ДЕКЛАРАЦИЯ
НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК“
Последните развития на ситуацията около Украйна, ни задължава нас,
членовете на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ да заявим категорично
следното:
Осъждаме обявената от Кремъл независимост на територии, намиращи се в
международно признатите граници на Украйна и временно окупирани от руски
терористи в Луганск и Донецк. С този арогантен
акт Русия грубо погази
международното право, пренебрегвайки най-безцеремонно и безотговорно своя
подпис по т.н. Мински споразумения. Така на практика Кремъл прави следващата,
решителна стъпка към по-нататъшно нагнетяване на напрежението на рускоукраинската граница, с всички непосредствено произтичащи от това заплахи за мира и
стабилността за целия регион, в т.ч. и за Република България.
Категорично не приемаме и отхвърляме всички аргументи и внушения, които са
проява на колебливост от страна на президента и изпълнителната власт. Осъждаме
неадекватната реакция на парламентарно представените сили в 47-то Народно
събрание и тяхната неспособност да излъчат ясни и категорични послания в една
достойна национална позиция, осъждаща агресивните действия на върхушката в
Кремъл спрямо Украйна и в подкрепа на усилията на международната демократична
общност, НАТО и ЕС за деескалация на кризисната ситуация. Липсата на такава
политическа воля единствено потвърждава неспособността на страната ни да се
противопостави на пропагандните манипулации и шантажа на Русия, което ерозира
българската държавност и генерира рискове за стабилността на България.
Оставаме критични към публични коментари, идващи основно от
Министерството на отбраната, най-често придружени с неразбираеми и дори
смущаващи аргументи, например като тези, свързани с някакви по-особени роля и
място на националния сухопътен компонент в колективните усилия за възпиране.
Настояваме за професионално и отговорно говорене и поведение, които не
предизвикват каквито и да било съмнения сред българската общественост и съюзници
ни от НАТО и ЕС.
Настояваме президентът на Републиката, изпълнителната власт и
парламентарно представените политически сили да не поставят етикета „България предвидим член на НАТО“. Предвидими или непредвидим могат да бъдат действията
само на враждебни на демократичните ценности режими, какъвто е този на Путин.
България трябва да бъде истински достоен и отговорен съюзник и да заслужи
доверието и уважението на своите съюзници!
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