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„Визия за България”

ЗОРА Е !

Повече държава там, 
където и когато е необходимо

• Слово на Корнелия НИНОВА пред националното 
съвещание за обсъждане на проекта „Визия за 

България”, проведено в София на 21 юли, в НДК, зала 3

Скъпи другарки и другари,
Дами и господа,
Уважаеми гости,
Благодаря за участието ви в тази национална среща. 

Тя е начало на един процес, който няма да бъде лек. Днес, 
ние, българските социалисти, предлагаме нещо различно, кое-
то не сме правили досега. Предлагаме нещо ново и като форма, 
и като съдържание. Досега винаги излизахме пред вас с програ-
ма за управление, с алтернатива на ГЕРБ. Днес това е друго – не 
предлагаме алтернатива на ГЕРБ, а алтернатива на система-
та, създадена в годините на прехода, за която всички имаме 
принос.

Днес не се обръщаме към политическите си опоненти, 
днес ние се обръщаме към народа си. Можем ли да събудим и 
обединим националната си енергия, да сложим край на прехода 
и да очертаем хоризонт и друг път за развитие на България? 

Имаме ли сили да се освободим от разделението в минало-
то - българи срещу българи, и да се обединим, ние, българите, за 
бъдещето около няколко ключови за съществуването ни, като 
народ и държава, въпроси. 

Днес ние не ви предлагаме готови и точни решения, не пре-
тендираме, че сме най-умни, всезнаещи и единствени. Не сме. 
Днес се обръщаме към всеки наш сънародник: чуйте идеите ни 
и който има желание, по Вазовски - кой с каквато възмож-
ност, сили и компетенции разполага, да се включи в този 
процес.

Имаме нужда от всеки българин, милеещ за Отечество, на-
род, справедливост и семейство. Някои от идеите ни ще бъдат 
оспорвани. Знаем, и нека бъде така. В спора се ражда истината. 
Някои ще ядосат определени кръгове и интереси. Ще има съ-
протива. Предупреждаваха ни за това. През цялото време каз-
вах на екипите, които работеха: “Не се стъписвайте пред имена 
и групировки. Трябват ни смелост на идеите, неподкупност на 
хората и последователност в действията. Докато творите, 
мислете само за едно - интересите на българина и суверeните-
та на държавата!”

Защо правим това?
Защото 29 години политически грешки, грабеж на нацио-

нални ресурси, сговор между власт и пари, между леви и десни 
ни доведоха до стряскащите думи на доц. Петър Иванов, дирек-
тор на Демографския институт на БАН: “България е в клинич-
на демографска смърт. България изчезва”. С най-голям отрица-
телен прираст сме в света, с най-висока смъртност сме в света, 
най-бедната страна в Европа, с най-ниско образовани деца. Ето 
затова го правим. Това не може да продължава.
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• Записки за един 
навременен документ, за 
вълнението от неговите 

цели и за надеждата, 
че България ще пребъде 

въпреки всичко

Минчо МИНЧЕВ

П
ърво в зала 3 на НДК 
слушах, а после вни-
мателно изчетох, сте-
нограмата от пред-

ставянето на “Визията” от Кор-
нелия Нинова. Непосредстве-
но след това се заех с “Проекта 
за България”. Четях и ме обзе-
маше особено вълнение. Имах 
усещането, че се случва нещо, 
което отдавна съм чакал. Дър-
жах в ръцете си убедително до-
казателство-документ, който 
не си приличаше с нито един 
доклад или резолюция на 
конгрес или форум на БСП. 

Изчистен от фразеологизми 
и мантри за “европейско бъде-
ще” и “евроатлантически цен-
ности”, “Проектът за визия за 
България” оценяваше пра-
вдиво и с точни думи пътя 
на държавата и народа ни в 
преизподнята на това, кое-
то евфемистично наричаме 
преход. Не предлагаше гото-
ви решения, но определяше 
“отечество”, “народ”, “спра-
ведливост” и “семейство” за 

главни ориентири. Призна-
ваше, че “системата ни уби-
ва”; че „тя не може да бъде 
кърпена” и че „единственият 
изход е тя да бъде променена”. 
И че за промяната е необходи-
мо обединение на национал-
ната енергия, необходим е 
„нов обществен договор”, кой-
то може да ни изведе „на нов 
хоризонт в съществуването 
ни като държава”.
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Следващият брой на 
в. “Нова Зора” 

ще излезе на 4 септември. 
На всички читатели на вестника 

пожелаваме здраве 
и слънце през август!

МоБилизационен проект 
за неотМениМа проМяна
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Петко ПЕТКОВ

Защо въпросното ра-
дио ще се настани в 
София, а не в Мюн-
хен, Виена, Прага или 

Будапеща? Очевидно, защото 
там американофилията отдав-
на е изветряла и за чужди про-
пагандни рупори място няма. 

Докато в България, при цяла-
та русофилия на населението, 
властите са готови да приемат 
всичко, защото се чувстват гуз-
ни и виновни: не пред собстве-
ния си народ, а пред Вашинг-
тон. Особено след като в До-
клада за състоянието на наци-
оналната сигурност през 2017 
г. Русия вече не се сочи като за-
плаха, а замразяването на про-
екта АЕЦ „Белене” е представе-
но като криещо потенциални 
рискове за националната си-
гурност. Какви „евроатланти-
чески ценности”, щом Русия 
е заплаха само според Цветан 
Цветанов и декларациите на 
НАТО? След срещата си с Вла-
димир Путин в Хелзинки на 16 
юли и Доналд Тръмп се пред-
стави за „жертва” на Русия, 
но неговите метаморфози в 
туитър са общоизвестни.

Как народът да има дове-
рие в институции, които про-
менят своите решения след 
всяка по-значима негативна 
обществена реакция? Особе-
но когато с ролята на адвокати 
на управляващите са се нагър-
били хора като Антон Тодоров, 
Спас Гърневски, Тома Биков и 
Делян Добрев. С изключение 
на Добрев, останалите никога 
не са членували в ГЕРБ, но за 
сметка на това са стажували в 
СДС / ОДС. А Тома Биков пре-
мина и през ДБГ, без да споде-
ли вината за провала на „чер-
вената кукувица” Меглена Ку-
нева. После, без никакви скру-
пули, премина на доброволна 
служба в ГЕРБ. Антон Тодоров 
пък е автор на книгата „Шай-
ка. Бойко, Цецо, Росен и други 

негодници”, от която се разгра-
ничи когато стана депутат на 
„шайката”. Днес в промежду-
тъците между две предавания 
„Документите” по тв „Европа”, 
политологът на повикване То-
доров участва в брифингите на 
ГЕРБ. И застанал до Делян До-

брев и Цветан Цветанов, „раз-
обличава” с фалшиви новини 
ту бизнеспартньорството меж-
ду банкера в изгнание Цветан 
Василев и депутатката от БСП 
Елена Йончева, ту „подстрека-
телствата” на Корнелия Ни-
нова при протестите срещу ев-
таназията на овцете и козите 
в Странджа. От екрана на “Ка-
нал-3” му приглася Илиана Бе-
новска, която се държи така, 
сякаш Нинова, а не Бойко Бо-
рисов е премиер на България. 
Дори се похвали, че я допусна-
ли до пленума на БСП, на кой-
то бяха оповестени „Алтерна-
тиви за България”, които Сто-
летницата предлага като база 
за обществена дискусия. Но... 
Беновска я измъчва само това 
дали Нинова е манипулирала 
или не протестите в Странджа. 
Каквото и да беше отговорила 
Нинова, Беновска щеше да го 
извърти според възложената й 
поръчка. И след като лидерът 
на БСП я подмина като експрес 
малка гара, продължи да изли-
ва отровата си от екрана на „не-
зависимата” телевизия „Ка-
нал-3”. Не срещу убийците на 
животновъдството в Странджа, 
а срещу президента Румен Ра-
дев и Корнелия Нинова. Така се 
отблагодарява на Борисов, кой-
то я заведе при Папата в Рим за 
24 май. 

Не остават по-назад и ня-
кои водещи от „национални-
те” телевизии, които питат 
гостуващите им представители 
на БСП: „А откъде ще вземете 

пари за безплатните детски 
градини, за по-високи заплати 
и пенсии?”. Отговори от типа 
на „Ще спрем течовете на дър-
жавни ресурси” не ги задоволя-
ват. И не толкова тях, колкото 
тези, които им плащат. 

Според международна-
та организация „Европейски 
център за пресата и свобода-
та на медиите”, управляващи-
те в България подкупват меди-
ите. Оставаше да добавят, че те 
конкурират в това отношение 
фондация „Америка за Бъл-
гария”, за която центърът не 
споменава. Но и „глухият сул-
тан в Египет” трябва да  е раз-
брал, че истински свободни и 
независими медии в България 
няма. Друг е въпросът, че и 
не може да има. Защото, как-
то пише Ленин в „Партийна 
организация и партийна ли-
тература” (1908 г.): „Да живе-
еш в обществото и да бъдеш 
независим от обществото, 
не може”. Затова всяка медиа 
трябва да уточни от кого е не-

зависима. От читателя, от зри-
теля и слушателя, от издателя, 
от своя собственик или от пра-
вителството? Същото се отна-
ся и за журналистите, паради-
ращи със своята независимост. 
Никой, който предлага своя 
труд срещу заплащане, не е 
напълно независим, но и в 
слугинажа трябва да има ня-
каква мяра. За много от жри-
ците на „свободното слово” у 
нас, обаче, отъркването около 
властта е смисъл на журналис-
тиката. Защото, както казва 
Алековият Бай Ганьо: „Келе-
пир има в тази работа!”. 

Друг е въпросът, че и влас-
тимащите се държат като май-
муни, опитващи се да извадят 
орех от гърне. Тоест, не се се-
щат да си разтворят шепата, 
след като са хванали келепира, 
без да съзнават, че това е ка-
пан. Историята с ремонтите на 
прясно приети закони (за ак-
циза върху бездимните цигари, 
за горивата, за шума в курорти-
те и т.н.) и особено прегласува-

нето на поправките в Закона за 
приватизацията, предложени 
от ПП „Атака” и ВМРО, е пока-
зателна. Защото при гласуване-
то в пленарната зала на предло-
жените промени „против” ло-
бистките нововъведения (пред-
виждащи амнистия със задна 
дата на приватизатори, които 
не изпълняват приватизаци-
онните си ангажименти) гласу-
ваха само депутатите на НФСБ 
и 22-мата депутати на БСП (от 
общо 79), които присъстваха в 
залата. Поправките бяха при-
ети с гласовете на ГЕРБ, ДПС, 
„Воля”, „Атака” и ВМРО. Ви-
цепремиерът Симеонов ква-
лифицира тези поправки като 
„Спасяването на редник Киро”, 
имайки предвид, че от съкра-
щаването на срока за изпълне-
ние на приватизационните ан-
гажименти от 10 на 5 години 
ще се възползват приватиза-
торите на БМФ братята Домус-
чиеви, които няма да платят 
на държавата 58 млн. лева. Во-
лен Сидеров пък квалифици-

ра ходатайствата на Симеонов 
за втория лифт в Банско като 
„Спасяването на редник Цеко” 
и поиска той да се извини за 
упреците си срещу съдружни-
ците си в ОП и срещу премиера 
Борисов. На свой ред Сидеров 
прикани Симеонов да напус-
не правителството, щом смята 
че то предлага лобистки зако-
нопроекти. От страна на ГЕРБ, 
вместо подкрепа, дойде „при-
ятелски огън” за вносителите 
на поправките. След заплаха-
та на Валери Симеонов да из-
кара НФСБ от управляваща-
та коалиция, и особено след 
наложеното от президента 
Радев вето върху лобистките 
поправки в Закона за прива-
тизацията, Борисов заповя-
да да ПГ на ГЕРБ да пренапи-
ше текстовете, за да отпаднат 
съмненията в лобизъм. С по-
сърнали физиономии по пър-
вите мъже на ГЕРБ обявиха на 
брифинг в НС, че ще приемат 
мотивите на президента, за да 
спре противопоставянето меж-

ду институциите. Цветанов все 
пак не пропусна да вметне, че 
президентът явно е разпола-
гал с изпреварваща информа-
ция за съвещанието при пре-
миера Борисов. Така или иначе 
на 26.07.2018 г. лобистките по-
правки - параграфи 3 и 4 от За-
кона за приватизацията и след-
приватизационния контрол, 
бяха премахнати с рядко сре-
щано единодушие в НС. 

Президентът се оказа прав, 
а публиката се убеди за поре-
ден път, че този кабинет и този 
парламент са вредни за ней-
ното здраве, понеже обслуж-
ват интересите на олигарси-
те. ГЕРБ се отметна от собстве-
ния си закон, а пропастта меж-
ду участниците в ОП стана още 
по-дълбока. Валентин Касабов 
и Волен Сидеров дори се сбиха 
в стаята на ОП, а Веселин Ма-
решки се опита да предотврати 
ескалацията на тлеещата меж-
ду тях неприязън. Да видим как 
ПП „Атака” и ВМРО ще вземат 
реванш от НФСБ? И дали при 
евентуалното напускане на уп-
равляващата коалиция от хо-
рата на НФСБ, към нея няма да 

се присламчи Веселин Мареш-
ки... Все пак в управляващата 
партия не са особено гнусли-
ви, щом трябва да се довърши 
мандатът.

Разбираме защо въпреки 
успешното европредседател-
ство „божеството” на ГЕРБ 
Бойко Борисов е перманентно в 
лошо настроение. След успеш-
ното изтребление на овцете и 
козите в Шарково, Болярово, 
Воден и други села и след раз-
пространените от социалните 
мрежи и редица сайтове твър-
дения за купени от него гръцки 
остров или къща на любовница 
в Барселона, само обвинения в 
лобизъм за братя Домусчиеви 
му липсват! 

