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ПРАВИТЕЛСТВО НА ВЕСЕЛБАТА!

ЗОРА е !

Геополитически измерения на 
въпроса

Днес геополитическата конфрон-
тация на нации и обединения от 
нации придобива все повече ин-
формационен характер, най-яр-

ко демонстриран от т. нар. цветни ре-
волюции, чрез които политическа 
дестабилизация се достига по пътя 
на  информационната война, т.е. чрез 
информационно-културно-психологи-
ческо  въздействие върху съзнанието 
и подсъзнанието на индивиди и гру-
пи от индивиди. Ефективността на 
това въздействие зависи до много го-
ляма степен от нивото на образова-
ност на обекта на въздействие - кол-
кото е по-добре образован даден чо-
век, толкова е по-трудно той да бъде 
манипулиран. Очевидно е, че състоя-
нието на образованието  става най-ва-
жен  фактор в геополитическата бор-
ба  (не по-маловажен от степента на со-

циалната по-
ляризация на 
обществото), 
който нама-
лява способ-
ността на да-
дена държава 
да се прото-
вопоставя на 
външни (ге-

ополитически) 
заплахи и влияния, едно от най-ва-
жните от които е 

пропагандата
Едуард Херман, специалист  в об-

ластта на корпоративната власт и кор-
поративния контрол, и Ноам Чомски 
разработват модел, който е главна 
компонента на тяхната критика на ме-
диите. Големите медийни институции са 
огромни корпорации, а някои  от тях са 
част от мегакорпорации. 

На стр. 5

На 6 ноември на тържествена церемония в аула „Максима“ в УНСС, момичетата на 
„Нова Зора“ - Гергана Недялкова и Габриела Михайлова, получиха своите дипломи 
за бакалавър по специалност „Международни икономически отношения“.

Редакционният съвет на вестника, им пожелава и в магистратурите, които вече 
са записали, много вяра в собствените сили, преданост към делото на науката и не-
помръкваща обич и отговорност за България.

Честито!

Споменатото по-горе 
министерство на ве-
селбата се оказа също 
такава фикция, как-

то инвестициите от Саудит-
ска Арабия, Катар и ОАЕ. Още 
повече, че напоследък 

у нас се вихри такова 
„веселие“, 

че премиерът предпочи-
та да симулира външно по-
литическа активност, вмес-
то да реагира подобаващо на 
призивите за оставка на не-
говите „патриотични“ вице-
премиери Валери Симеонов 
и Красимир Каракачанов. 
На първия му искат остав-

ката майките, които той на-
рече „шепа кресливи жени, ко-
ито спекулират с децата си и 
манипулират общественост-
та, изкарвайки на пек и дъжд 
уж болните си деца, без грам 
майчинско чувство и отго-
ворност“. На втория му тър-
сят отговорност заради раз-

следваната от прокуратура-
та търговия с българското 
гражданство в Държавна-
та агенция за българите в 
чужбина  (ДАБЧ). Понеже 
назначението на вече свале-
ния, арестуван и разследван 
от прокуратурата за корупция 
бивш председател на ДАБЧ 
Петър Харалампиев е ста-
нало с неговото одобрение. 
Въпреки, че ДАБЧ е поставена 
под наблюдението на другия 
вицепремиер Валери Симео-
нов, някои и без да са посочи-
ли доказателствата твърдят, че 
парите от срамната търговия с 
български паспорти са отива-
ли при ВМРО. Нещо повече, 
трансформирали се в биткой-
ни. Каракачанов казва, че ще 
се гръмне, ако се докаже че е 

взел и една стотинка, а Си-
меонов уверява, че е препра-
щал сигналите за злоупотре-
би в агенцията до съответ-
ните право охранителни ор-
гани. То също щеше да скача 
от моста в Бургас, ако се до-
каже, че е лично заинтересо-
ван от застрояването на ре-
зервата над Банско. И, дока-
то двамата лидери на партии 
от малката коалиция – Симе-
онов и Каракачанов, водят 
позиционна война за пост-
овете си, третият лидер, Во-
лен Сидеров, брани всички с 
голи гърди, като казва: „Ар-
естите са политически удар 
срещу патриотите..Няма ос-
нование да смятаме, че упра-
влението е нестабилно“. 

На стр. 2

единствено образованието може да ни спаси, 
като нация и държава

Александър ГОЧЕВ

К
огато след разходката на Бойко Бори-
сов до ОАЕ, придружаващата го не-
изменно при воаяжите му в чужбина 
„ябълко хвъргачка“ Илияна Бенов-

ска му напомни, че в ОАЕ има министерство 
на щастието, той подхвърли иронично какво 
би станало, ако в България имаше министер-
ство на веселбата. Каза го, преди да е изветрял 
споменът за дипломатическия му „пробив“ в 
столицата на Саудитска Арабия, Рияд, къ-
дето двамата с Дядо Цар играха традици-
онния танц със саби. Преди тях със сабя в 

ръка танцува и президентът на САЩ Доналд 
Тръмп, но имаше по-големи основания да се 
прави на палячо. Защото подписа в Рияд сдел-
ки за 480 млрд. долара, от които 110 млрд. 
долара за закупуване на американски са-
молети и въоръжение и 370 млрд. долара 
саудитски инвестиции в инфраструкту-
рата на САЩ. А Борисов, освен разкриване-
то на български посолства и назначаването 
на посланици в Саудитска Арабия и ОАЕ, 
трудно би могъл да посочи други измерения 
на своите дипломатически „пробиви“.  

ХАмЛЕТОВИяТ ВъПРОС НА БъЛгАРИя 
ДА БъДЕ ИЛИ 
ДА НЕ БъДЕ? 
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От стр. 1

Иди, че му хвани ло-
гиката! Нали Сиде-
ров от екрана на сво-
ята телевизия Алфа 

сне политическото си доверие 
от Симеонов и поиска той да 
подаде оставка? Първо, зара-
ди подкрепата му към „редник 
Цеко“, тоест за втория лифт в 
Банско; второ, заради атаката 
му срещу „редник Киро“, обви-
няван от Симеонов в неизпъл-
нение на приватизационни-
те ангажименти към Българ-
ски черноморски флот; трето, 
заради противошумните му 
акции по Черноморието; чет-
върто, заради обидната му ре-
плика спрямо майките на деца 
с увреждания. 

На свой ред от НФСБ, парти-
ята на която председател е Ва-
лери Симеонов, снеха поли-
тическото си доверие от Сиде-
ров като председател на ПГ на 
ОП и заявиха, че не го призна-
ват за такъв. А пък Сидеров взе 
че се разсърди на Каракачанов, 
заради мълчаливото му съгла-
сие с Валери Симеонов. И дори 
се съюзи с Николай Бареков с 
мижавата надежда, че като се 
уреди за евродепутат, той ще 
го вкара в групата на консер-
ваторите. „Париж си заслужава 
една литургия“, казал хугено-
тът Анри IV Наварски, когато 
му предложили срещу прие-
мането на католицизма да за-
еме престола на френските 
крале. Остава и избирателите на 
ОП да повярват, че от дърт ци-
ганин става млад калайджия. 

В тази шизофренна об-
становка, от ВМРО решиха да 
внесат в парламента 

проектозакон срещу 
фалшивите новини. 

