
12:55:21 Вторник, 08-5-2018:: Разглеждате вестника като анонимен. Вход

24 5601

СЕГА Форум - Мнения: 24 Видими 50

Va 18 Септември 2007 06:49

West Coast 18 Септември 2007 09:06

Kotka 18 Септември 2007 09:12

Maca Mimi 18 Септември 2007 09:47

Yantar 18 Септември 2007 10:12

НАТО ни отряза от помощ при пожари и бедствия

Наделина Анева

България да не разчита на помощ от НАТО при пожари и бедствия, обяви
вчера  заместник  помощник-генералният  секретар  на  алианса  Мориц

Йохемс  на  семинар  в  София.  Организацията  нямала  традицията  да
притежава  общи  активи  с  изключение  на  разузнавателните  самолети

"Ауакс".  Нямали  и  намерение  да  създават  общи  граждански  сили  за
реагиране в рамките на НАТО.

"Техниката за потушаване на пожарите е притежание на самите натовски

държави и те сами решават дали и как да помогнат", обясни още Йохемс.

Той  обясни,  че  нито  една  страна  не  ни  се  притекла  на  помощ през

лятото, защото едновременно имало пожари в Гърция, Испания, Италия,
Португалия. "Ако създадем единен център с 8-10 самолета например и

едновременно има пожари в десет държави, кой ще вземе решението
къде колко да отидат?", попита Йохемс. Според него подобна идея не

била работеща, макар че се обсъжда в рамките на ЕС. Министърът на
бедствията  Емел  Етем  отново  заяви,  че  при  създаването  на  единни

граждански сили било добре един от координационните им центрове да

бъде на Балканите.

В същото време Йохемс приветства решението на Русия да ни помогне

при  потушаване  на  пожарите  през  лятото,  като  обясни,  че  НАТО

поощрявали подобно съдействие в рамките на евроатлантическия съюз

за сътрудничество. Русия безвъзмездно прати специализиран самолет да

гаси пожарите край Стара Загора и Харманли, докато няколко натовски

държави  поискаха  солени  суми  за  наем  на  час.  В  рамките  на  НАТО

трябва  да  се  увеличат  противопожарните  единици  и  да  се  засили

участието на армията при гасене на пожарите, препоръча още Мориц
Йохемс. Той не каза пряко, че съветва българското правителство да купи

специализирани самолети и хеликоптери, но Етем разчете думите му в
тази посока. Тя вече поиска от правителството да отдели средства за

купуване на два хеликоптера за гасене на пожари. Нужните средства са
между 20 и 50 млн. лв.

Само така. Съюзниците за какво са? Значи Русия може безвъзмездно да ни

прати самолет а съюзниците - само ако им платим?!? А ако ни нападнат пак

ли  ще им плащаме  за  да  ни помогнат?  А  сега  защо  плащаме  вноска  за

членство?

Къде е оня дебил FL да обясни?!?  Твърди че училища на България не са

нужни (има съответен постинг по темата), ама не коментира тука. Защо ли?

Редактирано от - Va на 18/9/2007 г/ 06:52:07

Нали  Рашата  гАсеше  пожарите  с  аероплани  само  от  братска  славянска

православна обич? Що са врънкали НАТО за пари? 

На НАТО му трябват нашите войници, бази, територия и да си харчим парите

по техните оръжия, самолети и т.н. Ако сме в беда няма да си мръднат и

пръста да ни защитят.

НАТО разкри  истинското си лице.  Когато им трябваме,  моля елате,  даже

настояват, при което на наши разноски, и ние - юруууш! И после - нямало

пари в бюджета за това, за онова. . Когато им поискаме помощ - викайте

Русия. Е, за какво ни е НАТО?!

Внимавайте какво говорите за НАТО - да не стане с онази руска журналистка

дето беше писала статия за България и след това инициативен комитет от

правоверни натовци беше пратил апел до Министерски Съвет (поместен в

медиапул естествено). Точка 4 беше най-яка:

Търси: 18 Септември 2007
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Anardil 18 Септември 2007 10:35

Filco 18 Септември 2007 10:57

редник 18 Септември 2007 12:14

BroodWar 18 Септември 2007 12:37

шуменско пиво 18 Септември 2007 14:18

bvdsoi 18 Септември 2007 15:23

Р.Овч. 18 Септември 2007 15:25

goliamkelesh 18 Септември 2007 16:09

vodenichar 18 Септември 2007 17:06

4.  В  диалога  Асламова  внушава  на  българската  гражданка  Светла
омраза  към  нашите  американски  партньори  с  изречението:  “Как
можахте да се подчините на САЩ – с техните военни бази и антируска
политика?”  Това  е  подстрекателство  към измяна на  пронатовския  и
проевропейския  път  на  България,  провеждан  от  последните  три
правителства!

За цялата дискусия: Натиснете тук

А мерси от такива съюзници...Руснаците верно пратиха поне един самолет,

без изобщо да са ни длъжни с нещо. Иначе ако е да се налага демокрация по

пустини и баири, първи пращаме войници.