Междувременно, пред 
Народното събрание изник-
на нов палатков лагер, кой-
то трябва да противодейства 
срещу протеста на майките 
на деца с увреждания, които 
социалният министър Бисер 
Петков обвини в анархизъм. 
Наемници провокатори в пол-
за на управляващите винаги 
могат да се намерят и купят. По 
същия начин, по който Антон 
Тодоров използва „видеопри-
знанията” на някой си Тодор 
Атанасов за получените „ин-
струкции” от председателя на 
БСП Корнелия Нинова. Стран-
ната птица Атанасов скорост-
но изтри профила си от фейс-
бук, но казаното от него остана 
записано на телефона на ново-
излюпения пиар на ГЕРБ Ан-
тон Тодоров... Или “Тони Мър-
шата”, както го нарече д-р Ди-
митров по тв „Скат”, след като 
самият Тодоров заяви в пар-

ламентарната зала, че бил като 
мумията: не спял, не ядял и не 
давал мира на комунягите. Заб-
равил беше обаче, че преди да 
мумифицират фараоните, жре-
ците са изваждали мозъка от 
черепите им. Сиреч, мумиите 
са безмозъчни...

Колко бързо прегоря тамя-
нът на „успешното” европред-
седателство?! А вече и „зърна-
рите”, които обират кайма-
ка на европейските субсидии, 
се обявиха срещу протестите 
на животновъдите от Стран-

джа. Дори се заканват да дой-
дат пред Министерски съвет в 
София. 

„Sic transit Gloria mundi” 
(„Така отминава световна-
та слава”), гласи една римска 
поговорка. Два пъти по-бър-
зо отминава славата, базира-
на на лъжи и самохвалства. 
Сега вниманието на публика-
та се пренася от трубадурите 
на ГЕРБ върху еврозоната. Ма-
кар че от ЕС ни поканиха с по-
ловин уста и шест допълнител-
ни изисквания да постоим не-

определено време в чакалнята 
на тази зона. 

За онези, които прием-
ат тази покана като особено 
благоволение, ще напомня, 
че Дания отхвърли на рефе-
рендум еврото, а Великобри-
тания никога не е кандидат-
ствала за еврозоната. Нещо 
повече, през 2019 г. ще напус-
не окончателно и ЕС. 

Благоденстваща Швейца-
рия не членува нито в НАТО, 
нито в ЕС, а дори в Сърбия, 
според президента Александър 

Вучич, жизненият стандарт е 
по-висок от този в „европей-
ска” България. Да не говорим 
за дълговите проблеми на Гър-
ция, Португалия и Италия, ко-
ито отдавна са в еврозоната и 
Шенген. 

Френският президент 
Еманюел Макрон твърди, че 
ЕС и еврозоната трябва пър-
во да се реформират, преди 
да се разширят. Май трябва да 
го послушаме, за да не прежи-
веем нови разочарования. Лъ-
катушенията, хвалбите, сканда-

лите и сътресенията в управля-
ващата у нас „герберско патри-
отична” коалиция не вещаят 
нищо добро. Някои вече пре-
веждат ОП като „Опитомени 
патриоти” или „Осигурен про-
вал”, което ще бъде проверено 
на първите избори. 

Т
ангото за трима може 
да свърши и по-рано, 
но е време да спрат да 
ни разказват  приказка 

за възрастни, управлявани до-
сега с лъжи и скандали.

Дългоочакваната сре-
ща Путин-Тръмп се 
състоя в Хелзинки на 
16.07.2018 г. В очакване 

беше целият свят – приятели и 
противници на САЩ и Русия, – 
срещаха се ръководителите на 
двете държави, които притежа-
ваха 90 % от всички средства за 
масово унищожаване на пла-
нетата и които можеха да уни-
щожат всrчко живо на Земята, 
в това число и самите себе си. 
С други думи, от тях зависеше 
бъдещето на човешкия вид.

Пресконференцията ведна-
га след завършване на срещата 
не каза нищо съществено. Тя 
беше изпълнена с общи думи 
и заявления, но въпреки това, 
по примирителния тон и чрез 
сглобяване на отделни фрази 
и факти от протичащия пла-
нетарен процес, може да се на-
правят достатъчно обосновани 
предварителни изводи относно 
истинската стойност на среща-
та, обективната съставляваща 
на разговорите и евентуалните 
последици за света.

1. Главният и неоспорим 
положителek извод от среща-
та е, че тя се състоя. 

Това временно отмести оч-
ертаващото се пряко сблъсква-
не между двете държави. Два-
мата ръководители не само се 
срещнаха, но и разговоряха, а 
не се караха помежду си (при 
ракетно-ядрено стълкновение 
между САЩ и Русия в двете 
страни ще бъдат убити в пър-
вите минути по 100 милиона 
души и това е без отчитане на 
последиците от радиационно-
то замърсяване).

2. Срещата потвърди, че 
между САЩ и Русия няма иде-
ологически (мирогледни) про-
тиворечия, които биха напра-
вили всяко договаряне про-
блемно (и двете страни са ка-
питалистически държави).

3. Срещата показа, че нито 
САЩ, а още повече Русия, ня-
мат поотделно възможности 
(ресурсни и нематериални) са-
мостоятелно да ръководят и 
управляват новия Глобален 

свят, макар че и двете страни са 
привърженички на Глобалния 
проект.

САЩ трябва да се съсредо-
точат в себе си и отново да на-
берат достатъчно сила и въз-
можности, отговарящи на из-
искванията на Глобалния про-
ект.

На Русия също й е нужно 
време, за да погребе окончател-
но съветския проект и да пре-
мине към успешно строител-
ство на „корпорация Русия”.

3. Даденото устно и уклон-
чиво съгласие на Тръмп САЩ 
да признаят Русия за съуправи-
тел на бъдещия глобален свят 
от наднационални корпорации, 
внася съществено нов момент в 
световната политика и може да 
има изключително значение за 
всички народи по света.

Подобна договорка, приета 
по принципа на „невъзразява-
не,” слага началото на края на 
либералния хаос и подчертава, 
че либерализмът не е в състо-
яние с либерални средства да 
овладее хаоса. Заедно с либе-
рализма си отива и неговият 
“прочит” на „международно-
то право”, доколкото все пак 
някога го е имало. 

Но с отричането на либерал-
ния проект като неефикасен, се 
подкопава и любимият на Ру-
сия и руснаците многополя-
рен проект, който по определе-
ние води към нов и по-дълбок  
хаос, базиран върху междудър-
жавна и междуцивилизациона 
конкуренция (така наречени-
ят „край на историята”). Из-
глежда напълно вероятно Пу-
тин да се е съгласил с Тръмп, че 
Русия ще забрави за многопо-
лярния свят.

По-важното обаче е, че за-
едно с многополярния свят 
Русия трябва да погребе и 
всякакви опити за търсене 
на алтернативен път за раз-
витие на света, различен от 
налагания днес капиталисти-
чески път на ново, експлоа-
таторско робство за мнозин-
ството от човечеството. Такъв 
нов „имидж” нe прави Русия 

по-привлекателна за околните 
или за останалите държави.

4. Евентуалното превръ-
щане на Русия от „враг на 
САЩ” в „конкурент на САЩ” 
(според израза на самия 
Тръмп) не променя главния 
проблем: сумарната държав-
на мощ на САЩ е над 10 пъти 
по-голяма от тази на Русия и 
такава сила не търпи никак-
ва подялба на своята домина-

ция. Трябва категорично да се 
каже, че държава с такава сила 
не прави никога разлика между 
„добро” и “зло”.

САЩ ще седнат на масата за 
преговори, когато се убедят, че 
дори такава сила не е в състоя-
ние да гарантира пълна и окон-
чателна победа.

Всъщност, на това разчи-
та и Русия, чиято главна так-
тическа цел е непрекъснатото 
увеличаване на военната мощ 
и внимателната подготовка за 
ситуационен съюз с Китай като 
създаване за в бъдеще на пла-
нетарен триумвират за глобал-
но управление.

5. Русия беше и остава за 

САЩ и Запада неприемли-
ва дивашка и варварска дър-
жава, която няма място в бъ-
дещия Глобален свят (виж „По 
стопам Геббельса” – Владимир 
Малышев – „km.ru”, 22.07.2018 
г.). Причината не е в нейните 
старовремски „ценности” или 
в нещо подобно, а в нейната 
огромност. Такава огромна су-
веренна държава не трябва да 
съществува в един свят от асо-
циация на наднационалните 
корпоративни компании (как-
во по-убедително доказател-
ство от факта, че ЦРУ обяви 
открито война на ГРУ (виж де-
кларацията на зам.-председа-
теля на генералния американ-
ски прокурор Род Розенщайн 
от 13.07.2018 г. – „Завтра.ru” от 
20.07.2018 г. Председателят на 
комитета по вътрешна сигур-
ност на долната камара на Кон-
греса на САЩ Майкъл Маккоул 

сравни В. Путин с “диктатора 
Сталин” и заяви категорично, 
че “Русия е враг на САЩ”).

6. Фактът, че Тръмп е 
предприемач, а Путин – раз-
узнавач, предопределя пове-
дението на двамата на срещата. 
Путин има по-силна позиция, 
защото може да използва в ди-
алога необорими конспиратив-
ни аргументи.

Американският автор Хал 
Търнър публикува шокиращи 
факти от действията на амери-
канската конспиративна струк-
тура „Държава в държавата”, 
наричана на български непра-
вилно „Дълбоката държава”. 

На срещата в Хелзинки Пу-

тин е предал на Тръмп 160 те-
рабайта с руски разузнавателни 
данни, потвърждаващи ужас-
ната дейност на много амери-
кански политически и адми-
нистративни дейци, по-специ-
ално разпалваща социален и 
културен хаос, безредици, де-
монстрации, изливащи помия 
в СМИ, създаващи фалшиви 
скандали и измислени новини. 

Някои от данните показват 
как се финасират, въоръжават и 
снабдяват с транспортни сред-
ства и с радиосвързочна апара-
тура различните терористични 
групи в Сирия, Ирак, Европа и 
САЩ. Повечето прихванати съ-
общения са били кодирани, но в 
Русия са успели да ги декодират 
и като жест на добра воля ори-
гиналните кодирани съобщения 
са предадени на Тръмп заедно с 
ключа за дешифровка.

Освен данните Путин пре-
доставя на Тръмп вътрешна-
та схема на глобалния елит и 
график на дейностите, с кои-
то се занимава всеки елемент 
от схемата. Равнището на 
престъпния заговор е толкова 
огромно и мащабно, че поразя-
ва с усилията си за проникване 
навсякъде по планетата. (Ис-
точник: Сайт ПРАВОСУДИЯ.
НЕТ. Виж „cont.ws”,21.07.2018 
г.).

Тайните конспиративни 
операции не са най-ефикас-
ният начин за запазването на 
мира, но понякога помагат. 
Опасно е заблуждението, че 
този, който разполага с ин-
формация, недостъпна за 
други, е всесилен.

7. Че светът се движи в 
талвега на реализирането 
на програмата на Глобалния 
проект, може лесно да се до-
каже, ако си припомним ос-
новни стратегически цели на 
проекта:

Глобализацията е обективен 
природно-исторически про-
цес на развитието на човешко-
то общество и произтича от са-
мата същност на обществено-
икономическото развитие. 

На стр. 4

България преди парламентарната ваканция:

политиЧеСко танго за триМа

на руСия Също е нужно ВреМе...

• Приказка за възрастни, управлявани с лъжи и скандали

В 
разгара на „борбата” с чумата по преживните живот-
ни в Странджа, която управляващите и „присъдружни-
те” им журналисти и медии представяха като безал-
тернативна стратегия, изисквана от ЕС, министрите на 

вътрешните работи и на земеделието, храните и горите се оп-
лакаха от липсата на обществено доверие в институциите. И по-
специално, в искреността и компетентността на ръководените 
от тях ведомства и структури. 

Късните признания на управляващите за „лошата комуника-
ция” с населението всъщност са заемки от оправданията на Иван 
Костов за изгубените парламентарни избори през 2001 година: „Уп-
равлявахме добре, но не обяснявахме добре”. И по същество тези от-
кровения прикриват една несбъдната мечта – подобно на лириче-
ския герой в стихотворението на Христо Радевски „Към партията”, 
избирателят да каже за управляващата коалиция: „Аз знам, аз вяр-
вам, че си права, когато съгрешиш дори”. 

Неслучайно дясната извънпарламентарна опозиция тръби, 
че комунизмът се завръщал в България. Към такъв извод насоч-
ва и решението на САЩ да възобновят от София предаванията 
на български език на радио „Свободна Европа”. 

• Предварителни бележки и изводи от срещата Путин–Тръмп

Проф. Евгений ГИНДЕВ

Спасителите на “редник Цеко” и на “редник Киро” 
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От стр. 3

Т
ози процес се декрети-
ра от непосредствено 
свързания с теорията 
на оцеляване принцип 

за оцеляването на човечество-
то като вид.

По един или друг начин, 
глобализацията на човечест-
вото ще продължи. Някои 
учени рисуват нейните перс-
пективи така:

1. Създаване на единна 
световна религия – след 50-70 
години.

2. Възникване на глобал-
на свръхкултура – до 15-20 го-
дини.

3. Възникване на частни 
компании с признаци на суверен-
ни държави - до 10-15 години.

4. Глобално управление на 
ресурсите – до 25 години.