Но има ли по-фалшива но-
вина от твърдението, че упра-
влението е стабилно, въпреки 
взаимното оплюване и отри-
чане на „обединените“ патри-
оти? Взаимното недоверие 
между „съдружниците в прес-
тъплението“, наречено упра-
вление, както и изначалното 
подозрение, с което управля-
ваните гледат на управлява-
щата „коалиция на веселбата 
и скандалите“, показва колко 
изпразнени от съдържание 
са станали използваните от 
„политическия елит“ понятия, 
като „морал“, „ценности“, „ста-
билност“, „единение“, „справед-
ливост“, „почтеност“, „благопо-
лучие“, „европеизъм“, „граждан-
ско общество“, „демокрация“, 
„народ“ и уви патриотизъм. 
Първо изгониха комунизма, 
макар че него никога не го е 
имало в България. Имаше со-
циализъм, оценен и от Тодор 
Живков като недоносче, но въ-
преки това носталгията по си-
гурността и относителното бла-
годенствие от времето на Тато 
остана и продължава да смуща-
ва сънищата на политически-
те въжеиграчи днес. Остана и 

една партия, която се нарича 
социалистическа, въпреки че 
няма нито намерение, нито 
възможност да върне време-
то назад. За „традиционната“, 
или „градската“ десница да не 
говорим. Тя, колкото и да гово-
ри за дясно обединение, по сво-
ята способност за делене над-
минава и земеделските фор-
мации. Притиснат от немотия и 
скъпотия, народът оле-
вява, а те му обещават 
светло дясно бъдеще! 
Че нали и ГЕРБ се брои 
за дясна и проевропей-
ски ориентирана пар-
тия? Нали и тя членува 
в ЕНП и две години уп-
равлява с „традицион-
ната“ десница, наре-
чена „Реформаторски 
блок“. През тези „години, 
изядени от скакалци“ се 
говореше непрекъснато 
за реформи, най-вече в 
Прокуратурата, но Бо-
рисов използва прова-
ла си на президентските 
избори, за да се отърве 
от кресливите „рефор-
матори“. За добро или 
за лошо, така и не се по-
яви българска Лаура 
Кьовеши. После ГЕРБ 
отново спечели пар-
ламентарните избори 
през 2017 г., но коали-
райки се с ОП, осигу-
ри такова европейско 
развитие на България, 
че тя твърдо се закот-
ви на дъното на ЕС по 
доходи, качество на 
живота, образование 
и здравеопазване. До-
като в черните класа-
ции е знаменосец: по 
корупция, битова и дру-
га престъпност, по лип-
са на свобода на медии-
те, по брой на загинали-
те при пътни произшествия, по 
неглижиране на хората с увреж-
дания и др.. Но, тъй като „при-
съдружните“ на властта медии 
мразят „фалшивите новини“, 
те пеят за „успехите“ на прави-
телството, правейки се на глухи 
и слепи за продължаващото, въ-
преки, или благодарение на „ус-
пешното“ управление, обез-
людяване на страната. 

Хвърляо Ленче ябълка
Например цитираната по-

горе Илияна Беновска реани-
мира непрекъснато темата за 
едноличното управление на 
Нинова в БСП, но подмина-
ва без коментар пуснатите от 
пресцентъра на МС или ГЕРБ 
съобщения, че премиерът Бо-
рисов е наредил да се спре ня-
каква обществена поръчка, да 
се изключи от обществените 
поръчки някоя фирма, като 
„Джи Пи Груп“, или пък депу-
татите от ПГ на ГЕРБ да не гла-

суват предложените от Менда 
Стоянова поправки в Закона 
за застраховането. Застрахо-
вателите контрират, че ако им 
наложат да плащат обезщетения 
на близките на загиналите при 
катастрофи, вноската „Граждан-
ска отговорност“ може да на-
расне до 1000 лв., но премиерът 
повече се страхува от онези, ко-
ито ще се явят под прозорците 

на МС с викове „Оставка!“. И, 
като същински добър цар, отла-
га приемането на въпросните 
поправки, понеже идват евро-
пейски и местни избори. А защо 
не и извънредни парламентар-
ни?

Същата игра играе и вице-
премиерът Валери Симеонов, 
който се обяви срещу натовар-
ването на работодателите с ан-
гажимента задължително да 
назначават на работа хора с 
увреждания, ако не искат да 
плащат глоби за отказа си да го 
сторят. И кой позираше редом 
с него на нарочената прескон-
ференция? Кирил Домусчиев, 
когото същият Симеонов об-
вини в неизпълнение на при-
ватизационни задължения, с 
което е ощетил държавата с 52 
млн.лв.! „Редник Киро“ подкре-
пи своя екзекутор, но цената 
на този компромис ще я пла-
тим всички ние.

Само за майките на деца с 
увреждания 

няма угодия. 
Вицепремиерът по демо-

графската криза първо ги нахо-
ка, задето спекулирали и мани-
пулирали обществеността, из-
карвайки на пек и дъжд „уж бо-
лните си деца“. После каза, че 
не е изрод и не е искал да каже, 
че тези деца са нормални. От-

каза, обаче, категорично 
да се извини на „шепа-
та кресливи жени“. Най-
накрая се извини, но 
от името на коалици-
онния съвет. За остав-
ка и дума да не става! 
А и премиерът Борисов 
няма куража да му я по-
иска, защото това щяло 
да срути цялата кон-
струкция. Тя една кон-
струкция ако се крепи 
на такава гнила опора, 
заслужава срутване, но 
защо от НФСБ да не за-
местят Симеонов с друг 
свой представител? 
Толкова ли са некадърни, 
че са превърнали пред-
седателя си в патрио-
тично божество? Оста-
ва приживе и памет-
ник да му издигнат. На 
всичко отгоре, този чо-
век отговаряше и за ин-
теграцията на малцин-
ствата, решаването на 
демографската криза 
и ДАБЧ! Резултатите са 
плачевни: циганите от 
гетата замерят с камъ-
ни полицаите, дошли 
да спрат среднощните 
им запои; младите бъл-
гари продължават да 
изтичат през „Терминал 
2“; нацията се топи еже-
годно с по един средно 
голям град, а една прог-
ноза сочи, че до 10 го-

дини ще обезлюдеят напъл-
но още 1000 села! Опитът да се 
внесат българи от чужбина оба-
че се оказа с най-плачевни по-
следици. Само 5% от получили-
те български паспорти са оста-
нали да живеят у нас, но наред 
с нормалните, българско граж-
данство са получили и лица, из-
дирвани от Интерпол. При това, 
както се твърди, срещу запла-
щане на подкупи от 5000 евро. 

И всичко това, под погледа на 
двама патриотични вицепре-
миери! От тук нататък всяко 
споменаване на думичката па-
триот, правилните либерали ще 
асоциират с пари. Откакто „обе-
динените патриоти“ влязоха 
в парламента и правителството, 
се намериха виновниците за ко-
рупцията. Сега вече „Герб“ няма 
нищо общо с нея. Ако има ко-
рупция, санким, при патриоти-
те я търсете.  След цялата пропа-
гандна канонада , най-вероятно 
патриотите, обединени или раз-
делени, ще споделят съдбата на 
„Реформаторския блок“. Пред-
виждайки тази развръзка, лиде-
рът на ПП „Атака“ вече се съю-
зява с Николай Бареков и намя-
та покривалото на консерватор. 
Това ще е може би седмото му 
превъплащение. И нищо чудно 
да се окаже, че и той, като котки-
те, има седем живота. Нищо не 
се е променило още от времето 
на Ботев. И тенденцията е гло-
бална. Разликата е там, че в дру-
ги страни патриотизмът не е въ-
прос на политическо оцеляване, 
а е иманентен, въпрос е на лична  
мисия, призвание и служене на 
народа. Там политиците си оти-
ват за едната чест.

Има ли такива в обкръ-
жението на преми-
ера Борисов? Може 
и да има, щом някол-

ко министри си отидоха, без да 
се запъват като рак на бързей. 
Други, обаче, приличат повече 
на хората, наобиколили Напо-
леон, когато се завърнал в Па-
риж за своите последни сто дни. 
Според Стефан Цвайг, Наполе-
он видял, че край него се навър-
тат само подлизурки и ласкате-
ли, службогонци и любопитни: 
много униформи, а малко гла-
ви!  Именно такива обикалят и 
край Борисов, пазейки го от 
„фалшивите новини“. Не че той 
не обича хвалебствията по свой 
адрес. Той на хвалби най-издър-
жа. Но това е властта – променя 
и прекроява. В третия си прави-
телствен мандат, новият „човек 
от народа“, заприличва все по-
вече на героя от „Приказка за 
стълбата“ на Христо Смир-
ненски: „Аз съм принц по рож-
дение и боговете са мои братя!.  
Изобщо, голяма веселба!

