До редакцията на Фрогнюз
Нищо лично

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Принудени сме да изпратим настоящото опровержение по повод
непроверени редакционни и проверени старчески твърдения,
публикувани на страниците на Фрогнюз.
Не е вярно, че генерал-майор о. з. д-р Съби Събев е назначен за
съветник на министъра на отбраната Николай Ненчев.
Не е вярно, че политиката за освобождаване на лицата, придобили
право на пенсия, „важи за едни, но не важи за други хора” в МО.
Засега важи за всички. За повече подробности се обърнете към
пресцентъра на МО.
Не е вярно, че ген. Събев „не можа да се утвърди на мястото си в
Института за перспективни изследвания на отбраната”. Истината е,
че д-р генерал-майор о. з. Събев СПЕЧЕЛИ КОНКУРСА, обявен във
ВА „Г. С. Раковски”, след което конкурсът бе анулиран със заповед
на началника на Военната академия. За което победителят в
конкурса не носи отговорност. За повече подробности се обърнете
към ръководството на ВА „Г. С. Раковски”.
Не вярно твърдението на лицето Стефан Стефанов, което Фрогнюз
доверчиво цитира, че „ген. Събев се самономинирал за кандидат за
президент от името на Реформаторския блок и е стартирал
предизборната си кампания”. Ген. Събев не се е самономинирал, а
номинацията на Реформаторския блок още не е гласувана. За
повече подробности се обърнете към пресцентъра на БЗНС.

Не е вярно, че само военните пилоти знаят пътя към Истината и
само те биха могли да направят нещо за благото на българската
държава. Ако беше така, всички други военни училища отдавна
щяха да бъдат закрити и младото поколение на българската нация
щеше да кандидатства само за специалността „Военен пилот” във
ВВВУ „Г. Бенковски” в Долна Митрополия.
Позволяваме си да възразим и срещу твърдението, че „човек, който
е научен да лети, трудно може да го принудиш да пълзи”. Спомняме
си поне за един авиационен генерал, който след като напусна
високата си длъжност начело на отбраната, се опита да пропълзи в
Народното събрание през листите на ДПС.
Така че всички обобщения са вредни и „Никога не казвай „никога”.
Апропо, в НАТО не съществува понятието „интернационализъм”. То
бе продукт и крайъгълен камък в стратегията на Варшавския
договор, по който носталгира цитираният от вас мислител.
Всичко останало в публикациите на сайта е вярно. Верни са датите,
посочените имена, предлозите „в”, „на”, под” и „пред”.
За повече подробности можете да се обърнете към агенция ЕЖН
(„Една жена каза”).
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