5. Субконтинентална те-

риториална глобализация – 
до 50 години.

6. Планетарен етнос – не 
по-рано от 250 години. (Алек-
сандър Игнатов – Стратегия 
глобализацинонного лидер-
ства.  “Независимая газета”, 
7.09.2000 г.).

Предвижданията са спор-
ни като всички предвижда-
ния, но за да бъдат те потвър-
дени или опровергани, трябва 
нов подход към перспективите 
и последиците от глобализация-
та и от тяхната връзка с реална-
та политика, с реалната съдба на 
милиарди хора.

Може да се смята за общо-
прието становището, че разви-
тието на човечеството е дости-

гнало равнище, на което стават 
актуални не само планетарните, 
но и космическите проблеми. С 
други думи, задачата на днеш-
ния ден е да се мисли с хори-
зонт от 100 години. Причината 
е проста – глобализацията по-
ставя въпроса за съдбата на чо-
вечеството, за неговото оцелява-
не. Това не са високопарни думи. 
Има прекалено много факти, ко-
ито за съжаление не могат да бъ-
дат интерпретирани по никакъв 
друг начин.

Ако наредим едно да друго 
ставащите неща по света, като: 
планетарният хаос, превръ-
щането на ЕС в съюз от маха-
ли, налагането на джендърния 
подход в обществото, явните 

усилия за обединяване на све-
товните религии (джендърната 
“революция” в протестантската 
църква), геноцидният подход 
за съкращаване на планетар-
ното население (пенсионните 
реформи), социалното разгро-
мяване на здравеопазването 
(налагане на принципа „кой-
то иска да живее дълго, ще пла-
ща”), изкуствените  пандемии 
сред хора и животни (случаят 
с чумата по животните в Бъл-
гария), ликвидирането на ма-
совото образование чрез отъ-
пяване на населението (теле-
визията – престъпна органи-
зация), новото прекрояване на 
държавните граници (Запад-
ните Балкани) и дори вакхана-

лията в България по строежа на 
магистрали (виж материала на 
Иля Плеханов – „warandpeace.
ru” – 22.06.2018 г.), ще устано-
вим как полека и методично 
Глобалният проект настъп-
ва по планетата и в момента 
няма кой да го спре.

Какво да се прави?

К
азал го е известният 
руски държавен деец 
Димитрий Олегович 
Рогозин: „Оптими-

стите учат английски език, 
песимистите учат китайски 
език, реалистите изучават ус-
тройството на автомат „Ка-
лашников”!

И нека казаното да бъде 
сторено!

От стр. 1

“Визията” определяше 
като незаобиколими ценнос-
ти „националния интерес и су-
веренитета на България”. Раз-
обличаваше лъжите, обоснова-
ващи прехода, че държавата е 
лош стопанин, а пазарът е де-
миург на историята и общест-
вените отношения; че частните 
структури са тези, които рабо-
тят за обществения интерес... 
Предлагаше стратегически 
подход при използването 
на националните богатства, 
спиране на приватизацията 
и скритата й форма - дълго-
срочни концесии на страте-
гически предприятия в енер-
гетиката, транспорта, ВиК 
сектора и прочее, и прочее.

Четях и осъзнавах кое посте-
пенно вдигаше градуса на въл-
нението ми. “Визията” пред-
лагаше възстановяване, из-
граждане и утвърждаване на 
социалната държава като от-
рицание на неолиберализма, 
който в български условия 
създава нетърпимите неофе-
одални форми на управление 
и самоуправство - една опас-
на мутация на симбиозата от 
мафиотско-олигархическия 
модел и социал-дарвинизма. 
Нима не е вълнуващо?!

На представянето на “Ви-
зията” в зала 3 на НДК Корне-
лия Нинова убедително по-
сочи инструментариума, с 
който “Проектът за България” 
може да бъде осъществен - 
това е държавата като акти-
вен регулатор и равноправен 
участник в икономически-
те и най-важните аспекти на 
обществено-държавните от-
ношения - здравеопазване, 
образование, култура, сигур-
ност. “Визията” предлагаше 
държавата да се върне там, 
откъдето така непростимо 
лековерно бе изгонена. Изра-
зена чрез диспозицията “ико-
номическа държава, а не без-
държавна икономика”, идеята 

на “Визията” дава и една друга 
представа за идейния път на 
БСП. Без да назовава непрос-
тимите през годините откло-
нения в живота от генералната 
линия на партията на социал-
ната идея, “Визията” обръща 
стрелката отново към глав-
ния коловоз – отговорността 
за България и народа. Няма 
съмнение, че този факт ще бъде 
отчетен. Особено от главния 
доминант на статуквото, който 

според различни източници и 
пресмятания владее вече едно-
лично над 45 % от икономиката 
на България, а това предполага 
силен насрещен вятър и неу-
морими протестъри при всяко 
завръщане на БСП във властта. 
Това, от своя страна, поставя 
със страшна сила въпроса за 
съюзника. Според скромно-
то ми разбиране, той може 
да бъде само един – народът! 
Народът на България с глав-
на буква!

“Визията” засяга едни от 
най-главните недъзи на об-
щественото развитие през 
28-те години на прехода: ко-
рупцията; сбърканата полити-
ка по отношение на миграци-
ята от страната и в страната; 
противодействията на опас-
ната тенденция в ЕС, която го 
превръща от съюз на ценнос-
ти в съюз на интереси; метаста-
зите от срастването на полити-
ческите кръгове с финансовите 
потоци и все по-голямата уяз-
вимост и незащитеност на мал-
кия човек, живеещ в голямата 
европейска общност.

Особено място е отреде-
но за отношенията с Русия, 

за двойния стандарт на „го-
лемите” и тяхната ревност и 
натиск срещу БСП и срещу 
България при всеки опит за 
по-тесни съюзи и отношения 
с руската страна, основани на 
принципна и ценностна, за-
вещана от историята основа, 
което изобличава безпардон-
ното погазване на всякакви 
прокламирани принципи и 
решения, когато е въпрос за 
интереса на „големите”.

Много са достойнствата на 
“Визия за България”. Може 
би най-ценното сред тях е 
предложението за вглежда-
не в опита на Унгария и Сло-
вакия например, в поведение-
то на политици като Орбан и 
Фицо, за които националният 
интерес е определящ, а негова-
та защита създава онези усло-
вия, в които народите на Ви-
шеградската четворка живе-
ят добре. И държавите им ук-
репват и просперират.

“Визията” отчита вина-
та за някои от най-знаковите 
грешки на БСП като плоския 
данък, като конгресното ре-
шение за влизане на Бълга-
рия в еврозоната, като при-
ватизацията на естествените 
монополи и въобще оттегля-
нето на държавата от прин-
ципните нейни отговорности 
за национална насоченост в 
образованието и политики-
те, които похитиха здравето 
на народа.

Няма съмнение, че всички 
изброени дотук теми за диску-
сия и предложения са особе-
но важни. Но по-важното от 
всичко е, че те са адресирани 

към пасионарното чувство 
на българите, което несгоди-
те, лъжите, разочарования-
та и убийствените практики 
на прехода все още не са ус-
пели докрай да унищожат. 
Това е и главната заслуга на 
политическото ръководство, 
правилно преценило, че сми-
сълът на “Визията” е в мо-
билизационната същност на 
проекта за бъдещето на Бъл-
гария, а достойнството, кое-

то само нискочели отрицате-
ли могат да оспорят, остава 
за БСП, все още най-голяма-
та национално организира-
на политическа сила. 

В този план опитът да бъде 
осмислен самоубийственият 
поход на нацията и държава-
та и да бъде възпряна бодря-
ческата крачка на общество-
то към историческата про-
паст по неговия път, не бива 
да оставят никого безразли-
чен. По начина обаче, по който 
“Визията” буквално бе скрита 
от широкия поглед и непреду-
бедената оценка на народа, по 
организираното премълчава-
не или спорадичните залпове 
на отрицание от страна на ме-
дии и властови фактори, може 
да се съди главно за тревожна-
та степен на закърнялост на 
националния рефлекс за са-
мосъхранение. По-тежка ди-
агноза от тази е само безха-
берието и отсъствието на от-
говорност за българското бъ-
деще.

Сложният грехопис на 
партиите, участващи в пре-
хода, все някога ще бъде раз-
четен докрай. Никой не отри-

ча техните вини. Те са огро-
мни, а причинените загуби са 
невъзвратими. И в тази ситуа-
ция, както би казал Дядо Вазов, 
“Господ от свода през гъстия 
дим гледаше на всичко тих, не-
възмутим”. Но всичко това ще 
е до време! Който е преяждал, 
непременно ще повръща. И 
Господ не може да изтърпи 
такава несправедливост. За 
грешниците адът е неизбе-
жен. И предстоящ. Те могат 
да сменят с по-малка единстве-
но нагревателната плоча на 
котлона под казана с катран. И 
то само в един-единствен слу-
чай: ако се включат отговор-
но и всеотдайно в спасител-
ното дело за съхраняване на 
народа ни от изтребление и 
за спасяване на българската 
държавност. 

Такава е главната поли-
тическа задача днес. И БСП 
направи първата крачка във 
вярната посока. “Визията” и 
като текст, и като организация 
на целите, разбира се, не е съ-
вършена, макар да беше пред-
ставена убедително от Корне-
лия Нинова на 21 юли в НДК. 
Допълненията и уточненията 
в нея са неизбежни. Големият 
въпрос обаче е в неизразе-
ната докрай непоколебимост 
на политическата воля, с ко-
ято БСП, като учредител на 
този мобилизационен про-
ект, се наема той да бъде осъ-
ществен. 

Без катарзис ще бъде 
трудно. 

Без завръщане на БСП към 
собствените й корени - невъз-
можно. 

О
става обществената 
отговорност на всич-
ки нас, които оценя-
ваме потребността 

от „Визията”, не да възпира-
ме със съмнения социалисти-
те, а да ги насърчаваме с уве-
реност. Да приобщаваме и на-
шата воля и сила за една не-
отменима промяна в името на 
България.

А
нализирайки действи-
ята на Доналд Тръмп, 
насочени към отказ 
от имперската поли-

тика на САЩ, авторът – Тиери 
Мейсан, акцентира върху исто-
рическите събития, които пре-
зидентът сочи за пример (кон-
ституционния компромис от 
1789 г., президентите Андрю 
Джаксън и Ричард Никсън) и 
как политиката му се възприе-
ма от неговите привържници. 
Но Тръмп не възнамерява да 
копира миналото; счита авто-
рът, неговата задача е да прес-
тане да обслужва интересите 
на управляващата транснацио-
нална класа. И да развива наци-
оналната икономика.

Проблемът
През 1916 г., в разгара на 

Първата световна война, в кни-
гата си “Империализмът като 
най-висш стадий на капита-
лизма”, Ленин анализира при-
чините, довели до сблъсъка на 
империите. В труда си той из-
лага следната мисъл: “Импе-
риализмът е капитализъм на 
този етап на развитие, кога-
то се налага господството на 
монополите и на финансовия 
капитал; когато изключител-
на важност придобива изно-
сът на капитал; когато меж-
дународните тръстове са си 
поделили света и е приключил 
грабежът на всички терито-
рии на земята между големите 
капиталистически страни.”

Фактите потвърждават ло-
гиката на Ленин за концентра-
цията на капитала. За един век 
тя доведе до създаването на 
нова империя - Америка (да не 
се бърка с американския кон-
тинент). В резултат на слива-
ния и поглъщания се появи-
ха няколко транснационални 
компании, които родиха све-
товната управляваща класа, 
която всяка година се събира 
на срещи в Давос (Швейцария). 
Тези хора не служат на интере-
сите на американския народ и 
не са непременно американски 
граждани; целта им е само една: 
да максимизират печалбите си, 
използвайки като инструмент 
федералната власт на САЩ. 

Доналд Тръмп бе избран 
за президент именно заради 
обещанието си да възстано-
ви това, което предхождаше 
капитализма - “американска-
та мечта”, основана на сво-
бодната конкуренция. Но ако 
приемем за верни твърденията 
на Ленин, такова връщане е не-
възможно; въпреки това, нови-
ят президент избра точно този 
път.

Американският адмирал 
Артър Цебровски формулира 
по следния начин империалис-
тическата същност на капита-

листическата система, изразе-
на в доктрината на Пентагона: 
отсега нататък светът се раз-
деля на две; от едната страна 
са развитите и стабилни дър-
жави, а от другата – държави, 
които все още не са обхванати 
от имперската глобализация и 
следователно са обречени на 
безпорядък. От 2001 г. насам 
те непрекъснато разрушават 
“Големия Близък изток”, а 
днес искат да правят същото 
и в Карибския басейн.

Трябва да се отбележи, че 
Пентагонът възприема света 
въз основа на концепциите на 
такива антиимпериалистиче-
ски мислители като Имануел 
Уолърстейн, Джовани Ариги 
или Самир Амин.

Опит се да намери 
решение

Доналд Тръмп иска да на-
кара транснационалния капи-
тал да инвестира в американ-
ската икономика, а Пентагонът 
и ЦРУ да работят за национал-
ната отбрана. За тази цел той 
трябва да излезе от междуна-
родните търговски споразуме-
ния и да разпусне междуправи-
телствените организации, кои-
то поддържат стария ред.

Прекратяване на 
международните 

търговски споразумения
В първите дни на манда-

та си президентът Тръмп обя-
ви отказа на САЩ да участва 
в Транстихоокеанското парт-
ньорство, споразумението, кое-
то все още не беше ратифици-
рано. А то беше част от страте-
гическия план за изолация на 
Китай. Поради липсата на въз-
можност да оттегли подписа 
на САЩ от споразумения като 
Северноамериканското за сво-
бодна търговия, Тръмп започ-
на да ги разпуска посредством 
въвеждане на различни мита, 
които нарушават духа на спо-
разуменията, но не и тяхната 
буква.