В
ече близо 30 години либералната пропаганда ни 
внушава безалтернативността и „ценностите” 
на т. нар. демокрация, която задължително 
изисква наличието на много партии, 

независима съдебна власт, закони защитаващи правата 
повече на престъпниците, а не на жертвите, приоритет 
на частната пред държавната собственост и т.н.  Из-
общо, на преден план са индивидуалните желания и 
„свободи” пред интересите на нацията и обществото. 
Като пример за връх на съвършеното общество се 
дават само западните страни – САЩ и тези от Западна 
Европа. Като недемократични се анатемосват полити-
ческите и икономически системи в страни като Китай 
и Русия например. Нека видим обаче в своята същност 
какво представлява „безалтернативната” либерална 
демокрация. 

Истината е, че демокрацията от англо-саксонски 
тип е фасадна, а опита на страни като Китай и Русия 
показва, че икономиката може да се децентрализира и 
съответно да е конкурентна и при по-централизирана 
и контролирана държавна система на управление, коя-
то също може да има механизми за демократично уп-
равление и по-добре да отразява желанията на мно-
зинството, при което може дори да е по-ефективен ко-
ректив на властта в интерес на народа в сравнение с 
т.нар. плуралистични либерални режими с много пар-
тии и разни НПО-та, формиращи т.нар. гражданско об-
щество.

Историческият опит показва, че е възмож-
на система по форма централизирана, дори ав-
торитарно-тоталитарна, която обаче по съ-
държание да е по-демократична от други, т.е. 
да изразява интересите на трудовите хора и да 
работи в тяхна полза, а не в полза на шепа „из-
бранници”. Възможно е при такава система на 
управление да има повече ред (което според мен 
е висша обществена ценност), както и социал-
на справедливост.

Така например в „демократична” България сега се 
разиграват демагогски спектакли, като например опре-
деляне (разбирай повишаването) цените на тока, вода-
та и т.п., след което то се оспорват в съда, но независи-
мо от неговите решения цените не се намаляват (а уж 
решенията на съда са задължителни !). Те разбира се 
са задължителни за обикновения трудов човек, когато 
монополистите и банките трябва да му съдерат кожата, 
дори за дребни неплатени сметки или кредити при не-
нормални лихви. Такъв пример имахме скоро, когато 
„обществения защитник” или т.нар. омбудсман (каква 
хубава българска дума!) сезира съда за високата цена 
на парното, но се оказа, че решенията му не били задъл-
жителни за монополистите, чиито прислужник е т.нар.
КЕВР. Ето това е чиста проба фасадна демокрация и то 
плитко скроена !

Факт е, че многото на брой партии не са га-
ранция за реален плурализъм и демокрация. 

Чрез финансово контролираните медии непре-
къснато ни убеждават в благото на демокрацията, 

защото имаме т.нар. 
„свободни и демо-
кратични” избори, 
които обаче са най-
обикновена дема-
гогия. На пръв по-
глед има избор меж-
ду много партии, 
различни личност 
и различни полити-
чески платформи. 
На практика обаче, 
както наблюдаваме 
вече близо 30 годи-
ни, след като дой-
дат на власт всички 
правят едно и също. 

Също така, когато са в опозиция яростно критикуват 
политиката и законите на управляващите, но сами-
те те, идвайки на власт, не променят критикуваните 
от тях закони. Ето това е истината за т.нар. плура-

лизъм – различие на думи и единство в реализаци-
ята на антинародни закони в интерес само на шепа 
наши и чужди олигарси. Свидетели сме как в иконо-
мическата област няма плурализъм, няма различие, 
а има единство в защита на плутократите. В крайна 
сметка на избори се избират малко от много, но все 
от еднакви, т.е различни личности, но на практика с 
едни и същи реални политически действия. 

Известно е, че качеството на живот освен 
материален стандарт има и  други аспекти – 
чистота на околното среда, физическо здраве, 
сигурност, духовен климат и т.н. Нека разгледа-
ме една от тези страни на качеството на живота – си-

гурността. При настъпилата след 1989 г. „демокрация” 
в този аспект нещата съвсем не стоят добре. Всички 
помним как при т.нар. тоталитарен социализъм, пре-
ди промените, нивото на престъпността беше далеч по-
ниско от сегашното, т.е хората имаха много по-голяма 
сигурност за имуществото и живота си. След  1989 г. де-
мократично избраният парламент се постара за изко-
ве закони, които облагодетелстват престъпността, па-
зейки правата на бандитите далеч по-добре от тези на 
жертвите на престъпления. За да са по-спокойни из-
вършителите на тежки престъпления, бе отменено и 
смъртното наказание. Определено смятам, че има 
по-висша ценност от демокрацията и плурали-
зма - това е редът и справедливостта !

Другите прелести, на които се радваме след демокра-
тичните промени и приемането на евроатлантическите 
ценности са социалната несправедливост и корупция-
та на всички нива, като подкупите са част от начина на 
живот – нещо което в такива размери не съществува-
ше  преди 1989 г. Да не говорим за ненормалното соци-
ално разслоение и гигантската разлика между малци-

ната свръхбогати (повечето забо-
гатели чрез грабежи) и масата бе-
дни българи.

Виждаме как след „демо-
кратичните промени” банките 
действат реално като един кар-
тел, а частни застрахователни 
дружества прибират пари чрез 
задължително, т.е. насилствено, 
узаконено от държавата застра-
ховане (каквото например има 
за автомобилите). Налице са ес-
тествените монополи, които са в 
частни ръце и прибират сигурна 
печалба, без да се потят да инвес-
тират средства и внедряват нови 
технологии - в енергетиката, во-
доснабдяването, съобщенията, 
големи инфраструктурни обекти 

като летища, пристанища и т.н. 

В
сичко това не е демокрация, а реален обир на 
пари от народа в частни джобове и то най-вече 
чужди, без наличие на конкуренция и то в неп-
роизводствени сектори. За медиите да не гово-

рим, свидетели сме как те (с малки изключения колко-
то за фон) в единен хор припяват едно и също относно 
събитията по света и проблемите в страната, заливай-
ки ни най-често с дребни клюки и лични конфликти, 
загърбвайки истинските проблеми. Това е същност-
та на либералната система, която има демо-
кратична фасада и тоталитарна грабителска 
същност.

In memoriam

В
естта е скръбна. Два дни преди рождения си ден, на въз-
раст 97 г., почина о.з. ген. лейтенант Димитър Желев То-
доров. Тези, които в шумотевицата на днешния българ-
ски ден, са забравили това име или нищо не знаят за него, 

биха казали навярно: дай Бог всеки му толкова дълъг живот! 
Но тези, обаче, които познават достойният му житейски път 
на войн и строител на Ракетните войски на България, тези, 
които са го наричали „Икона на войската доблест и чест“ и са 
изграждали рамо до рамо с него ракетния щит на България 
– ракетчиците от Ямбол, Самоков, Телиш, Карлово и нався-
къде, където славата на ген. лейтенант Димитър Желев То-
доров е отеквала, като артилерийски залп, ще почувстват, 
може би, осезаемата празнота на последната плочка от бро-
нята на славната ризница, с която бе защитено сърцето на 
България. Защото, макар ракетите ни да бяха нарязани, по во-
лята на ревнивата съюзническа целесъобразност, Командирът 
бе тук и значи, както пее Висотски „эщо не вечер“.

