Ние да не участваме включително
и в маневрите, които се водят сега от името на НАТО. Ние знаем, че това са
американски военни маневри в региона на Черно море, тъй като това повишава
напрежението в този регион. Ние по никакъв начин не си помагаме като участваме в
някакви учения, които са ясно насочени срещу Русия, и тя – Русия, съответно взима
мерки срещу нас и България става част от един фронт, в който вече е мишена.

Това го повтарям много пъти, но ще се радвам много, както и цялото българско
общество, ако правителството вземе разумни мерки и ако каже на американските
командващи, че няма да участваме по никакъв начин, няма да предоставяме команден
център на НАТО тук, няма да предоставяме военна база на НАТО тук и няма да
участваме във военни учения във водите на Черно море с български военнослужещи,
техника и т.н. Само по този начин ние ще гарантираме нашия неутралитет към един
конфликт, който може да разпали трета световна война.

Няма друг начин. Другото е лъжа и измама, че ние сме партньори и сме на
правилната страна по същия начин, по който в 1941-ва година тук в тази зала с
акламации са посрещнали присъединяването ни към Тристранния пакт на 1 март
1941 г. Тогава пленарната зала по същия начин весело, шумейки и ръкопляскайки е
поздравила решението да се присъединим към хитлеристка Германия. Знаете всички
как завърши тази авантюра.

Така че моят съвет към правителството е да направи нужното и да обяви
неутралитет по отношение на военната ескалация в Черно море и в нашия регион.
Само по този начин ще бъде запазено националното достойнство на България.
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И в допълнение още нещо, което няма отношение към темата, която ще обсъждаме
тук за смените в силовите министерства.

Искам по темата ДПС да кажа две-три думи, тъй като виждам, че това е любима тема за
упражнение по есеистика на хора, които се наричат патриоти. Искам да им припомня,
тъй като те са тук за първи път в парламента, че в по предишния парламент тук в тази
зала беше приета една позорна за България декларация, в която българското
общество, българският народ като цяло беше обвинен в геноцид. Ни повече ни по-малко.
В етническо прочистване по време на т.нар. възродителен проце“. Всички знаем, че
етническо прочистване не е имало. Всички знаем т. нар. голяма екскурзия кой и защо я
направи и всички знаем, че българският народ няма никаква вина за никакво етническо
прочистване. Но с декларация, предложена тогава от сините, подкрепена от групата на
ГЕРБ, коалиционните партньори на патриотите днес, ние, българите, бяхме обвинени и
върху нас е лепнато петното, че сме провели етническо прочистване.
На два пъти „Атака” предлага контрадекларация.
Т. е. тази декларация да се анулира и ние да гласуваме обратното, че това не е така.
Нашето предложение беше отхвърлено,
а сега чувам високо патетични слова за ролята на ДПС, за това как те изпълняват
нареждания на турската държава.
Всичко това е добре, аз съм го напомнял тук от тази трибуна и друг път, че в
защита на ДПС бяха и американският, и английският посланици, когато ставаше
въпрос дали те да участват в изборите през 1991-ва година.
Някои не го помнят, може би някои не са се занимавали с политика тогава, занимавали
са се с търговия на скрап или нещо друго, но нека да отворят архивите и да видят кой
вкара ДПС в българската политика. Вкараха ги американският и английският
посланици. Така че който е против тази партия, да застане пред американското
посолство и да протестира. Ще му посоча къде е адресът точно. Трябва да сме наясно с
фактите, когато коментираме от тази висока трибуна. Тук манипулации и общовойскови
патос не може да се прилага, защото нямаме право на това.

Така че в заключение, дами и господа народни представители, госпожо
председател, още веднъж Ви благодаря за цензурата. Наистина беше уникален
този случай.
За първи път
изключвате камерите специално заради народен представител, който явно говори
това, което Вие не искате да чуете.
Но въпреки това няма как да запушите устата на истината и моето предупреждение
остава в сила - все още можете да се оттеглите от тези военни операции, в които ви
въвличат, господин премиер и дами и господа народни представители.

Благодаря за вниманието!
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