Реорганизиране 
или разпускане на 

междуправителствени 
структури

Многократно сме казва-
ли, че ООН вече не е форумът 
на борбата за мир. Организа-
цията е инструмент на импе-
риализма на САЩ, на който се 
противопоставят само някол-
ко държави. Така беше по вре-
мето на Съветския съюз, когато 
се провеждаше политиката на 
“празния стол”; сега, след ав-
густ 2012 г., тя се възражда от-
ново. Президентът Тръмп ди-
ректно се противопостави на 
двата най-големи империа-
листически инструмента на 
ООН: мироопазващите опе-
рации (те замениха наблюда-

телските мисии, първоначал-
но предвиждани от Устава) и 
Съвета по правата на човека 
(единствената задача на който 
е да оправдава „хуманитарни-
те” войни на НАТО).

Първия инструмент Тръмп 
лиши от финансиране, а във 
втория САЩ престанаха да 
участват. Той обаче загуби при 
избора на ръководител на Меж-

дународната организация за 
бежанците, оставяйки по този 
начин свободно поле за между-
народния трафик на хора. Явно 
той няма намерение да унищо-
жи ООН, но иска да го преус-
трои така, че да изпълнява пър-
воначалната си функция.

Неотдавна Тръмп торпи-
лира Г-7. Тази среща на върха, 
първоначално замислена като 
размяна на мнения, от 1994 г. 
насам се превърна в инстру-
мент на имперското господ-
ство. А от 2014 г. се превърна 
и в антируски инструмент, ви-
дно от англосаксонската стра-
тегия, наречена “локализиране 
на пожара”, т.е. избягване на 
световната война посредством 
разширяване на империята до 
границата с Русия и нейната 
изолация. На срещата в Шарле-
роа Тръмп се опита да покаже 
на обърканите съюзници, че не 
е техен господар и че те трябва 
да се оправят сами.

Накрая, след като се опи-
та да използва Франция за по-
дкопаване на Евросъюза, той 
се обърна към Италия, където 
изпрати Стив Бенън да създа-
де антисистемно правителство 
с помощта на американски-
те банки. Така Рим се обеди-
ни с пет други столици срещу 
Брюксел.
Инвестиране в реалната 

икономика
С помощта на данъци и 

мита, които трудно могат да 

бъдат прокарани през Конгре-
са и които най-често се налагат 
с укази, президентът Тръмп 
принуждава големите компа-
нии да върнат заводите си в 
страната. Този подход опре-
деля и икономическия рас-
теж и това е единственото, 
което пресата му признава 
като заслуга.

Твърде рано е все пак да се 

прокламира победа над фи-
нансовия капитал. Последни-
ят продължава да процъфтява 
извън Съединените щати, из-
помпвайки националните бо-
гатства на целия свят. 

Преустройство на 
Пентагона и на ЦРУ

Разбира се, това е най-труд-
ната задача. На изборите за 
Тръмп гласуваха военните, но 
не и най-висшите офицери и 
генерали. Доналд Тръмп влезе 
в политиката непосредствено 
след събитията от 11 септем-
ври 2011 г. Той се обяви против 
официалната версия на тези 
събития.

Официалните версии ви-
наги са го изумявали. Дока-
то президентите Буш-младши 
и Обама горяха от желание да 
ликвидират джихадизма, на 
практика, по време на манда-
тите им, джихадизмът рязко 
нарасна, както и разпростра-
нението му по целия свят, така 
че се стигна до създаването на 
т.нар. Ислямска държава на те-
риторията на Ирак и Сирия.

Ето защо, след встъпва-
не в длъжност, президентът 
Тръмп се заобиколи с офице-
ри, ползващи се с авторитет 
в своите части. За него това 
беше единственият избор да 
предотврати държавен пре-
врат и да осъществи рефор-
мата, която бе замислил. След 
това той им даде картбланш за 
всичко, което се отнася до так-

тическите операции “на земя-
та”. Накрая, той не пропуска 
възможност да потвърждава 
подкрепата си за въоръжените 
сили и разузнавателните служ-
би.

Лишавайки председателя 
на Обединения комитет на на-
чалник-щабовете и директо-
ра на ЦРУ от местата им в Съ-
вета за национална сигурност, 
той им заповяда да прекратят 
подкрепата за джихадистите. 
Постепенно „Ал Каида” и т. нар. 
Ислямска държава започна-
ха да губят позициите си. Днес 
тази политика намира своето 
продължение в южната част на 
Сирия, където САЩ прекрати-
ха подкрепата си за джихади-
стите. Последните вече не са в 
състояние да създават частни 
армии, а само отделни групи за 
извършване на точкови теро-
ристични атаки.

В същия дух Тръмп даде 
да се разбере, че ще откаже да 
разпусне НАТО, ако алиансът, 
освен борба срещу Русия, не 
се съгласи да поеме антите-
рористични функции. И зая-
ви, че НАТО няма вечни приви-
легии, което бе демонстрирано 
със специалната виза на бив-
шия генерален секретар (Хави-
ер Солана. - Бел. ред.). Но най-
важното е, че Тръмп започ-
ва да подкопава антируската 
насоченост на алианса и да 
води преговори за прекратя-
ване на военните му учения 
в Източна Европа. Освен това 
той заплашва с администра-
тивни актове съюзниците при 
отказ да инвестират в колек-
тивна отбрана. По този начин 
той възнамерява да подкопава 
НАТО, когато сметне, че това е 
възможно.

Този момент ще настъпи, 
когато едновременно с дегра-
дацията в международните от-
ношения, най-накрая видим 
същото в Азия (Северна Ко-
рея), Близкия изток (Палести-
на и Иран) и Европа (ЕС).

Изводи:
Президентът Тръмп изоб-

що не е “непредсказуем”, както 
се смята. Напротив, той дейст-
ва смислено и логично.

Т
ръмп възнамерява да 
извърши преустрой-
ство в международни-
те отношения. Такива 

промени обаче противоречат 
на интересите на международ-
ния управляващ елит и следо-
вателно трябва да бъдат извър-
шени наведнъж и изцяло.

Превод: 
д-р Радко ХАНДЖИЕВ

(What Donald Trump is 
preparing, by Thierry Meyssan. 
Damascus (Syria) 3 July 2018)

МоБилизационен проект 
за неотМениМа проМяна

на руСия Също е нужно ВреМе...

какВо подготВя доналд тръМп

Тиери МЕЙСАН
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Т
ази система ни убива, 
както първи го изре-
коха майките на деца 
с увреждания, но всич-

ки го виждат. И тя не може да 
бъде кърпена. Тя просто трябва 
да бъде променена. 

Ето как. 
Това е нашето предложе-

ние към вас:
В годините на прехода дър-

жавата даде своите правомо-
щия на пазара, мислейки, че той 
ще се саморегулира, но не се 
създадоха условия за свобод-
на конкуренция, дори умиш-
лено изкриви тези условия. И 
големите, монополите, оли-
гархичните кръгове, потъп-
каха свободната инициати-
ва, потъпкаха средния и мал-
кия бизнес. Държавата прех-
върли своите задължения на 
частни структури. И те зара-
ботиха в свой интерес, а не в 
обществен. Тези икономиче-
ски кръгове си купиха полити-
ци от всички цветове. Който и 
да управлява, тази спойка от 
пари и политика продължа-
ва да съществува и да се са-
мовъзпроизвежда. Тя е скри-
тата паралелна държава, но 
всъщност тя дърпа конците 
на истинската и нашата цел 
е да върнем силата на автен-
тичната, истинската държа-
ва. Не сме идеалисти. Знаем 
колко е опасно и трудно това. 
Знаем какви сили и пари стоят 
срещу това, но

искаме да го направим. 
Ето как:
Предлагаме да бъде спряно 

разграбването на национални-
те богатства. В момента вместо 
обществото да се ползва от тях, 
малцина ги експлоатират за 
собствено забогатяване. Нека 
да обсъдим спокойно, с аргу-
менти, възможността стратеги-
чески за държавата предприя-
тия да бъдат забранени не само 
за приватизация, но и за конце-
сия. Веднага ще ни опонират – 
държавата е лош стопанин! 

Уважаеми опоненти, ува-
жаваме вашето мнение, но то 
като че ли вече се изтърка. И 
първи го осъзнаха Франция, 
Германия, Унгария, Чехия, 
където не само че държава-
та държи контрола над стра-
тегически обекти, но дори 
пристъпиха към обратно из-
купуване на активи. При нас 
обаче обратната тенденция 
продължава. Новият закон за т. 
нар. вечни концесии за по 50 
и 60 години, всъщност е скри-
та приватизация. Най-яркият 
пример за това е концесията на 
летище „София”, която се за-
дава. Друг пример за липса на 
държавнически разум е отка-
зът на държавата да участ-
ва в процедурата за закупу-
ване на ЧЕЗ – стратегически 
сектор за България и за бъл-
гарския национален инте-

рес. Радваме се, че КЗК прояви 
разум и компетентност, и спря 
сделката за продажбата. Поз-
дравявам всички, които поло-
жихме усилия да обясняваме, 
че тази продажба нарушава 
не само законодателството 
на страната, но и на българ-
ския интерес. 

Разбира се, че ние сме за 
това - да има равнопоставе-
ност на държавната, общин-
ската и частната собстве-
ност. 

Разбира се, че не сме за 
това да зачеркнем концеси-
онирането – живеем в съ-
временен свят и знаем как-
ви са механизмите на пазар-
ната икономика, но балансът 
беше тотално нарушен. 
Равновесието трябва да 

бъде възстановено. 
Конкретно предлагаме да 

обсъдим онези стратегиче-
ски обекти, които са забра-
нени за приватизация, да бъ-
дат забранени и за концесия! 
Защото смятаме, че концесия-
та е една скрита приватизация. 
Това са: БДЖ, Български лети-
ща и пристанища, Български 
пощи, Многопрофилни и спе-
циализирани болници, бъл-
гарски плажове, ВиК-сектор; 
в областта на културата това 
са: НДК, в областта на спор-
та са национални стадиони 
и спортни бази, в областта 

на енергетиката – Български 
енергиен холдинг. Подлагаме 
това на дискусия през следва-
щите месеци за намиране на 
най-вярното решение.

Тези предприятия пред-
лагаме да се управляват не на 
партийно-квотен принцип и 
да пълнят партийни каси. А на 
професионално мениджър-
ски, с конкурсно начало и за-
плащане, което зависи от пе-
чалбите му. Подготвили сме 
и конкретен законопроект за 
това, което ще се предложи на 
обсъждане.

Вторият въпрос е – каква 
икономика искаме да разви-
ваме? Икономика на парче, 
без публични инвестиции, с 
износ на суровини- или дъл-
госрочно планирана, с пре-
мислени публични инвести-
ции, с износ на продукция с 

висока добавена стойност? 
Ние предлагаме второто. Макар 
и много закъснели, трябва да 
започнем да градим собстве-
но, българско, родно произ-
водство и земеделие, което 
не е 70% зависимо единстве-
но и само от европейски пари 
и субсидии. 

Как да стане това? 
Нашите специалисти пора-

ботиха с учените от БАН, за ко-
ето благодаря на всички външ-
ни експерти, които ни пома-
гаха. Предлагаме България 
да развива приоритетно, це-

ленасочено, с действия за 
привличане на инвестиции- 
следните сектори, за които 
има потенциал: електротех-
ника и електроника, инфор-
мационни технологии, земе-
делие и хранително-вкусова 
промишленост, машиностро-
ене, транспортно оборудва-
не, фармацевтика, химиче-
ска промишленост и произ-
водство на изделия от каучук 
и пластмаса. 

Как да стане това?
Държавата да си 
влезе в ролята по 

съфинансирането. 
Предлагаме да се раздви-

жи българският капитал, кой-
то сега не може да намери си-
гурна среда за инвестиции. 
Държавата трябва да участ-
ва с дялово инвестиране, а на 

инвеститорите да се предло-
жи социален инвестиционен 
пакет. Държавата да изгради 
инфраструктурата към ин-
дустриалните зони. Капаци-
тетът им да се увеличи с 500 
млн. лв. Един от най-големи-
те проблеми на страната ни са 
регионалните ни различия. Те 
водят да обезлюдяване на цели 
региони, струпване на населе-

нието и икономиката в голе-
мите градове, с всички тежки 
последици от това – пустеещи 
земеделски земи, напускащи 
страната българи. Предлага-
ме оттук нататък всички по-
литики да пречупваме през 
регионите. Предлагаме да дис-
кутираме модел на региона-
лизация на икономическата, 
образователната, здравната 
и социалната политика. Та-
къв модел предлагаме и в про-
изводството, и в земеделието. 

На базата на сериозен ана-
лиз на природните дадености, 
човешкия фактор и пазарни-
те възможности на всеки реги-
он, който отново направихме 
със специалисти, предлагаме 
високо-технологични произ-
водства да се развиват в об-
ластта на информационните 

услуги в София и Варна; ком-
пютри и електроника- в Со-
фия, Пловдив, Благоевград, 
Ботевград. Средно високи и 
средно ниски технологични 
производства, например хи-
мическа промишленост – Ва-
рна, Русе и Пловдив, неметал-
ни изделия – Габрово, Враца 
и Шумен; автомобили – Ло-
веч и Ямбол. Нискотехноло-

гично производство – хра-
ни – Ямбол и Сливен; текстил 
– Габрово; хартия – София, 
Пловдив, Пазарджик. Тези 
производства трябва да по-
крият територията на цяла-
та страна, така че да избег-
нем концентрацията на ико-
номика, здравеопазване, об-
разование и население само 
в големите градове и да за-
почнем лека-полека да спра-
вяме с обезлюдяването на ос-
таналите градове. Към това в 
нашето предложение има спе-
циална програма за Стран-
джа-Сакар, особено на фона на 
това, което се случва сега, как-
то и програма за развитие на 
изоставащите региони. 