Само преди два месеца, в началото на септември, о.з. ген. лейтенант Димитър 
Желев Тодоров, произнесе вдъхновено слово пред „Първия събор на ракетчици-
те“ в град Приморско, при откриването на паметния знак по случай 50 годиш-
нината от трите бойни пуска с оперативно-тактически ракети, извършени на 

28 юни 1968г. - стрелби, които сам той тогава е командвал. 
В първите дни на ноември идва и радостната вест, че об-

щинският съвет на град Павел Баня, удостоверява ветера-
на – ракетчик със званието „почетен гражданин“. И двете 
събития са радостни и безспорно вълнуващи. Второто е за 
последно. 

За другарите му служили в ракетни войски, Ракетчик №1, 
издаде през 2007г., едно прекрасно свидетелство за об-
щият им дълг и път в името на България. За всички други, 
които пожелаят да се докоснат до славните дни на българ-
ския ракетен щит и до всеотдайното дело на един достоен 
живот, могат да разгърнат монографията на ген. лейтенант 
Тодоров, която някои наричат „христоматия“, други „жи-
вотопис на ракетните войски на България“. И ще запомнят, 
навярно, че историята се пише от хората и само понякога от 
победителите, особено, когато са временни. И че сътворено-
то остава, винаги, дори като легенда, особено ако е записано 
с не избледняващото мастило на обичта към Отечеството. 

Такава е наградата за живота на истинските мъже: дълъг живот, живот за при-
мер и слава за поколенията. 

Да бъде и да остане светла паметта на човека, война и строителя на ракетните 
войски в България о.з. ген. лейтенант Димитър Тодоров.

Доц. Пламен Дамянов 
ИИОЗ-БАН

СЪОБЩеНИе

Н
ационалният клуб на БСП, националният съвет на 
„Движение ветерани в БСП“ и Издателство Дукати, ор-
ганизират възпоменателна вечер за о.з генерал Вълкан 
Дабчев (1926 - 2013г.) и представяне на неговите кни-

ги: „Наричат ни утописти (2011г.)“ и „Светло и тъмно (2013г.)“. 
Поканят се всички, които познаваха, обичаха и четяха пла-

менният патриот о.з. генерал Вълкан Дабчев, на среща с него-
вата памет и книги на 15 ноември (четвъркък) в клуб – кафе на 
националния съвет на БСП, улица Позитано №20.

Начало 18:00 часа.

ПРАВИТЕЛСТВО НА ВЕСЕЛБАТА! ФАСАДНАТА ДЕмОкРАцИя

Георги Свежин

Фаворити
И много имена и лесна слава
годините без жал ще изметат...
  Иван Вазов

Ликувайте,
живейте, наживейте се,
шумете до последния си час, 
на почести
и лесна слава грейте се,
облагите са именно
за вас!
И все пак се пазете
от прегряване.
(Не сипвайте в сърцата ни
печал!)
Защото даже
вашето прозяване
е подвиг
и духовен капитал!
Защото даже
вашето безочие,
зловонията ваши
са озон.
Не страдайте от скрупули и
прочие - 
законът е за другите закон!
За вас звучат
фанфарите и флейтите,
за вас ухае
всеки розов храст.
Живейте – както казах, 
наживейте се!
А ние ще живеем
подир вас... 



 брой 42, 13 ноември 2018 г.  брой 42, 13 ноември 2018 г.Стр. 4 Стр. 5ПРОЧеТеНО ЗА ВАС ВЪПРОС НА ДеНЯ

От стр. 1

К
акто и всеки друг биз-
нес, те предлагат про-
дукт на пазара. Про-
дуктът, който те про-

дават са аудитории (читатели, 
слушатели и зрители). Купува-
чите са други корпорации, ко-
ито могат да просъществуват в 
нашето модерно време преди 
всичко чрез рекламата. Външ-
но влияние над тях се упраж-
нява най-напред от държав-
ната власт (която също е под 
корпоративен контрол) чрез 
собствените й пропагандни 
институции (дипломация за 
масите и др.) и от постоянен 

поток от хора на отговор-
ни медийни позиции. Това е 
най-основната структура. При 
това положение какви очаква-
ния можем да имаме по отно-
шение на медийния продукт 
на система, в която корпора-
ции продават аудитории на 
други корпорации  интимно 
преплетени със структурата 
на държавната власт [1]?

Чомски дава пример за до-
пустима критика, която се 
отразява широко в медиите, 
и друга възможна, много по-
фундаментална, която се от-
минава с гробно мълчание. 
Неговият пример е за Виет-
намската война на САЩ. Ма-
сово дискутираната правилна 
критика  на войната, предста-
вяна от най-отявления либе-
рален критик Антони Люис, 
е че войната започва с най-
добри намерения да се пра-
ви добро, но към 1969 става 
ясно, че става дума за про-
вал, поради факта, че  не мо-
гат да се реализират поставе-
ните цели в Южен Виетнам  
на приемлива за американците 
цена. Това е „лявата крити-
ка“ на войната, широко отра-
зявана от медиите.  Въпросите 
дали е правилно да се вършат 
престъпления, най-големите 
престъпления след Втората 
световна война, да се атакува 
друга държава, да се убиват 
милиони хора, да се разру-
шава страната, никога не са 
били поставяни. Такива въ-
проси просто не могат да бъ-
дат задавани [1].

Технологията на 
видеотяването

Освен структурата на ме-
дийния контрол, друг фунда-
ментален проблем, който тряб-
ва да се реши за ефективна ин-
формационна война, е подго-
товката на масите за лесно 
манипулиране, защото неряд-

ко се налага обработване на фа-
ктите по метода на непрекъс-
натото и постепенно «огъване» 
в резултат на което “бялото” 
може успешно да се квали-
фицира като “черно”. Ясно е, 
че хора с критично и анали-
тично мислене представля-
ват опасност не само с лич-
ното си участие или неучас-
тие в дадено мероприятие, но 
и с влиянието, което неизбеж-
но оказват на околните. Оттук 
веднага следва, че за успешно 
информационно-пропаганд-
но манипулиране е добре ма-
сата или «опасната класа» да 
бъде  необразована или по-
луобразована. И че е най-из-

годно да е «атомизирана», т. 
нар. «самотна тълпа», съста-
вена от изолирани индиви-
ди без що годе постоянни со-
циални връзки (нещо, което 
днес започва скоростно да се 
реализира с разпространени-
ето на всякаква  комуникаци-
онна електроника). Нищо ново 
тука, тези идеи, отдавна  екс-
пертно разработени и успешно 
приложени, са интегрална част 
на идеологията и практиката 
на либералния глобализъм, 
насочени стратегически към 
промени в образованието.

Последните 25 години 
предоставят достатъчно факти 
за да се прецени накъде води 
либерализацията на образо-
ванието не само в България, 
но и навсякъде. Ето мнение-
то от 2009 на професор Сер-
гей Петрович Капица, син на  
Пьотр Капица,  нобелов ла-
уреат по физика, и сам физик 
[2]: «Постигнахме това, че съз-
дадохме страна на идиотите». 
Ако се приеме гръцкия превод 
на идиот като човек, който жи-
вее така като че ли заобикаля-
щият го свят не съществува, 
става веднага ясно за какво ста-
ва дума: обедняване на обра-
зователните програми в учи-
лищата, намаляване на отно-
сителното «тегло» на фунда-
менталните дисциплини за 
сметка на второстепенни, ко-
ито биха могли самостоятел-
но да се усвояват ако има из-
граден  фундамент; сливане 
на основни предмети (език и 
литература или физика, химия 
и биология под шапката на ес-
тествознание), което води до 
повърхностно вестникарско 
«запознаване»  с обекта; въ-
веждане на тестова система, 
която не учи човека да фор-
мулира проблеми, а да под-
бира един от няколко вече 
готови отговори (вид социал-

на дресура, при която избирате 
само от това, което ви се пред-
лага и получавате захарче ако 
познаете).