Ние там сме да плащаме, а не да ни се помага!

Сами сме се натискали да влезем в НАТО, за да купуваме НАТОВСКИ оръжия

от бюджета.  Колкото по-негодни  и стари оръжия се купуват,  толкова по-

големи комисионни вземат тези, които са на власт!

Най-вероятно има в договаора клауза, че не ни се полага никаква помощ,

при никакви обстоятелства, а сме само слугинаж на организацията!

Същата  картина  се  забелязва и  с  членството ни в  ЕС.  Само ще внасяме

вноски и глоби и ще осигуряваме работна ръка за най-непривлекателните

работни места на запад.

Народа ни ще стяга коланите и ще се концентрира в градовете - особено

столицата  и  големите.  Така  няколкото  процента  заможни  граждани,

примерно 3% от три милионна София, като ръгнат с колите си, това са 30

000 коли,  плюс  служебните и  се  създава впечатление  за  охолен и  богат

живот  в  целият  град.  А,  то  хич  не  е  така!  Останалите  97  %  при  тази

концентрация на лукс не си показва носа дори. От работа в къщи и едва

диша, за да не разходва пари.

Начукани  сме,  като  народ  в  едно  кюше  на  Европа,  за  да  се  пържим  в

собствен сос! Бог да ни е на помощ!

Нали борбата с тероризма е приоритет за НАТО?

При това затопляне все по-лесно ще става да се предизвикват пожари и те

се  превръщат  в  страшно  оръжие  за  терористите...  Следователно  НАТО

трябва да създаде кризисен щаб и да разполага със съвременна техника за

борба с пожарите...

Това, че са ни отказали, не вярвам да е учудило някой, а още по-малко, че

са искали пари...

------------------------

Anardil - 

Руснаците верно пратиха поне един самолет...

Пратиха безвъзмездно най-големия!...

Още веднъж да им благодарим!

Приятел в нужда се познава...

Пичове,

още ли не ви е ясно, че светът е разделен не от нас и ние сме винаги не от

страната която ни се иска 

всичко останало (вкл.  за "безвъзмездна" помощ) са смазочни средства за

ммм-мн-м...  нека  го  кажем:  преглъщане  на  горчивия  хап,  че  да  няма

(б)ответна ре(д)акция 

Може да си коментираме много и в най-различни посоки но истината е, че

нямаме  специализирана  техника  за  такива  машабни  пожари,  каквито

очевидно ще се множат. Португалия е една от страните в Съюза, които всяка

година се борят с огромни пожари. Имат няколко десетки специализирани

хеликоптери и няколко самолета, а тая година купиха още един руски супер-

екипиран самолет и няколко нови хеликоптера.  А  е  колкото България! Е,

друг  въпрос  е,  че  е  член  на  ЕС  от  20  години  и  днес  е  на  космическо

разстояние от онова което е била, когато е влизала, но... какво да се прави.

И  нашия  ред  дойде  най-накрая.  Сега  трябва  да  наваксваме,  а  не  да  се

вайкаме и да плямпаме празни приказки. Щото тая година Русия помогна с

ИЛ-76, но догодина? Къде е гаранцията, че всеки път някой ще ни помага?

Помогни си сам, да ти помогне и Господ! Другото е от Лукавия!

Ами то НАТО май се проявява като изкуствено създадаен пазар на оръжие, а

не за взаимопомощ. Определено гледат само как да си продават оръжията и

ако може чуцди граждани да гинат по знайни инизнайни бойни полета

It's all about money!

А сега едно пожарче да подпали НАТО-то,  че да му се чуркам отгоре за

угасение !

Мизерници !

Типична за запада политика!Какво се учудвате?Къде са тука ционистите за

да кажат философските си мнения?Значи руснаците се поощряват."В същото

време Йохемс приветства решението на Русия да ни помогне при потушаване

СЕГА - НАТО ни отряза от помощ при пожари и бедствия http://www.segabg.com/article.php?id=339847

2 от 4 8.5.2018 г., 12:55 ч.



Va 18 Септември 2007 17:26

smarty 18 Септември 2007 17:47

ba_ra_ba 18 Септември 2007 17:52

шуменско пиво 18 Септември 2007 18:11

BroodWar 18 Септември 2007 18:15

BroodWar 18 Септември 2007 18:18

vodenichar 18 Септември 2007 18:51

Va 18 Септември 2007 19:02

hamel 18 Септември 2007 22:22

paragraph39 19 Септември 2007 01:01

на  пожарите  през  лятото,  като  обясни,  че  НАТО  поощрявали  подобно

съдействие в рамките на евроатлантическия съюз за сътрудничество":А защо

този  нехранимайковец  не  излезе  с  апел  към  НАТО  да  създадат  бази  за

подобни ХУМАНИТАРНИ цели?Нали са големите ХУМАНИСТИ!Управляващите

в България са под всякаква критика, никаква разлика от управлението преди

89-та и сега!Не се говори истината, отбово всичко е една пропаганда и лъжа,

за народа не се мисли ни най-малко!За тези които пишат против интересите

на България и българския народ са просто едни предатели!

vodenichar,

не съм съгласен че няма разлика между преди и след '89. Според мен тези

неща ги имаше и тогава и сега, НО тогава нещата не се правеха чак толкова

очевадно  и  не  бяха  чак  толкова  парадиращо-дразнещи  за  обикновения

човек. И имаше поне някаво приличие, колкото да не е без хич, а сега и това

го няма.