Това подлежи на много раз-
говори, доработки. Ние сме на-
правили програма за среща 

във всеки регион и изготвя-
не на отделна програма за 
покритието на всеки регион. 
Вече започнаха да идват пред-
ложения. Искам да поздравя 
колегите от Монтана, които 

вече ни изпратиха изключи-
телно професионално и сери-
озно подготвено предложение 
за развитие на региона си. 
Така ще направим през следва-
щите месеци за всеки от регио-
ните. Този амбициозен план за 
развитие на индустрия и про-
изводство има един огромен 
проблем, който може да го спъ-
не. Това са кадрите и работ-
ната ръка. Голяма грешка е 
да се смята, че мигрантите 
ще решат въпроса с работна-
та ръка. Държавата върви по 
пътя на най-лекото съпроти-
вление – нямаме - ще си вне-
сем. Не! Нямаме – ще си про-
изведем български кадри. За-
едно с големите работодатели, 
производители, средни и мал-
ки фирми, разговаряхме месе-
ци наред. Благодарим, че ни по-
могнаха за един много задъл-
бочен анализ - от какви кадри 
има нужда икономиката ни 
днес и как да обвържем тези 
кадри и тяхната подготовка с 
образованието? 

Днес имаме нужда от пла-
ниране не само на производ-
ство, но и планиране на спе-
циалностите, които България 
трябва да подготви- бройки-
те, местата в университетите 
и обвързването на тези кадри 
след завършването им с рабо-
та в българската икономика. 
Ето защо, ние предлагаме: тези 
бройки по специалности 
да бъдат държавна грижа. 

Там обучението да бъде 
безплатно! Държавата да 
предоставя стипендии, без-
лихвени кредити и помощ на 
тези специалисти. А те, след 
завършването си, да поемат 
ангажимент за определен пе-
риод от време да работят в 
България, след като държа-
вата инвестира в техните зна-
ния и умения. Но нека те след 
това да инвестират тези знания 
и умения в полза на българско-

то общество за определен пери-
од от време. За такъв обвързан 
модел на икономиката с реги-
оните, със средните училища, 
университетите, има нужда от 
поне три неща, които държа-

вата трябва да направи, за да 
тръгне този модел. 

Първо – данъчни стиму-
ли. По-ниски данъци за произ-
водство в слаборазвитите райо-
ни за определен период от вре-
ме на онези инвеститори, кои-
то се съгласят там да открият 
производство и да наемат ра-

ботна ръка. 
Второ – защита на българ-

ското, родното производство, 
в името на българската храна, 
на избягване на второто качест-
во - чрез налагане на процент от 
български храни в търговските 
вериги. Нека обсъдим спокойно, 
с аргументи, но да започнем от 
днес - намаляване на ДДС вър-
ху храните и ефекта от това на-
маляване върху хората, върху 
потреблението и върху бюджета 
на страната.

Знаем каква структура на 
земеделието имаме. Десетина 
фамилии в България владеят 
земеделската земя. Десетина 
фамилии в България получа-
ват най-високите субсидии. 
Предлагаме да се сложи та-
ван на субсидиите. Субсиди-
ите да се преразпределят към 

производство на плодове, зе-
ленчуци, мляко и месо. Пред-
лагаме земеделската земя да 
се ползва само за земедел-
ски нужди, а не за търговски 
и инвестиционни интереси. 
Предлагаме да намерим ресурс, 
каквото и да струва това на 
държавата, за да се възстано-

вят “Напоителни системи”, ко-
ито през годините на прехода 
бяха разрушени. Без тях, така 
твърдят всички земеделски 
производители, те няма да мо-
гат да развият адекватно и мо-
дерно земеделие.

На трето място – много 
инвестиции в наука и висо-
ки технологии, за да имаме 
такава икономика и такова зе-
меделие. Имаме нужда от висо-
котехнологични решения при 
разработването на нови проду-
кти и услуги. В България има 
потенциал за наука, има хора, 
но няма държавна грижа за 
тях. Светът крачи бързо към 
изкуствения интелект. Вместо 
да търсим начини да въведем 
дигитално образование, диги-
тална икономика, ние в Бълга-
рия все още спорим за черно-
бели учебници за бедни деца и 
цветни за по-богатите. Не кра-
чим с големите стъпки на све-
та, който се движи много бързо 
напред. Предлагаме да се ин-
вестира публично-частен ре-

сурс в следните отрасли:  на-
ука – химия, биология, мате-
матика, физика и материа-
лознание. Образованието и 
науката ще ни изтеглят като 
държава. И тук държавата се 
оттегли. Учебниците се пи-
шат от частни екипи, с много 
пари и със спорно съдържа-

ние. Част от обществения ре-
сурс отиде в частни училища; 
НПО влияят на децата ни със 
съмнителни идеологии. Сис-
темата кара децата да наизус-
тяват, без да анализират. На-
шата грижа е държавата и тук 
да си поеме ролята, да гаран-
тира качество и съдържание в 
образованието и да го върже с 
практически умения в иконо-
миката.

Предлагаме безплатни 
детски градини, 

един учебник за един клас 
в цялата страна, с ценностно 
съдържание на история, бъл-
гарски език, семейни ценнос-
ти. Напоследък много неща се 
случват, но ще заявя с пълно 
съзнание за рисковете от това  
“Не!” на джендър идеология-
та в българските училища! 

Общественият ресурс да оти-
ва за държавни и общински учи-
лища. Голямата цел, която си по-
ставяме, е развиване на анали-
тични умения у децата, възпи-
тание, не само наизустяване на 
материала, а и култура. Харесва-
ме да четем всякакви книги, но 
„Борба” на Христо Ботев и „Епо-
пея на забравените” на Вазов са 
ни по-скъпи от „Робинзон Кру-
зо”. Семейните и християнските 
ценности са ни по-скъпи от тре-
тия пол и е време да се разбере, 
че Българи и българското обще-
ство не приема тази идеология. 

Не я вкарвайте в учили-
щето и при децата, защото 
губим децата си. Промиват 
им главичките с псевдоцен-
ности, трябва да дадем отпор 
на това с истинските ценнос-
ти – род, отечество, семейство, 
модерно и традиционно обра-
зование, съчетани в едно. Ние 
предлагаме нещо различно от 
досегашното, що се отнася до 
образованието - а то е образо-
вателна система, обърната 
и адаптирана към дигитал-
ното поколение – това е бъ-
дещето. Това е бъдещето на 
поколението, което сега рас-
те и ако не се подготвим, от-
ново ще бъдем неадекватни 
на световните и европейски 
тенденции. Нека развиваме 
традиционно и електронно – 
смесено обучение. Можем да 
използваме социални мрежи в 
учебния процес, импровизира-
не на обучението, учене в мре-
жа, използване в учебния про-
цес на интернет. Създаване на 
модел на университет във вир-
туалното образователно прос-
транство, в който да се получа-
ва пълна информация за уни-
верситета, да се предоставят 
основни административни об-
разователни услуги и ефектив-
но дистанционно обучение. За 
всички ни е ясно, че системата 
за образованието плаче за про-
мяна, трябва да я направим с 
най-високата цел обаче – из-
граждане на мнения, възмож-
ност за анализ, ценностна сис-
тема у младите хора. 

На стр. 8-9

„Визия за България”

Броят на болниците в столицата е по-голям от броя на всички болници в Черноморския район
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От стр. 7

Ценностната ни система 
се разгражда, но и не 
само там. Тя се разгра-
ди и в друг ключов сек-

тор – здравеопазването.
Здравеопазването е 
тотално сбъркано

Знаете ли кои са най-чес-
то употребяваните думи в 
разговор за здравеопазване 
- остойностяване на клинич-
на пътека, доплащане, ре-
имбурсиране, източване на 
Здравната каса. Къде е чове-
кът в тази работа? Все повече 
пари се дават за здравеопаз-
ване, все по-малко пациен-
ти оставаме и все по-големи 
проблеми имаме. Тази систе-
ма е тотално сбъркана. Тя не 
може да се кърпи, а трябва да се 
обърне с хастара навън и пред-
лагаме следното, отново каз-
вам с пълно съзнание колко 
хора и днес, и утре, и вдруги-
ден ще разгневим и какво ще 
се изправи срещу нас. Когато 
работехме, някой от екипите 
каза: „Това, което пипаме тук, 
срещу нас 1,5 млрд. лв. интере-
си има“. Това, което пипаме  в 
лекарствената политика, която 
ще ви предложим, са интереси 
за 2-3 млрд. лв.! Не случайно 
започнах с думите смелост на 
идеите, неподкупност на хора-
та и последователност в дейст-
вията.

В момента има държавни и 
частни болници, които ползват 
пари от НЗОК, където всички 
си внасяме здравните вноски. 
Днес болниците са търговски 
дружества и са съсредоточе-
ни в големите градове, няма го 
основният принцип в здравео-
пазването – достъпност. Става 
въпрос за огромна концентра-
ция – 68 болници в София, но 
2 във Видин, по 3-4 в Североиз-
точния регион! Тази диспро-
порция трябва да бъде преодо-
ляна. 

Предлагаме нова държавна 
политика в здравеопазването – 
държавните и общински бол-
ници да не са търговски друже-
ства, да се отпишат от Търгов-
ския регистър и да се регистри-
рат като лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения, 
които не работят за търговска 
печалба, работят като лечебни 
заведения и да ползват ресурс 
от НЗОК. Не можем да забра-
ним частните болници. Живе-
ем в съвременен свят, уважава-
ме Конституцията и равнопо-
ставеността на държавна, об-
щинска и частна собственост. 
Ако частните болници, оба-
че, искат да получават пари 
от Здравната каса, то те нека 
бъдат така добри да се отпи-
шат от Търговския регистър, 
да се заличат като търговски 
дружества, които работят за 
търговска печалба, да се ре-
гистрират по Закона за ле-
чебните заведения, да бъдат 
лечебно заведение и тогава 

да ползват ресурса за НЗОК, 
за който всички ние си пла-
щаме вноските. И в живота, 
и в бизнеса, и в здравеопаз-
ването, човек трябва да има 
избор! Ако не искат да напра-
вят това и искат да си останат 
търговски дружества, които 
работят за печалба, то нека 
да си създадат  система за 
частно финансиране, меха-
низъм за застраховане, допла-
щане от всеки пациент, който 
иска да отиде там и може да си 
го позволи, защото има сред-
ствата за това. В този случай 
те няма да ползват средства 
от Здравната каса!

Поради тежката концен-
трация хората нямат достъп до 
здравеопазване и за едно раж-
дане се пътува по 100 км, за да 
се стигне до болница. 

Предлагаме 
нова държавна 

политика за регионално 
здравеопазване 

– във всеки регион лечеб-
ните заведения се обединя-
ват в холдингова структура и 
включват спешен медицин-
ски център, областен център 
за извънболнична медицин-
ска помощ, областна болница 
за активно и специализирано 
лечение, областни центрове 
за интегрирани здравно-со-
циални услуги. Тази система 
гарантира достъп до 30 минути 
и отстояние от 50 км.

Що се отнася до човека, 
предлагаме

намаляване на ДДС 
за лекарствата и 

медицински изделия. 
Време е за този сериозен и 

аргументиран разговор – дифе-
ренциране на ДДС за лекарства, 
медицински изделия и храни. 
Държавата прехвърли своята 
отговорност и в лекарствена-
та политика, като всяка болни-
ца може да направи обществе-
на поръчка и да си достави ле-
карства и медицински изделия 
и има разлики в цените на ле-
карствата в различните бол-
ници до 50 лв.! 

Ние предлагаме ежегодно 
държавно определяне на це-
ните на лекарствата от реим-
бурсния списък и медицински-
те изделия както за болниците, 
така и за аптеките. Това пре-
махва разпокъсаността и пра-
венето на обществени поръчки 
от всяка болница. Не всяка мо-
жем да подозираме в недобра 
обществена поръчка, а недоб-
ра обществена поръчка води 
до увеличаване на цените на 
лекарствата за хората. Предла-
гаме и забрана на реекспорта 
на лекарства и персонално ме-
дицинско досие, обединяващо 
цялата информация за всеки 
пациент на всеки етап от живо-
та му и на заболяването му, за 
да се прекратят злоупотребите 
и измамите със здравния ста-
тус на хората.

На работещите в здравната 

система – наредба за форми-
ране на работна заплата в дър-
жавните лечебни заведения, га-
рантираща достойни базови 
равнища и реално остойностя-
ване на труда.

Сега много хора ще реаги-
рат, че няма пари, че ще прова-
лим бюджета. 

Пари има, но много се 
краде и няма желание 

за ограничаване на тези 
кражби. 

Политиката се храни от 
тези кражби и няма инте-
рес това да спре. Създаваме 
нови и нови органи за борба 
с корупцията, а тя расте! Ско-
ро имах възможност по-спо-
койно и дълго, в рамките на 
3-4 дни, да разговарям с проф. 
Стиглиц. Разговаряхме за ко-
рупцията като причина за не-
равенства. Аз споделих българ-
ския ни опит в годините назад, 
а и скорошния, в който обсъж-
дахме поредния нов антико-
рупционен орган. Той ми каза: 
„Едно време корупцията се из-
разяваше в даване на подкупи, а 
борбата с корупцията - да за-
ловиш това. Сега тя промени 
своята структура в цял свят и 
съм сигурен, че е така и при вас, 
в България. Сега корупцията 
не е просто даваш или взимаш 
подкуп, тя е заложена в самите 
правила, в законите, натам се 
насочете и се борете“.