Системи, водещи до 
периферност

Пренебрегването на фун-
даменталните дисципли-
ни води до това, че за добро 
образование ще трябва да 
се плаща и то много. До как-
ва скандална степен могат да 
стигнат промените се вижда от 
едно изказване на министър на 
образованието: “Недостатъ-
кът на съветската образова-
телна система е, че се е опит-
вала да формира човек-творец, 

а сега нашата задача се състои 
в това да се създаде квалифи-
циран потребител.» [3]. Сис-
тема, която готви потреби-
тели (в случая се има предвид 
потребители на вече установе-
ни чужди резултати)  подготвя 
държавата да бъде перифер-
на област в световната сис-
тема - суровинна база, пазар 
и доставчик на работна ръка. 
Подразбира се, че продуктите 
за квалифицираните потре-
бители ще се създават извън 
страната, на “Запад”, в “цар-
ството на творческия порок” 
като става дума, без съмнение, 
за стока от “втора прясност”.  
За нас остава живота на то-
тално, но квалифицирано “по-
треблядство” [2].

Новоосвободените от то-
талитаризма страни вече 25 
години следват примера на 
САЩ, където олекотяването на 
учебните програми в училища-
та отдавна е довело до много 
ниски резултати по математи-
ка, физика и химия. В добавка, 
там всеки учител има право да 
преподава по свой собствен 
метод и даже по свой собст-
вен учебник, защитен от увол-
нение по профсъюзна линия, 

да не говорим за местните учи-
лищни настоятелства, които са 
под най-съществено религиоз-
но влияние. 

Обиране на каймака
Тази политика на образо-

вание в Щатите е само в при-
виден контраст с високото 
ниво на американските уни-
верситети, който контраст се 
обяснява със следната особе-
ност. Ако ученик в гимназията 
не показва даже и средни спо-
собности, то той е оставен да 
крета и да завърши със своя 
собствена скорост. На отлич-
ниците се предлага възмож-
ност за екстра кредити (точ-

ки) с последващо приемане 
в университет по избор, ако 
успешно се завършат специ-
ални допълнителни програ-
ми. Така ножицата се разтваря 
още от гимназията, отбирайки 
около 8% елитарни студенти 
за най-добрите университе-
ти, където се приемат и много 
чужденци с високи интелекту-
ални показатели. Горните 2% 
от всички ученици се обу-
чават в заведения, с упор на  
фундаментални дисциплини, 
което осигурява универсална 
интелектуална подготовка с 
възможност за самостоятел-
но усвояване на по-специал-
ни дисциплини. В тези заве-
дения няма и следа от тестова 
система. Такова едно обира-
не на «каймака» на средната и 
бедната класа има за социален 
резултат ликвидиране на въз-
можността да се излъчат вода-
чи от средите на «опасните» 
маси, които да се превърнат в 
организатори на ефективна со-
циална борба.

Много подобни реформи 
на образованието се финанси-
рат отвън от частни и държав-
ни фондации (Защо?), напри-
мер от Сорос и подобните му, а 

местните чиновници, които 
получават парите, са готови 
да реформират каквото и да 
е и до каквато и да е степен. 
За съжаление, започва да се на-
лага мнението, след 25 години 
опит, че дългосрочната обек-
тивната цел на тези реформи 
е всъщност пълно компроме-
тиране  на образованието. В 
подкрепа на това мнение е све-
товната тенденция за понижа-
ването на неговото ниво.

Да се спрем на 
Болонската система, 
която е възприета в цяла 

Европа. Висшето образова-
ние се разглежда като пазарен 

продукт, подчинявайки се на 
логиката на пазара, а не на своя 
вътрешна логика. Приближа-
ването на университета до 
реалния живот пък води до 
замяна на знанието с ком-
петентност, която е набор 
от практически приложими 
знания, търсени на пазара в 
даден момент, без да се дава 
гаранция, че след получава-
не на дипломата специалис-
тът ще има работа. При нега-
тивен сценарий се препоръчва 
преквалификация за доби-
ване на друга компетентност, 
търсена в момента, но отно-
во без гаранция за бъдеща за-
етост. Постановката осигурява 
много добър бизнес на хора-
та, които раздават дипломи-
те, подготвяйки специалисти-
винтчета, които да пасват на  
доста конкретно профилира-
ни структури. Последното при-
нуждава университетите да 
предлагат много широк спек-
тър от тесни специалности. На-
пример, в Стопанската акаде-
мия в Свищов (с небезизвест-
ния бивш ректор проф. д-р 
Величко Адамов) можете да 
придобиете следните специал-
ности:

Аграрна икономика, Биз-
нес информатика, Екоменидж-
мънт, Застраховане и соци-
ално дело, Икономика на ин-
дустрията, Икономика на 
туризма, Икономика на тър-
говията, Индустриална бизнес 
икономика, Маркетинг, Меж-
дународни икономически отно-
шения, Приложна макроиконо-
мика, Прогнозиране и планира-
не,  Публична администрация, 
Статистика и иконометрия, 
Стопански и финансов кон-
трол, Стопанско управление, 
Стратегическо и бизнес плани-
ране, Счетоводство и контрол, 
Финанси. 

На стр. 6

1. Двойно (двойствено) 
гражданство.

З
а мен лично въпросът за 
двойното гражданство 
възникна още след от-
варянето на 29 май 1989 

г. на българо-турската грани-
ца - в резултат на телевизион-
но изявление на Председате-
ля на Държавния съвет на НР 
България Тодор Живков. След 
5-годишна работа като ръко-
водител на правителствената 
делегация на НРБ на конфи-
денциалните преговори меж-
ду държавите-членки на НАТО 
и Варшавския договор във Ви-
ена, от януари 1985 г. до ноем-
ври 1988 г. оглавих отдел "Бал-
кански страни" на МВнР. Отдел 
"Трети", както за краткост го 
наричахме тогава, отговаряше 
за двустранните отношения с 
Гърция, СФР Югославия, Тур-
ция, Албания, Кипър и за мно-
гостранното сътрудничество на 
Балканите - в секции по избро-
ените държави. В министер-
ството отдел "Първи" работе-
ше по отношенията със СССР, 
"Втори" - със социалистически-
те страни, "Четвърти" - със за-
падните държави и т. н.

След 1985 г. в отдел "Трети" бе 
създадена секция "Хуманитарни 
въпроси", която анализираше и 
подготвяше материали по меж-
дународно-правните аспекти на 
претенциите на Турция за "тур-
ско национално малцинство" у 
нас, респективно правото на Ан-
кара да се намесва във вътрешни-
те работи на суверенната българ-
ска държава. В отдела работеха 
между 25-30 висококвалифици-
рани по съответните балкански 
държави дипломати. Отдел "Тре-

ти" координираше работата на 
посолствата ни в съответните 
балкански столици. Работехме в 
пряка връзка с министерствата 
на отбраната, на външната тър-
говия, на транспорта, на култу-
рата, с разузнаването и контрара-
зузнаването, с научни звена, с об-
щественици и журналисти. Под 
ръководството на министъра на 
външните работи Петър Младе-
нов и заместник-министъра Иван 
Ганев напътствахме поведението 
по българо-турските отношения 
и станалия вече международен 
въпрос със смяната на имената 
на дипломатическите ни мисии 
и представителства, в междуна-
родните организации зад грани-
ца. В резултат на общите усилия 
на стотици колеги не допуснах-
ме външна намеса във вътреш-
ните ни работи, пробив в пози-
цията за защита на национални-
те интереси, изолация и санкции 
срещу България, за които Турция, 
подкрепяна от своите съюзни-
ци по НАТО активно работеше. 
Обратно - съумяхме да разкрием 
действителните цели на Анкара 
спрямо София и истините за ге-
ноцида и нарушенията на човеш-
ките права в самата Турция.От 
ноември 1988 г. до декември 1989 
г., по предложение на Петър Мла-
денов и с решение на Политбюро 
поех отдела в ЦК на БКП, който 
отговаряше за "турския въпрос". 
Необходимо бе уеднаквяване с 
международните изисквания по 
правата на човека с вътрешната 
и външната политика на парти-
ята и държавата по интеграци-
онните въпроси. Бяха отменени 
ограничения по места за ритуали, 
облекло и език за граждани със 
сменени имена. След избирането 