Няма  ли  НАТО и  Запада  да  разделят  на  части  тази  съветска  провинция

-България?  Па,  нека  дадат  ако  искат заедно със  всички  комунета 2/3  от

територията на България- на Русия. И нека да има поне 1 милион нормални

българи, които ще знаят , че НАТО и ЕС са нашите съюзници, а не Русия.Ако

някой  някога  се  учудва  как  изглеждат  и  какво  пишат  терористи  в  един

форум, нека прочете, който и да е български форум.

Към целия форум - откъде знаете, че руският Ил-76 е гасил пожарите у нас

безплатно?  Щото  по  целия  свят  тази  авиационна  услуга  се  заплаща.

Заплащат се дори операциите по търсене и спасяване, т. нар. Search And

Rescue(SAR)? 

Ba-ra-ba, така го казваха, но аз също много се съмнявам. Такъв алтруизъм...?

Ако все още има някой да вярва на мита за братушките, жалко за него. Ние,

като  народи  може  да  имаме  много  стари  симпатии  и  като  се  съберем  с

руснаци на чашка,  глей кво става! Да не говорим за яката секс-дружба с

рускините по морето! Но като държави - умря Марко! Времената когато 2/3

от нашата индустрия работеше за износ в "Братския Съветски Съюз" и когато

тоя безбрежен пазар беше ошушкан толкова,  та поемаше безпрекословно

цялото ни производство без забележки, свърши. И никога вече няма да се

върне! Сега Русия е далеч по-капиталистическа от нас. И ако случайно са ни

пуснали гювеч това лято, нещо в което изобщо не вярвам, очевидно има

нещо  скрито-покрито.  Което  е  далеч  по-лошо от  това  да  ти  кажат:  ОК,

помагаме, но това струва толкова!

Va,

съгласен съм със забележките ти към воденичар, но искам да доплня че за

разлика отпреди 89'та сега сме си ги избрали, и те се чувстват и действат

точно по този начин, като "избрани" какво странно има тука?.. 

ba_ra_ba, шуменско пиво,

ама нали и аз точно това разправям 

Ако се сумняват оделни личности че сме плащали на руснаците защо не сме

платили и на НАТО.Щом услугата се заплаща, каква е разликата да не ни

помогнат?

Тоест тогава не казваха отгоре : "Трябва да изберем някой за .... Според нас

единствения кандидат е ... . Дайте да гласуваме да видим!!! " ???

А сега партиите не казват нашия кандидат е ..... . Гласувайте!!!

Каква е разликата, че нещо ми се губи? И тогава си имаше постоянно хора

на ръководни длъжности, а сега последните 17 години някой да се е сменил?

Или да е изчезнал? Или да се е отказал? Не виждаме ли постоянно едни и

същи  хора  ту  в  листите  на  СДС,  ту  в  НДСВ  ту  в  разни  други  партиики

еднодневки. А за БСП да не говорим.

Мдаа Съгласен съм с въпроса на vodenichar. Защо вместо отговор скачате на

обиди,  да  се  отплесне  темата?  Или  за  да  не  мълчите  гузно  говорите

глупости?

Редактирано от - Va на 18/9/2007 г/ 19:05:24

ba_ra_ba Към целия форум - откъде знаете, че руският Ил-76 е гасил
пожарите  у  нас  безплатно?  Щото  по  целия  свят  тази  авиационна
услуга  се  заплаща.  Заплащат  се  дори  операциите  по  търсене  и
спасяване, т. нар. Search And Rescue(SAR)?

Това се нарича не съмнение, а  серсемлък.  Следващият юнак,  шуменско

пиво съвсем сериозно, възприел "обоснованото" си съмнение, почва да ни

демитологизира. Все пак, мили деца, тук даже FL е замълчал.

Редактирано от - hamel на 18/9/2007 г/ 22:25:46
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BA_RA_BA,

ШУМЕНСКО ПИВО,

Ако  България  е  платила  този  път  на  Русия  за  услугата/Ил-76/,  то  НЯМА

начин  русоФОБИТЕ  в  България  толкоз  време  да  си  мълчат  и  да  НЕ

поплюват?!

Има  резон  този  ПЪРВИ  път  услугата  да  е  била  БЕЗплатна-  нарича  се

"зарибяване" или Промоция!!!

Редактирано от - paragraph39 на 19/9/2007 г/ 01:02:04
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