Разбира се, че професорът 
е прав, и ние сме дискутирали 
с вас и този вариант, и знаем, 
че има две нива на корупция 
– по високите и по ниските 
етажи на властта. Корумпи-
ращите - корпорации, частни 
интереси и кръгове, и корум-
пираните - политиците и взи-
мащите решения, просто се 
разбраха и си създадоха мо-
дел, който е облечен в закон. 
Въпросът вече не е само да хва-
неш тук-там някой с подкуп, 
това е следствието. Въпросът 
е да разбиеш модела, да про-
мениш правилата. Примерът 
с лекарствата, 

как предлагаме този 
модел да се промени. 
Не всяка болница да си пра-

ви обществена поръчка, тъй 
като възникват и законови, и 
технологични възможности за 
корупция, които водят до уве-
личаване на цените на лекар-
ствата и до неравенства. Нека 
променим модела. Нека това 
да се прави от държавата, нека 
тя веднъж годишно да опре-
деля цените на тези лекарства.  
Махаме причината, която е за-
ложена в правилата, в нашите 
предложения, а не гоним по-
следиците.

Второто ниво на 
корупцията 

- тази която мори все-
ки човек, когато опре до бю-
рокрацията. Досега, тук-там, 
на 100, на 1000 случая се хва-
ща 1 чиновник с подкуп и това 
нищо не променя в години-

те. Залагаме нови правила за 
ограничаване на субектив-
ния фактор чрез електронна 
здравна карта и здравно до-
сие в здравеопазването, еди-
нен електронен данъчен ре-
гистър на финансите, нацио-
нална електронна система по 
заетостта, единна електронна 
образователна система. 

Защо мислите, че толко-
ва години няма електронно 
правителство, толкова пари 
се наляха в това? Защото то не 
е удобно, то ще спре течове-
те, кражбите и подкупите. Ето 

това трябва да направим – 
махаме причините за 

корупцията, 
не кърпим последиците и 

създаваме едно модерно елек-
тронно управление, което да 
ограничава субективния фак-
тор и следователно, и корупци-
ята. 

Всичко, изречено досега, 
е причина за бедност и нера-
венство. 

Всичко, което ще кажа, е 
предложение - как да проме-
ним това. И има една цел – 

висок стандарт на 
живот, добър живот за 

хората, по-високи доходи, 
първа стъпка - спиране на 

демографския срив! 
Втора стъпка - опит да 

обърнем тенденцията в де-
мографската катастрофа.

Това може да стане. Ако с 
тези предложения досега оси-
гурим по-добро здраве, повече 
работа и българско производ-
ство, повече възможност да ос-
танат младите хора в България, 
след като завършат, ако осигу-
рим некорумпирана и сигурна 
среда, то как още през държав-
ната политика да помогнем на 
народа си да живее по-добре и 
да увеличим доходите?
Да започнем от младите. 

Можем ли да дискутира-
ме, уважаеми българи, дока-
то учат, да им дадем облек-
чени условия за кредит и за 
стипендия? 

Когато решат да напра-
вят семейства, можем ли да 
им осигурим по-ниски лихви 
за кредит за жилища срещу 
ипотека? 

За децата им, когато се ро-
дят, можем ли, като държава, 
да осигурим безплатна дет-
ска градина? 

Може ли детските им хра-
ни да са с намалено ДДС? Кол-
ко ще струва това на държа-
вата, но и какъв ще е ефек-
тът? За семействата им, мо-
жем ли да имаме семейно 
подоходно облагане, ако ра-
ботят и имат деца?
За средната класа, която 

системно е убивана. 

Може ли през данъчната 
политика да им се помогне? 
Толкова години водим спор за 
прогресивното облагане. Нека 
потърсим съгласие в обще-
ството на принципа на соли-
дарност. Нека разговаряме и с 
богати, и с бедни, и да намерим 
онази скала на прогресивно об-
лагане, която е справедлива и 
която всички ще приемат. Ве-
роятно ще има и против, но ако 
се мисли за справедливост и 
солидарност, ще намерим това 
сечение на интересите. Сега от-
ново ще ни кажат: „По кому-

нистически, сега те искат да 
вземат от богатите и да да-
дат на бедните“. Нека да ви-
дим, как по комунистически 
това става в некомунистиче-
ска Америка, в некомунисти-
ческа Европа. Такава система 
на данъчно облагане същест-
вува там.

За пенсионерите 
търсим разговор - ще 

преизчислим ли най-накрая 
всички стари пенсии и кол-
ко ще ни струва това? Няма 
здрав разум в България, кой-
то да е съгласен, че може да се 
живее спокойно с 200 лв. пен-
сия. Трябва да намерим реше-
ние за преизчисление на всич-
ки пенсии.

Една така развита Бълга-
рия, със собствена икономи-
ка, със стабилни социална, 
здравна и образователна сис-
тема, с ограничена корупция, 
ще има друга тежест в наше-
то общо семейство - обедине-
на Европа. Не случайно каз-
вам обединена, защото обе-
динена Европа вече е в риск. 
Не само заради напускането на 
Великобритания, заради теж-
ките противоречия вътре, меж-
ду старите страни членки и но-
вите, заради големите срещу 
малките, заради ядро срещу 
периферия. 
Защо стигнахме до тук? 

Защото политическите ели-
ти на Европа направиха много 
грешки, и въобще не се поучи-
ха от тях. Лека-полека Европа 
се превърна от съюз на ценнос-
ти, в съюз на интереси. Европа 
не остана встрани от този про-
цес на срастване на политиче-
ски кръгове и финансови по-
тоци. Това доведе до създаване 
на правила, които защитават 
тях, а не европейските граж-
дани. Грешките доведоха и до 
бюрократщина, която създаде 
твърде много пречки за мал-
кия бизнес. Вместо облекчение 
за свободно движение на стоки, 
стотици изисквания спъват 
свободната търговия. Вмес-
то свободно движение на хора, 
пакет за мобилност, който го 
ограничава. Вместо равнопо-

ставеност, решения от позиция 
на силата - или слушаш и се 
огъваш, или ще ти спрем па-
рите! Вместо социален стълб 
и социални права – увеличе-
ние за чиновниците в Брюк-
сел и разходи за 8 млрд. пове-
че за тях. Като капак на всич-
ко, тотално сбърканата полити-
ка по мигрантските въпроси. И 
днес старите европейски лиде-
ри се чудят - защо народите ни 
се подлъгвали по популистки 
и крайни партии. Защото им 
омръзна, колеги, защото не 
ги чуха години наред, защото 

политическата класа се обла-
годетелства за тяхна сметка, 
защото заличихте ляво и дяс-
но и се прегърнахте, уж зара-
ди националните си интере-
си, а всъщност заради лични-
те си, и защото не проумяхме 
навреме, че или ще започнем 
промяната вътре, от себе си, 
или народите ни ще ни поме-
тат всички вкупом.
Уважаеми колеги и гости,

За пръв път говорих така 
в централата на ООН преди 
година и половина, на засе-
дание на Социалистическия 
интернационал, и видях 
много шокирани очи тога-
ва от такива думи. След това, 
в България, по време на пре-
зидентската и парламентарна-
та кампания, говорихме така и 
понесохме страшен удар. Това 
беше заклеймявано като ан-
тиевропейско и от наши, и от 
чужди. Да поискаш отмяна 
на Постановление 208 за ми-
гранти беше светотатство. То 
беше наричано нарушаване 
на човешки права, липса на 
състрадание и сърце и всичко 
черно, което се сетите и спом-
няте.

За да се стигне до вчераш-
ния ден, когато същите хора, 
които ни клеймяха, се съгла-
сиха да подпишат искане на 
„БСП за България“ да се за-
брани на правителството да 

сключва двустранни догово-
ри за връщане на мигранти в 
България. Година и половина 
ни дели от онова първото, за-
клейменото, и от това, което се 
случи вчера.

Уважаеми другари и 
другарки от БСП,

същото ни се случи и с Ру-
сия. Години наред твърдим, 
че Русия не ни е враг, че бъл-
гарският национален инте-
рес изисква да нормализира-
ме отношенията си с Русия, 
да строим, да търгуваме, да 

пътуваме, да имаме културен 
обмен и че санкциите ни вре-
дят. Преди две години поло-
вин Европа ни скочи, че ще 
променяме европейското бъ-
деще на България. Днес най-
големите европейски лидери в 
Москва търсят стратегическо 
партньорство. Когато преди 
много години БСП представи 
за първи път въпроса за отно-
шенията с Китай и тогава ре-
акацията е била изключител-
но остра, четейки назад във 
времето. Днес Китай става 
желан партньор от цяла Ев-
ропа. 

Част от обществото в Бъл-
гария обвинява БСП, че ис-
каме добри отношения и 
със САЩ, като казват: „Щом 
е така, значи сте русофоби“. 
Какво е това, уважаеми бъл-
гари? Политика  на крайно-
стите, на филите и фобите ли? 
И докога ще се делим така? 
Кое може да ни обедини? Ед-
но-единствено – български-
ят национален интерес, кой-
то, мисля, че диктува баланси-
рана външна политика с че-
тирите сили в света – Европа, 
Русия, САЩ и Китай, с много 
ясни и категорични национал-
ни позиции, а не с васално и по-
слушно отношение, и съюзни-
ци в тези наши политики. Тър-
сене на съюзи, на принципна и 
на ценностна основа.

Ще кажа нещо, което го 
няма в материала и едва ли ще 
се хареса на мнозина, дори и в 
нашата партия, дори и в ПЕС, 
но го предлагам за дискусия – 

темата Вишеградска 
четворка. 

Сигурна съм, че ще има 
бурна реакция срещу това, 
но ви уверявам, че само след 
1-2 години противниците ще 
се убедят, че съм права. Скоро 
имахме европейска делегация 
на мисия в БСП и там се чу из-
речението по повод на Истанб-

улската конвенция: „Постъп-
ваш като Орбан, който руши 
нашите ценности“. Добре, Ор-
бан е десен политик,  но Сло-
вакия се управлява от партия 
от нашето политическо семей-
ство, наши политически парт-
ньори се включиха в управле-
нието и в Чехия. Кое е общото 
между тези държави, макар че 
и те имат много грешки в огра-
ничаване на права и свободи 
и не са идеални? Общото е, че 
икономиките им процъфтя-
ват; че инвестициите им рас-
тат; че не са в демографска 
смърт; че народите им се уве-
личават и живеят все по-до-
бре. На срещата на лидери-
те с партиите от Вишеград-
ската четворка Робeрт Фицо 
ми каза, че само за послед-
ната година има над 10 нови 
производства, че произвеж-
да части за коли и машини 
за цял свят. Каза ми: „Имаме 
толкова пари, че сега въвежда-
ме безплатен транспорт, без-
платна храна за ученици, уве-
личаваме заплатите, увелича-
ваме пенсиите“. Някои ги об-
виняват, че са популисти. Не, 
те са реалисти. Моля, да обсъ-
дим в следващите месеци как-
во от този тип политики в Ев-
ропа може да бъде 

полезно за България. 
Ние изпратихме специа-

листи там, те взеха законода-
телството на тези държави, 
ние го прегледахме и видя-
хме, че то в много отношения 
отива на левите идеи, но пре-
ди всичко това са мерки и по-
литики за националните им 
интереси и облагодетелства-
не на народите им. 

Искам да поставя и още 
един въпрос, който вероятно 
ще породи много ответни ре-
акции, но нека го дискутираме. 
БСП е решила този въпрос на 
най-висшия си форум – кон-
грес. Никой, нито тези, които 
сме се събрали днес, нито ръ-
ководство, нито депутати, нито 
председател на партия може да 
си позволи да промени реше-
ние на конгреса, освен самият 

конгрес. Моля ви, да дискути-
раме този въпрос сега, в пар-
тийните структури, с експерти. 
И да решим дали правилно сме 
го отсъдили. 

Моля Сергей, да не се сър-
ди, защото този доклад беше 
негов на конгреса, ние спо-
деляме всичко това, но нека 
да помислим. Става въпрос 
за еврозоната и приемане-
то на еврото. Нашата партия 
на конгреса е решила „Да“, но 
виждате какво се случва в мо-
мента. Оставете това, че Ев-
ропа ни отряза, защото пра-
вителствата години наред не 
са подготвили държавата, за 
това, че социалните ни систе-
ми не са готови, че икономи-
ката не е готова, че банковият 
сектор не е готов. 

Сложиха ни в чакалнята на 
чакалнята просто за да кажат лю-
безно: „Не сте за там“. Добре, това 
го оставяме настрана, но нека 

да проведем разговора за 
България, за българската 
икономика, за стандарта 
на живот, за българските 

цени, за живота на 
обикновения човек

и как ще му се отрази 
това. Дайте да забавим с това 
ежедневно и непрекъснато на-
пиране, сега и веднага еврото и 
да ни приемат в Еврозоната.

Предстои ни много серио-
зен разговор, не само тук. Чуж-
ди експерти, германски експер-
ти ни предупредиха: „Не го пра-
вете. Последиците ще са такива 
и такива за вашата икономи-
ка, за вашите системи - образо-
вателна, здравеопазване, соци-
ална“. Предлагам да отворим 
тази дискусия, въпреки реше-
нието на Конгреса и ако стиг-
нем до друго по-разумно, по-
полезно и по-важно за народа, 
за България и за националния 
ни интерес, нищо не пречи да 
се съберем и да го ревизираме, 
но нека да го обговорим. До-
сега го приемахме - решено е от 
конгреса. И край. Не, животът, 
условията и нещата се проме-
ниха и ние трябва да сме адек-
ватни на тази промяна.