на Димитър Стоянов за член на 
ПБ и секретар на ЦК на БКП, на-
блюдаващ тези въпроси (декем-
ври 1988 г.), започна разработка 
на програма за подобряване на 
инфраструктурата в "смесените 
райони", изграждане на допълни-
телни училища и детски градини, 
болници и медицински центрове. 
Подготвяха се модули за еднофа-
милни и многофамилни сгради, 
варианти за цялостно подобрява-
не бита на населението. Решение 
на ПБ на ЦК на БКП задължава-
ше МС на НРБ да задели от дър-
жавния бюджет необходимите 
средства за изпълнение на про-
грамата. Към пролетта на 1989 г. 
масираната турска пропаганда 
за обхватно изселване, протурски 
активисти в"смесените" райони и 
някои пресилвания по места зна-
чително промениха обстановката. 
През май 1989 г. с външно съдей-
ствие започнаха масови противо-
държавни прояви. Анкара нагне-
тяваше напрежението, очакваше 
ексцесии с човешки жертви, за да 
получи международно одобрен 
повод за намеса във вътрешните 
работи на суверенна България - в 

защита на "турското национално 
малцинство". Настана време раз-
делно. Турция от десетилетия за-
блуждаваше по всякакъв начин, 
че желае да приеме всички тюр-
коезични мюсюлмани от Бълга-
рия. Те самите бяха обект на орга-
низираните от Анкара периодич-
ни изселнически психози, меч-
таеха за "майката Родина". След 
решение на Народното събрание 
на НРБ започна издаване на нови 
задгранични паспорти за всички 
български граждани, в това число 
и на тези със сменени имена. Пар-
тийните и държавните органи 
работеха за пресичане на изсел-
ническите настроения, агитира-
ха за оставане на хората по места. 
Турската радиопропаганда и дей-
ността на протурски активисти 
по места, обаче, взеха връх. Стиг-
на се до масови прояви с лозунги 
за автономия и сблъсъци. Поло-
жението изискваше кардинално 
решение.

На 29 май 1989 г. председа-
телят на Държавния съвет на 
НРБ Тодор Живков, в телеви-
зионно обръщение откровено 
разясни ситуацията и заяви, 
че на опитите на Анкара да се 
меси във вътрешните работи 
на България по повод някак-
во "турско малцинство" тряб-
ва да бъде сложен край. Бъл-
гария отваря границата си с 
Турция, за да могат хората да 
отидат там и които искат да се 
завърнат. Тодор Живков при-
зова Анкара да изпълни десе-
тилетните си искания и обе-
щания и да приеме всички же-
лаещи да останат в Турция, за 
да бъде решен окончателно 
този въпрос. Анкара бе при-
нудена да отвори границата. 

През следващите дни и месеци 
хиляди хора с влак, коли и ав-
тобуси се понесоха стихийно 
на юг. Разпоредено бе регули-
ране на движението по потоци 
и групи, изграждане на вре-
менни медицински пунктове, 
снабдяване с вода, въвеждане 
на ред по пътищата и на гра-
ницата. Агитационната рабо-
тата на партийните и държав-
ни органи за оставане на насе-
лението по родните места не 
даде приемлив резултат. Про-
турски активисти заплашваха 
желаещите да останат с жесто-
ко отмъщение. Психозата беше 
повсеместна. На 21 август 1989 
г., когато близо 350 000 души 
вече бяха на нейна територия, 
Турция затвори границата си 
с България и свали маската 
си на Родина-майка, готова да 
приеме всички сънародници 
от България. Дните се нижеха 
един след друг, а положението 
на заминалите за Турция оста-
ваше неопределено. В същото 
време Анкара използваше пре-
дизвиканата от нея ситуация 
в международен план. Полу-
чи от ООН няколко милиарда 
долара за "справяне с бежан-
ската вълна". Поддържаха се 3 
палаткови лагера в близост до 
границата, но мнозинството 
нови "изселници" се пръснаха 
из страната и сами решаваха 
своето положение. Турция от-
клони наше предложение за 
среща на високо ниво. Необ-
ходимо бе политическо реше-
ние, консултирано с МВнР, за 
изход от ситуацията. 

Следва продължение от книгата
“Турският въпрос и държавната 

сигурност“

ХАмЛЕТОВИяТ ВъПРОС НА БъЛгАРИя 
ДА БъДЕ ИЛИ ДА НЕ БъДЕ? 

Доц. д-р Миланка Славова

мИЛкО БОяДжИЕВ И НЕгОВАТА БИТкА зА СПРАВЕДЛИВОСТ!
М

илко Бояджиев е роден 
през 1925 г. във Велико 
Търново. Завършва Ико-
номическия институт в 

София и дълги години работи в сфе-
рата на външната търговия. След 1990 
г. активно се ангажира с въпросите на 
българската вътрешна и външна по-
литика и проблемите на правата на 
гражданите. Автор е на над 500 ста-
тии, обръщения, анализи, меморан-
думи и конкретни предложения към 
държавните органи. Председател е на 
НПО «Хелзинкски наблюдател - Бъл-
гария» - регистрирана от Румен Воде-
ничаров на 15 ноември 1990 г. в София. «Хелзинкски на-
блюдател - България» кандидатства за членство в меж-
дународната неправителствена организация «Хелзинки 
Уоч», със седалище във Виена. Междувременно в Бъл-
гария е регистрирана друга правозащитна неправител-
ствена организация - «Хелзинкски комитет», която бър-
зо навлиза в международните правозащитни структури 
и измества дейността на Р. Воденичаров и М. Бояджи-
ев. Властта изолира «ХН България» от възможности за 
обхватни прояви в страната и чужбина. Защо? Защото 
«Хелзинкски наблюдател - България» отстоява върхо-
венството на личната свобода на гражданите, независи-
мо от различната религиозна и етническата принадлеж-
ност. Законът им предоставя равни права и задължения 

пред държавата и обществото. «Хел-
зинкски комитет» обратно - работи 
за утвърждаване на неолибералната 
теза, че малцинствата (езикови, етни-
чески, религиозни, сексуални) тряб-
ва да имат задължителни колектив-
ни права, гарантирани от държавата. 
Държавата трябва да се подчинява 
на техните искания, които не пред-
виждат общовалидни задължения. 
Подобна позиция напълно съвпада 
с интересите на Турция и ДПС. До-
бре финансиран и отразяван от мас-
медиите, «Хелзинкски комитет» по-
стоянно е в центъра на вниманието 

на българската и международната общественост. «Хел-
зинкски наблюдател - България» е изолиран финансо-
во и медийно и игнориран в страната и чужбина. Няма 
друга неправителствена организация в България, обаче, 
която да е изпратила толкова писма, апели и други ма-
териали с действителна загриженост за държавата до 
председатели на Народното събрание, министър-пред-
седатели, президенти, до шефове на парламентарни ко-
мисии и министри. 