В заключение, нашето пред-
ложение за 
нов начин на развитие на 

България 
е край на бягството на дър-

жавата от функциите й, връ-
щането й в стратегически секто-
ри на живота на българите - про-
изводство, земеделие, енергети-
ка, здравеопазване, образование, 
социални системи, образование 
и култура.  Смяна на договорени-
те правила между политическата 
класа и икономическите интере-
си за кражби. 

Здравето на българина 
застава на първо място пред 
частния интерес.

Образованието и култура-
та изграждат ценностна сис-
тема и умения. 

Науката движи България 
напред! 

Всички политики се пре-
чупват през регионите. 

Всичко това е с една цел 
– по-добър живот на съна-
родниците ни и обръщане на 
демографската катастрофа; 
външната политика - с харак-
тер, стъпила на националния 
интерес на България!

Благодаря на всички, които ра-
ботихте по тези идеи. Благодаря на 
всички, които сега ще се включат. 
Това са само предложения.

„Визия за България”

Уважаеми другари и другарки, дами и господа, бъл-
гари, това са идеи. Предстои много работа, за да могат 
те да станат национално съгласие по ключови сектори 
за България и за нашия живот. Идваме с тях при вас - 

работници, учени, лекари, пациенти, културни дейци, земедел-
ци, специалисти.

Ако грешим, кажете ни го, дайте ни ум и ни поправете.
Ако сме прави, подкрепете ни!
Ще срещнем голям отпор, отпорът на 10 млрд. лв. ефективи 

на паралелната държава. Ето защо, пожелавам на всички сме-
лост, неподкупност и последователност в действията.

На работа!
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Използвайки факта, 
че недоволството е 

мълчаливо, 
властите в ЕС се опитват 

да оправдаят своята политика 
с аргументи, свеждащи се до 
следното: тази политика прави 
европейските страни и тяхно-
то население по-богати; тя съз-
дава културно разнообразие; 
днешният М. не е идеален, но 
подлежи на развитие и усъ-
вършенстване.

Европейското население 
старее и не се възпроизвежда 
– жените не раждат достатъч-
но деца.

Всички тези аргументи 
са лъжливи. 

Нека видим как сериозни 
европейски аналитици я оп-
ровергават.

Провежданата имиграци-
онна политика всъщност пра-
ви европейците не по-богати, 
а по-бедни. Новопристигна-
лите, които още не са намери-
ли работа (не знаят езика, ня-
мат квалификация и т.н., или 
изобщо не искат да работят), 
черпят от социалните фондове 
на благоденстващата държава, 
„welfare state“, по-точно от това, 
което е останало от нея. 

Бремето на местното 
население расте. 

Де факто това се призна-
ва от високопоставените ев-
ропейски чиновници, защото 
призовават гражданите на ЕС 
да затягат поясите. В едно ин-
тервю в 2012 г. Меркел каза: 
„Ако в днешната Европа 7 % 
от населението на света съз-
дава 25 % от БВП и финансира 
50 % от социалните издръж-
ки, то става ясно, че трябва 
да работим повече, за да запа-
зим нашия жизнен стандарт 
и нашия начин на живот. Ние 
всички трябва да престанем 
да харчим повече, отколкото 
произвеждаме.“

Налице е явно 
противоречие: 

ако нараства броят на нера-
ботещите мигранти, излиза, че 
германците трябва да работят 
за тях, съответно да се пенси-
онират по-късно и т.н. Възник-
ва въпросът: ако ние искаме 
„да запазим нашия стандарт 
и начин на живот“, необходи-
ми ли са ни хора, които не само 
не приемат нашите правила и 
обичаи, но представляват пре-
дизвикателство и заплаха за 
тях?

И последно – няма никак-
ви доказателства, че мигра-
цията води до увеличаване 
на БВП.

Що се отнася до разнообра-
зието, което те представлявали. 

Та нима Европа 
не е достатъчно 
разнообразна?! 

Всяка култура си има свои-
те положителни и отрицателни 

страни. Къде са гаранциите, че 
мигрантите носят положител-
ните? Практиката показва точ-
но обратното. И ако разнообра-
зието е универсална цел, защо 
атлантическите елити не обър-
нат внимание на обогатяване 
на това разнообразие в мюсюл-
манския свят, например в Сау-
дитска Арабия? Защо „мулти-
култи“ се предлага само на 
Европа? Няма отговор на въ-
проса.

Ако М. не е идеален, както 
изискано се изразяват адепти-
те му, и създава неразрешими 
проблеми при 50 000 бежанци 
годишно, то как може подобна 
политика да се усъвършенства 
при 1.5 млн. годишно, т.е. при 
експоненциален ръст на миг-
рацията? Но показателно е, че 
най-големият проблем евроат-
лантиците виждат в увеличава-
не на антимиграционните на-
строения вместо в нарастване-
то броя на бежанците.

Европейското общество 
действително старее, Евро-
па вече е пренаселена. А ми-
грантите отсядат не на висо-
кото плато в Шотландия, не в 
северна Финландия, не в най-
безлюдната част на Франция - 
платото Мажан, а в градовете, 
понижавайки жизнения стан-
дарт. Европейците действител-
но не се възпроизвеждат демо-
графски. За такова възпроиз-
водство са необходими по 2.1 
деца на семейство, а в Европа 
това число е 1.23. Но защо ев-
ропейските жени не раждат 
или въобще не искат да раж-
дат? Защото не искат да имат 
деца ли? Не. 

Анкетите показват, че 55 % 
от английските жени желаят да 
имат по 2 деца, 14 % по 3 и 5 % 
по 3 и повече деца. Но те не си 
го позволяват заради постоян-
но понижаващия се жизнен (и 
заради притока от мигранти) 
стандарт.

Десетилетията на „мек то-
талитаризъм“ приучиха голя-
ма част от европейците по ма-
ниера на Оруел да предпочитат 
ролята на търпеливи граждани. 
Събитията в Кьолн и в други ев-
ропейски градове бяха демон-
страция на това, още повече 
на годишнината от кьолнски-
те насилия мигрантите, сякаш 
подигравайки  се с германците 
и европейците, повториха секс-
атаките в няколко града: Ин-
сбрук, Аугсбург и др. Интелек-
туалният елит не реагира адек-
ватно. Когато на 31 януари 2016 
г. във в. „Монд“ 

френският писател 
Камил Дауд публикува 

откровена статия, 
посветена на секс-атаките  в 

Кьолн, върху него се нахвърли 
цялата глутница от социолози, 
историци и публицисти, обви-
нявайки го в ислямофобия и 
десен екстремизъм.

Тези, които заемат прин-
ципна позиция по въпроса за 
исляма в Европа, получават 

удари от двете страни: от исля-
мистите и от мигрантофилите-
мултикултуралисти. Ударите 
са в прекия смисъл. В Холан-
дия бяха убити Пит Фотейн и 
Тео Ван Гог, не бяха малко за-
плахите и към Ориана Фала-
чи. В самата Германия крити-
ци на салафитите като Хамид 
Абдел Самад са принудени да 
живеят с полицейска закрила.

На полето на идеология-
та ударите срещу критиците 
на М. се нанасят също по две 
линии. Първата е „тирания на 
вината“. Привържениците на 
М. представят света на Азия, 
Африка и Доколумбова Аме-
рика преди колониализма като 
рай, в който са нахлули некане-
ни злодеи. Техният мазохистки 
аргумент е: европейците тряб-
ва да се покаят за своите за-
воевания и колониализъм. Но 
тук веднага възниква въпро-
сът „Защо арабите и турци-
те не трябва да се извиняват 
за завоеванията си в Европа, за 
търговията с роби?.. “

Една по-мека версия на тази 
линия е желанието да се надце-
нява значението на арабската 
култура в (и за) историята на 
Европа и да се описват мюсюл-
манските  халифати в Андалу-
сия като свят на толерантност-
та и научния прогрес.

Втората линия за оборва-
не противниците на М. е нат-
рапване на аналогията между 
спасяване на мигрантите и спа-
сяването на евреите, съответно 
между негативното отношение 
към мигрантите и антисемити-
зма. Тук, обаче, мигрантофи-
лите попадат в задънена ули-
ца. Работата е там, че навсякъ-

де в Европа и преди всичко във 
Франция, с нарастване на броя 
на мигрантите расте и вълната 
от антисемитизъм. Но и този 
факт не спира привърженици-
те на силовото налагане на М. и 
мултиетническата държава. 
Къде е заровено кучето?

За мултиетническата кон-
цепция има няколко причи-
ни.

Първата е неспособността  
на западноевропейските пра-
вителства да разрешат пробле-
ма дори при желание от тяхна 
страна. Когато атлантическата 
върхушка осъзна, че имигран-
тите нямат намерение да се 
връщат в страните си и че все 
по-нарастващата част от тях не 
бързат да се интегрират в евро-
пейското общество, те се опи-
таха да убедят европейците, че 
е добре Европа да се превър-
не в мултиетническо и мулти-
културно общество. Това е по-
зиция, разкриваща неспособ-
ността на правителствата да 
обърнат процеса на имиграция 
и да защитят своите граждани.

Втората причина за по-
етия курс на атлантическите 
елити за създаване на мулти-
етническо общество е класо-
ва. Увеличаването на раждае-
мостта в „стара Европа“ изис-
ква повишаване на жизнения 
стандарт на по-долната поло-
вина на европейското населе-
ние. Но точно понижаването 
на този стандарт е същност-
та на поетия курс на неоли-
берализъм от 80-те години на 
20 век, който не е нищо друго 
освен фаза на свръхексплоа-
тация на глобалния капита-
лизъм.

Повишаването на жизне-

ния стандарт на коренните ев-
ропейци от долната и средната 
половина на социума предпо-
лага преразпределение на до-
ходите в полза на тази полови-
на от обществото. Във Франция 
това се случи в т. нар. славно 
тридесетилетие - от 1945 до 
1975 г. Но за съжаление, цялата 
социално-икономическа поли-
тика в Европа през последните 

„неславни“ четири десетилетия 
беше насочена в полза на гор-
ната половина, към 

засилване на 
експлоатацията 
и нарастване на 
неравенството.

За да се повдигнат жиз-
неният стандарт, доходите и 
раждаемостта на европейци-
те са необходими не козме-
тични, а реални социални ре-
форми, които новата буржоа-
зия след тези „мазни“ за нея го-
дини няма да направи за нищо 
на света. 

Когато в края на 30-те годи-
ни на 20 век американската ка-
питалистическа класа застана 
пред дилемата: „Социални ре-
форми с частично преразпре-
деляне на доходите в полза на 
бедните, или световна война“, 
тя избра световната война. 

Символично е, че Фран-
клин Рузвелт започна да упо-
требява термина „световна 
война“ една година преди 
Хитлер. А в самата Америка 
губернаторът на щата Луизи-
ана Хю Лонг, който призова-
ваше към преразпределяне 
на доходите в полза на бедни-
те и създаде в цялата страна 
„Общества за преразпреде-
ляне на собствеността“ (в тях 

влязоха 8 млн. американци), 
в 1935 година беше убит.

Накратко, 
буржоазията по-скоро 

ще избере войната, 
отколкото намаляване на 

неравенството. 
Имиграционната политика 

на европейските правителства 
по същество е социална война 
на върховете срещу собствени-

те си народи. По-лесно е да по-
каниш чужди мигранти, разла-
гащи функционираща циви-
лизация и общество, отколко-
то да застанеш лице в лице със 
собствените си „работяги“ и 
с долната част на топящата се 
средна класа. 

В същото време миграци-
ята решава и още един про-
блем. Тя създава един слой, 
който поема върху себе си 
социалното недоволство и 
го обезсилва с агресивното си 
поведение. Така мигрантите 
се превръщат в „цветно“ (не 
бяло) класово оръжие за капи-
тала, по-важно от етническото 
и културното.

Днес глобалният трансна-
ционален капитализъм не се 
нуждае нито от национална 
държава, нито от национал-
но производство. Той проле-
таризира отново трудещите се, 
включително с етнизиране на 
работната сила в самия център 
на капиталистическата систе-
ма. Но пролетариатът в ка-
питалистическия смисъл на 
този термин се превръща в 
пролетариат в римския, ан-
тичноробовладелския тип. 
Той е по-опасен за Европа, за-
щото, бидейки етнически и ре-
лигиозно различен от европей-
ския пролетариат, ще се проти-
вопоставя не само на капитала, 
но и на европейската цивили-
зация.

Върховете успяха да избе-
гнат революция от западен 
тип. Но самите те създадоха 
социален динамит за прин-
ципно нов социален взрив, 
а именно, тотален бунт на 
низините, където класовото 
е смесено с расовото и етни-
ческото. В перспектива всичко 
това предполага проливане на 
повече кръв, отколкото в класо-
во-пролетарските революции с 
тяхното уважение към собстве-
ната им култура. 

С помощта на труда на ми-
грантите 
кланово-олигархическите 

режими си купуват 
допълнително време 
за съществуване без 

развитие. 
В такава ситуация е невъз-

можен истински проект за бъ-
дещето и изходът е един – на-
пред в миналото. За това ще 

се разплащат техните деца и 
внуци, които ще се сблъскат с 
това минало.

Една от целите на М. е съз-
даване на многочислена „ън-
дъркласа“, лишена от нацио-
нална култура и национални 
корени. Тя лесно ще се подда-
ва на манипулация и ще бъде 
неспособна да се съпротивля-
ва и бори. Ето защо независи-

мо от кризата и от нарастващо-
то недоволство на населението, 
атлантическите върхушки на 
ЕС са готови на решение, кое-
то изглежда като продължава-
ща капитулация пред мигран-
тите-мюсюлмани, включител-
но с пълен отказ от европейска 
идентичност (този отказ пред-
ставлява начин за достигане на 
други цели), от вярата и право-
то – нещо, на основата на което 
винаги се е изграждал Западът.

В 2016 г. финансовият ми-
нистър на ФРГ Волфганг Шой-
бле предложи създаване на 
„немски ислям“. Десет годи-
ни по-рано от него холандски-
ят министър на правосъдието 
Пит Хайн Донер беше заявил, 
че ако мюсюлманите станат 
мнозинство и пожелаят да за-
менят законите на Холандия с 
шариата, то те ще могат да на-
правят това. А че мюсюлманите  
ще бъдат мнозинство в Европа, 
е въпрос единствено на време и 
на две-три поколения.

На 26 април 2016 г. минис-
търът на правосъдието на Бел-
гия Коен Гинс заяви в Европар-
ламента: „Скоро мюсюлманите 
ще станат повече от европей-
ците. Европа не го осъзнава, но 
това е реалност“. Какво ще се 
предприеме след такава кон-
статация, е въпрос, на който 
не се дава отговор. А още през 
1974 г., на сесия на Генерал-
ната асамблея на ООН, ал-
жирският президент Хуари 
Бумедиен откровено обяс-
ни на европейците какво ги 
чака: „Ще дойде време и мили-
они хора ще напуснат Южно-
то полукълбо на планетата 
и ще нахлуят в Северното. Но 
не като приятели. Защото те 
ще нахлуят да завоюват и те 
ще завоюват това полукълбо 
със своите деца. Нашата по-
беда ще дойде от утробите на 
нашите жени.“ От това вре-
ме към външните мигранти от 
Азия и Африка се прибавиха 
вътрешноевропейските прес-
тъпни групи: албанци, румън-
ски и български цигани. Ситуа-
цията се влошава. Както се каз-
ва: „Който не е сляп, ще види“. 
Но европейците не желаят да 
видят. 

Още в 2003 г. Сергей Хе-
лемендик предупреди доста 
рязко, но правдиво: „Наши-
те охранени европейски бра-

тя вече са посрали всичко! Това 
заключение съм повтарял мно-
гократно след разходка по цен-
тралния франкфуртски бу-
левард „Цайл”. Те вече са при-
ключили своето съществуване 
в историята, няма ги. Докато 
седят в своите банки и броят 
шумящите хартийки, техни-
те улици са завладени от миг-
рантите албанци, доволни от 

възможността да разредят 
своята твърде гъста кръв... 

Нашите охранени европей-
ски братя минаха и без своя 
Горби, и дори без перестрой-
ка. Вавилонското стълпотво-
рение на улиците на техните 
градове тепърва започва. Засе-
га те още не осъзнават какво 
се е случило. И съвсем не разби-
рат, че случилото се няма ни-
какви демократични или поне 
мирни решения... Ето ви обе-
щаният залез на Европа.“

Накратко казано: варварите 
рушат застаряващата и отслаб-
ваща империя ЕС.

Някои изследователи 
обясняват заслепяването на 
европейците със социокул-
турни фактори, с културна 
деменция и застаряване на 
социума и етносите. За гер-
манците казват, че са „уморени 
от история“. В общоевропей-
ски план се отбелязва, че две-
те световни войни са компро-
метирали както национализма, 
така и патриотизма. Но пак 
възниква въпрос: „Защо умора 
от историята изпитват само  
западните германци, но не и из-
точните от бившата ГДР?“

Новите поколения са на-
следили не силата на пред-
ците си, а натрупаната тежка 
умора. Едно 

нечувствително 
общество, заразено от 

западната разпуснатост 
(наследство от 1968 година 

бих добавил аз). Но пак ще пов-
торя: защо източноевропейци-
те (поляци, унгарци, хървати, 
сърби) се отнасят по друг на-
чин към мигрантите отколко-
то англичани, германци, фран-
цузи и шведи? Защо те не са го-
тови да сложат главата си на 
дръвника? А нали точно в Пол-
ша, Унгария и бивша Югосла-
вия валякът на двете световни 
войни премина по-жестоко, от-
колкото по Великобритания и 
Франция, където колаборацио-
нистите бяха по-многобройни 
от участниците в Съпротива-
та. Да не говорим за скандинав-
ските страни с тяхната симпа-
тия към Третия райх.

Отслабването на патрио-
тизма в Западна Европа е ре-
зултат от целенасочена поли-
тика на проатлантическите 
правителства, т.е. на глоба-
листите. 

На Европейския съюз не са 
необходими нации, следова-
телно не е нужен патриотизъм. 
Необходим е пъстър свят от 
малцинства с двойна и тройна 
идентичност (регионална, хо-
мосексуална и др.) и смесено в 
расово-етнически план населе-
ние. 

Всички разговори за това, 
че главната причина за покана-
та на мигранти от Азия и Аф-
рика е недостигът на работна 
сила, до голяма степен са лъж-
ливи и се опровергават с прос-
тия въпрос: „Защо тогава да не 
се канят безработните младе-
жи от Южна Европа, от Испа-
ния, Португалия, Гърция?“. Още 
повече, че тази младеж е отно-
сително образована, запозната 
е с местните традиции и за раз-
лика от афганците, арабите и 
негрите, желае да работи.

Твърда позиция по отно-
шение на миграцията, незави-
симо от натиска от страна на 
брюкселските бюрократи, де-
монстрират бившите социа-
листически страни, в които ус-
поредно с интернационализма 
властите активно поощрява-
ха социалистическия патрио-
тизъм. Явно това наследство и 
днес не е изчезнало. 

Контрастът между източна-
та (бившата ГДР) и западната 
част на Германия по отноше-
ние към мигрантите, готовност 
за съпротива и по брой на джа-
миите е показателен. Поколе-
нието източни германци, 
живяло в социалистическа-
та система, се оказва, че не е 
съгласно да върви „с въже на 
шията“ към обречения „рай“ 
на постзападна Европа. А 
евентуален завой към Русия ще 
позволи на Източна Европа да 
си спести много неприятности.

Според много аналитици 
европейският начин на живот 
в Западна Европа, култура и 
мироглед ще може да се запази 
само в селските райони (има-
щи природна защита), към ко-
ито мигрантите не се домогват. 
Всички останали райони са го-
тови зони за наказателни ак-
ции на мародерите от градове-
те, превърнати в помийни ями 
от струпване на мигранти, не-
желаещи да работят. Много от 
тях са по-склонни да заминат и 
да воюват на страната на ИДИЛ 
(терористична организация, 
забранена в Русия). 

Остава открит въпросът: 
„В състояние ли е днешният 
европеец, живеещ не само в своя 
пострелигиозен, но също така 
в своя постсветски и постна-
ционален свят, да оказва ня-
каква съпротива? 

Размисълът на сериозни и 
честни европейски аналити-
ци по въпроса за миграцията 
и бъдещето на Европа е едно-
временно и трагичен, и шоки-
ращ – те изключват варианта 
„меко кацане“ като решение на 
кризата с мигрантите. Налич-
ният отговор (по отношение 

на бъдещето) е: “По какъв на-
чин ще бъде нанесен фатални-
ят удар?“ 

Може и да се окаже исти-
на, особено ако се има предвид, 
че една част от зомбираните от 
пропагандата в ЕС германци (и 
други европейци) заклеймяват 
движения като ПЕГИДА и под-
държат имиграционната поли-
тика на Меркел. Не се ли полу-
чава като в стихотворението на 
В.Я. Брюсов „Наближаващите 
хуни“ (Грядущие гунны): „Но 
тези, които идват да ме уни-
щожат, посрещам аз с привет-
ствен химн!“.

Огледайте се кой е пристиг-
нал. Хуните. Но „агресивни хуни“ 
по време на войната англичани-
те наричаха германците... 

Как се промени светът!
Какво е това? Липса на воля 

или социокултурна деменция 
на старееща и изпадаща в ма-
разъм цивилизация?

Превод Румен ВОДЕНИЧА-
РОВ (със значителни съкраще-
ния)

На Европейския съюз не са необходими нации, следователно не е нужен патриотизъм 

злоВещите „Мулти-култи“
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Книгата на 
Николай Стариков е 
с цена 14 лв. 
и може да се закупи 
от офиса на 
ул. “Пиротска” 3 
в София, както 
и да се поръча с обикновен 
пощенски запис 
на стойност 16 лв. 
(14 лв. + 2 лв. за пощенската 
пратка), на адрес 
София 1377, 
за Минчо Мънчев 
Минчев - до поискване

О
ще първото десетиле-
тие на 21 век показа, 
че мултикултурали-
змът (М) в Европа се 

провали. Официално това при-
знаха и самите високопоставе-
ни чиновници, ръководили по 
това време европейските стра-
ни. През 2010-2011 г. неочаква-
но започнаха признания. През 
октомври 2010 г. в Потсдам 
Меркел заяви, че политика-
та за създаване на мултикул-
турализъм е претърпяла про-

вал. Същото през февруари 
2011 г. призна и британски-
ят премиер Камерън, на Кон-
ференцията по сигурността 
в Мюнхен. Няколко дни след 
това същото повтори и френ-
ският президент Саркози, 
който за своята проамерикан-
ска позиция беше наречен от 
сънародниците си „Сарко-аме-
риканеца“. А след тях като по 
команда се изказаха бившите 
министър-председатели на Ав-
стралия Джон Хауърд и на Ис-
пания Хосе-Мария Аснар. 

В информационното прос-
транство от няколко полити-
ци едновременно беше огла-
сено нещо, което само пре-
ди няколко месеца не може-

ше да се казва на глас. Някои 
хора дори помислиха, че с мул-
тикултурализма е приключено. 
Но впечатлението се оказа по-
грешно: оказа се, че висши-
те чиновници са предприели 
само тактически ход, който 
да им помогне за решаване на 
краткосрочни проблеми. Но в 
дългосрочна и дори в средно-
срочна перспектива нито един 
от тях няма да посмее да се обя-
ви против мултикултурализма.

Европейските политици 

критикуваха само конкрет-
ната форма, но не и самата 
концепция за расово и етни-
чески смесеното общество, ко-
ето не само приема, но и пред-
полага миграцията. Това оста-
на и остава „свещена крава“. 

Целта на атлантиците-
глобалисти не е 

мултикултурно, а 
мултиетническо 

общество, 
в което тече процес на смес-

ване на раси и етноси. М. може 
да бъде критикуван като так-
тика, но за привържениците 
на атлантизацията-глобализа-

ция той остава неприкосно-
вен. Ето защо не е за учудване, 
че притокът на мигранти в съ-
щата тази Германия нарасна 

фантастично: от 48 589 души 
през 2010 г. до 1.5 млн. в 2015 г. 
Това не може да не тревожи ев-
ропейците. Чужденците стават 
все по-агресивни и изяждат 
тяхното пространство, изтлас-
квайки нисшите и средни сло-
еве от „обществената баница“.

Въпреки че западноевро-
пейците са дресирани като 
конформисти със социално-
то инженерство на късния 
капитализъм, те, макар и па-
сивно, отхвърлят имиграци-

онната политика на ЕС. Нара-
ства негативното отношение 
към исляма. Така в 2013 г. 77 % 
от холандците са заявявали, че 
ислямът не обогатява страната 
им, а само две години след това 
55 % са заявили, че не жела-
ят присъствието на мюсюлма-
ни в страната. Всичко това ос-
тава на ниво пасивно очакване 
на действия от правителство-
то за защита на населението 
от ексцесиите на мигрантите. 
Но на практика правителство-
то подавя антиимиграционни 
действия с камшика на полит-
коректността. Разбира се, на-
мират се и такива, които след-
вайки „стокхолмския синдром“, 
са готови да се слеят в екстаз с 
мигрантите, но те са малцин-
ство.

На стр. 10-11

Българска песен

Песента преминава във плач,
а плачът – във песен,
няма, няма палач
за живота нелесен.
И тъгата прокапва
през покриви, погреби, жици
и гнезди във сърцата
на клетите млади вдовици.

Събудете се мъртви мъже,
събудете се в мрака,
щом дългът със въже
ви тегли от гроба и чакат –
чакат Майка, Родина, Жена
и посърнала челяд –
стига мор и война,
трябват живи наследници...

Още ръфат чакали
от снагата на горда България,
още някой се хвали
как наше имане заграбил е.
И прокудени българи 
още се скитат с неволята,
без да знаят кога ще се върнат
при всичко отколешно.

Пейте, пейте гори и поля,
и самотни невести,
толкоз кръв се проля,
толкоз сълзи и бедствия...
Стига скръб, стига плач...
След една панахида,
в ранината орач
сред полето изтляло ще иде,
ще нарежда бразди
и по пладне ще седне за отдих,
над земята ще бди,
семена ще отбира за посев,
по сеитба и в бран
свойта българска песен ще пее...

Пей хайдушки Балкан,
песента ще ни надживее!

Димитър 
ХРИСТОВ

злоВещите 
„Мулти-култи“

„Времето на чудесата отмина и ще  ни се наложи да търсим причините за всичко, 
което става на света“

 Уилям Шекспир, „Хенрих V“

“На нас ни харесва тази работа да наричаме нещата с истинските им имена”
 Карл Маркс

Андрей ФУРСОВ