Става дума за проблеми свързани с:
- двойното: българско и турско гражданство за бъл-

гарските мюсюлмани
- изборния туризъм и Закона за изборите на Р Бъл-

гария

- неправомерното изплащане пенсии на изселни-
ците в Турция

- Тракийския въпрос
Като председател на «Хелзинкски наблюдател - Бъл-

гария» Милко Бояджиев със статии, анализи и аргумен-
тирани предложения до държавните органи изисква 
стриктно спазване на националните и международните 
договори и конвенции в защита на интересите на Бъл-
гария. Доайенът на правозащитниците в нашата страна 
дари голяма част от личния си архив на Съюза на тра-
кийските дружества в България, където той е на разпо-
ложение за свободно ползване. Изразявайки дълбоко 
уважение към личността и делото на големия патриот 
Милко Бояджиев, със задоволство споделям факта, че 
от доста време «Хелзинкски наблюдател - България» 
не е сам в борбата за защита на държавността и инте-
ресите на България. Все повече учени, дипломати и об-
щественици работят по възлови въпроси на национал-
ната сигурност, по българо-турските отношения и по 
други, важни за страната ни теми. Концентриран израз 
на тази дейност стана инициираната от Съюза на тра-
кийските дружества в България и проведена, съвместно 
с УНСС, научна конференция «120 години организира-
но тракийско движение – стожер на националните ин-
тереси», на 4 декември 2017 г. в София. Изнесените на 
нея 18 изключително полезни доклада предоставят на 
обществеността и на държавните органи професионал-
ни анализи и идеи за разрешаване на съществуващите 
проблеми:
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При образование с 
по-универсален ха-
рактер, както подо-
бава на един универ-

ситет, подобен широк спектър 
от тесни специалности би се 
покривал от няколко профила 
с по-фундаментален харак-
тер, които биха давали въз-
можност за самостоятелно 
допрофилиране «на място», 
при постъпване на работа, и 
то без принципиални пробле-
ми. Тази многоспектърна по-
литика превръща универси-
тетите в нещо като професи-
онално-технически училища, 
които не подготвят студен-
тите да мислят самостоятел-
но! Самостоятелното мислене, 
базиращо се на фундаментал-
на подготовка, е качество, кое-
то единствено може да осигури  
универсалност и гъвкавост 
за посрещане на капризите на 
пазара на труда. Университет 
- универсалност! «Пазарната 
практичност» на образова-
нието директно води до раз-
рушаване на Университета 
като феномен на европейска-
та цивилизация. По ирония 
на съдбата, системата, която 
води успешно до унищожение-
то му, е създадена точно там, в 
Болоня, където през 1088 го-
дина се открива първия уни-
верситет на Западния свят 
(Universita di Bologna).

Технологията 
на културно-

психологическата 
примитивизация

За да се покаже катастро-
фалното състояние на обра-
зованието в милата ни родина, 
директен резултат от почти 30 
годишен усилен демократи-
чен преход,  не е необходимо 
да се правят особено задълбо-
чени проучвания и даже какви-
то и да са проучвания. Поняко-
га само един факт демонстрира 
най-красноречиво състояние-
то на дадена социална система. 
Например, достатъчно е само 
един журналист да бъде хвър-
лен в затвора за написването на 
някаква политическа статия за 
да се твърди, че съответната 
държава не е демократична. 
В случая с образованието е дос-
татъчно само да се спомене, че 
днес университетите у нас  са 
принудени да въвеждат кур-
сове за ограмотяване на сту-
дентите си с очевидното за-
ключение, че образованието 
им е под прогимназиално-
то ниво на учениците отпре-
ди 1989. Не трябва да се забра-
вя, че от даден момент нататък 
системата става самопроизвеж-
даща се, защото не най-елитна-
та част от тези студенти са бъ-

дещите учители.
Трудно може да се изобре-

ти по-добро средство за перс-
пективна културно-психоло-
гическа примитивизация на 
подрастващото поколение 
от комбинацията на перма-
нентни реформи с Болонска-
та система. Два важни белега 
на тази примитивизация са 
дерационализацията на ми-
сълта и деформацията на ис-
торическата памет. Дерацио-
нализацията на съзнанието  
се постига с посредствено ус-
вояване на учебния материал 
по математика, физика и ас-
трономия - готова плодород-
на почва за процъфтяване на 
астрология, мистика, окул-
тизъм  и  прочее мракобесни 
форми, най-ефективно и це-
ленасочено  култивирана и 
от киното (“Хари Потър” и сие 
тука като примери).

Рекламирането от медии-
те на възможностите на ма-
гията и чудесата облекчава 
манипулирането на човека 
- много по-лесно е да се вну-
ши на човек вярващ в магии 
всякаква пропаганда, без да се 
прибягва до рационална аргу-
ментация. Масите се подготвят 
да приемат като нещо нормал-
но нов тип власт - магическа, 
основаваща се на претенции за 
вълшебства и чудеса.

Не по-малка вреда нана-
сят програмите по история, 
ликвидирани или съществе-
но орязвани. Резултатът – 

загуба на историческо 
виждане  и историческа 

памет. 

Такава програма по исто-
рия не способства за формира-
нето на патриотизъм и граж-
данско чувство, водейки до за-

губа на национална принад-
лежност.

Формално в Болонската 
система  е застъпена т. нар. 
специфика  на образовани-
ето, отчитаща особеностите 
на отделните страни, но на 
практика този аспект в обра-
зованието влиза в конфликт 
с официалната политика на 
Европейския съюз. Ван Ром-
пой, предишният председа-
тел на Европейския съюз е за-
явявал, че трябва да се откажем  
от всякакви опити за възста-
новяване на националната 
идентичност, че няма народ, 
няма родина, Европа е наши-
ят универсален дом [4].

Призивът на Ван Ромпой, 
реализиран на практика, оз-
начава пълно разграждане 
на културно-психологическа-

та тъкан  на дадена държа-
ва или нация, критикуване и 
обезценяване на културната 
и история, като провинциал-

ни в сравнение с европейски-
те алтернативи. Крахният ре-
зултат на всичко това е пре-
връщането на нацията в без-
структурна биомаса, с чисто 
потребителски и сервизни 
функции, в сферите на ико-
номиката и културата, вече 
готови и организирани по 
«най-подходящия» начин за 
«всички».

Разгулът на 
бюрокрацията

Перманентните промени  
на образователните програ-
ми стимулират изключител-
но ефективно корупцията. 
Очевидно е, че от корупцията 
изобщо и в образованието като 
частен случай печелят тези с 
административни позиции 
и пари; т.е. перманентните 
реформи усилват още пове-
че  социалната поляризация, 
съответно,  социалното на-
прежение. Чести промени в 
програмите (задължителни с 
появата, да кажем, на всеки нов 
министър) продуцират  авто-
матично съответните нови 
“специалисти”, култивирани 
паралелно и от Болонската 
система, внедрявайки “инно-
вационни” форми на обра-
зование, натоварвайки учи-
тели и преподаватели в уни-
верситетите с изискването да 
“формализират” работата 
си съгласно последните нови 
веяния. Работата по форма-
та  се счита и става къде къде 
по-важна от съдържанието. 
Подобна атмосфера фаво-
ризира далеч не най-добри-
те учители и преподаватели 
стимулирайки посредстве-
ност в преподавателската ра-
бота, създавайки райски ус-
ловия за образователното 
чиновничество. Изискването, 
например, ежегодно да се за-
менят четените лекции с нови е 
чист саботаж, имайки предвид, 
че за един нов курс лекции са 

необходими 3-4 години, за да 
се изглади и установи негова-
та ефективност. Така се нана-
ся двоен удар - понижава се 
нивото на образованието от 
една страна и се засилва со-
циалната позиция на чинов-
ника от друга.

За България е достатъчно да 
споменем абсолютния разгул 
на бюрокрацията, окомплек-
тована главно от полуобра-
зовани политико-номенкла-
турни «специалисти» със 
съмнителни дипломи, в пъл-
на хармония с  произвежда-
нето на професори, доктори 
и доценти «на килограм» от 
феодални бизнеси, наречени 
колежи и университети, бла-
годарение на фамозния за-
кон приет по времето на ми-
нистър Сергей Игнатов.

Класовият характер на 
Болонската система
От по-обща гледна точка, 

Болонският процес органи-
зира университетската бю-
рокрация на наднационално 
ниво, превръщайки я в сег-
мент на транснационалната 
корпоратокрация, чиято глав-
на цел е да превърне планетата 
Земя в глобален унифициран 
пазар на стоки и услуги, една 
от които е образованието, 
пазар лишен от всякаква на-
ционална специфика. За нея 
прекрасното бъдеще е глобал-
ният свят, финансово регули-
ран за максимална печалба (На 
кого?), свят необезпокояван от 
разни провинциални нацио-
нални интереси, разглеждани 
като чиста ерес, която не може 
да се толерира.

Болонската система има 
класов характер. Тя е създаде-
на за да бъде интегрална част 
от днешната глобализация, за 
да може, като система успеш-
но да предотвратява всяка кон-
куренция за децата на върхуш-
ката, получили образование в 
елитни заведения ([2]. Списа-
ние «Икономист» (брой яну-
ари 24-30, 2015 с водеща тема: 
«Новата аристокрация на 
Америка» [5]) заключава, че с 
нарастване на важността на 
интелектуалния капитал, до-
брото образование става на-
следствено - децата на бога-
тите и на хората на властта са 
по-подготвени от останалите 
да забогатеят и да властват.

В така наречения демокра-
тичен избор, най-хитроумни-
ят модел на олигархично уп-
равление, електоратът,  както 
и преди, няма никакво влия-
ние. Политическата способ-
ност е синоним на силата на 
убеждението, необходима за 
изграждане на «консенсус» по 
отношение на жизнено ва-
жни решения, които съвсем 

не се формулират от избира-
телите. По същество, подкрепа 
на демокрацията съществува 
само в сферата на пропаганда-
та и идеологията, а в реалния 
свят е норма капиталисти-
ческият елит да я ненавиж-
да. Социалната дресура на 
електората да избира само от 
вече готови алтернативи днес 
успешно се води още от ранни 
години чрез тестовата систе-
ма в учебните заведения, ко-
ято система изобщо не се до-
пуска в най-елитните училища, 
колежи и университети. Там 
целта на обучението е друга - 
способност да се формулират 
проблеми, за което е необхо-
димо да се прави предвари-
телен анализ.

Осъществяване на 
чуждия проект за нашето 

бъдеще
Тука е мястото да се цитира 

и популярното мнение на Ан-
тонио Грамши (свободен ци-
тат), че който реализира гос-
подство в културния дискурс 
контролира политиката  по 
простата причина, че полити-
ческата роля на дискурса е да 
убеждава. При съществено гос-
подство в дискурса, например, 
е почти неизбежно импланти-
рането на подбрана външ-
на програма в съзнанието на 
политическия елит на дадена 
страна, който елит след извест-
но време намира за напълно 
нормално да гледа на разви-
тието на поверената му дър-
жава през чужди очила и да 
описва световни и локални 
явления чрез вече разрабо-
тени и обосновани вносни 
понятия (либерална икономи-
ка, демократизация, глобализа-
ция, мултикултурализъм, Бо-
лонска образователна система  
и т.н.), следвайки неизбежно, 
почти автоматично и напълно 
убедено чужд проект за бъде-
щето. Вместо собствен.

От примерите по-горе се 
вижда решаващата роля на 
интелектуалния елит за осъ-
ществяването на информа-
ционната война. Интелекту-
алци от типа на Бжежински 
не само пишат историята 
(каквото напишат, това оста-
ва), но и управляват истори-
ята анализирайки тенден-
ции на развитие (футуристи-
чен проектно-конструкторски 
подход).Те не винаги могат да 
се похвалят с успех, но вина-
ги имат решаващо влияние 
при налагане на идеологии 
за близкото или по-далеч-
но бъдеще, представяни кон-
структивно на интелигенцията 
от световните информацион-
ни агенции като насоки, дне-
вен ред, главни направления, 
със съответен подбор кои са во-

дещите новини на деня и пре-
небрегване на събития, които 
не са удобни да бъдат новини, 
следвани от подробни репор-
тажи, анализи  и коментари от 
най-влиятелните вестници и 
телевизии и накрая довежда-
ни до масите в лесно смилаема 
пропагандна форма от остана-
лите медии. Цялата тази ма-
шина, преработваща факти в 
пропаганда за масите, се уп-
равлява от  културните ели-
ти на нациите, които носят 
и моралната отговорност за 
планираната и добре платена 
дезинформация, която зали-
ва електората, винаги в уни-

сон, с много малко изключе-
ния, с икономическите инте-
реси на световния финансо-
во-капиталистически елит.

Социалният разрив на 
обществото

В лекции по икономика 
учат, че пазарните отношения 
се базират на информирани 
консуматори, които правят 
рационален избор. Всеки, оба-
че, който внимателно гледа те-
левизионни реклами, знае, че 
бизнесът влага неимоверно 
големи ресурси, за да създа-
де неинформирани консу-
матори, които правят нера-
ционален избор. Същият ме-
ханизъм, използван да минира 
пазарните отношения, се из-
ползва за миниране на демо-
крацията, създавайки неин-
формиран електорат, който 
прави нерационален избор 
от минимален брой фиксира-
ни възможности, отговаря-
щи, например, на интересите 
на две партии, демократи и 
републиканци, които в САЩ 
са в действителност две кон-
куриращи се крила на една 
бизнес партия [6,7].

В резултат, социалният 
разрив на обществото по-
лучава мощна културно-ин-
формационна компонента. 
Тъй като информацията става 
решаващ фактор за произ-
водството (достъпът до нея, 
притежаването й, разпределя-
нето й, играе системно-опреде-
ляща роля в съвкупния процес 
на общественото производ-
ство)  тя става главен фактор 
при формирането на социал-
ните групи, определящ  мяс-
тото им в обществената “пи-
рамида”. Достъпът до този ре-
шаващ фактор се обезпеча-
ва от неговото качество и от 

неговия обем. Понижаването 
на качеството на образовани-
ето, паралелно с намаляване 
на обема му, предопределя не 
само съответния индивид, но 
и цели групи да се окажат на  
“дъното” на информацион-
ното общество, лишавайки 
ги от перспективата  за по-
добър живот.

“Произвеждането” на дъ-
нен слой на “информацион-
ното” общество започва на 
Запад през 1970-те години и 
се разгръща през 1980-те ед-
новременно с разпространя-
ването на “младежката кул-
тура” (секс, наркотици и ро-
кендрол),  като добре разра-
ботената  програма обхваща 
движението на секс-малцин-
ствата, разпространяване-
то на “фентъзи” (измествай-
ки научната фантастика), от-
слабването на национална-
та държава, атаката срещу 
средната класа (замогнала се, 
тя започва да има политически 
претенции, което е абсолютно 
недопустимо) - Татчеризъм и 
Рейгъномика. Това е и част 
от програмния пакет на не-

олибералната контрарево-
люция за глобално прераз-
пределение на факторите на 
производство и дохода в пол-
за на богатите, т.е. обръщайки 
направлението на следвоенна-
та “славна трийсетгодишни-
на”, 1945-1975, по време на ко-
ято се създава заможна средна 
класа .
Оскубването на средната 

класа
Синхронен фактор се явя-

ва вече и невъзможността да 
се разширява капиталисти-
ческата система поради фа-
кта, че земята е крайна и че 

вече няма некапиталистически 
общности, които могат да се 
“колонизират” за да се стиму-
лира здравословното й разви-
тие. Остава  главната възмож-
ност да се пооскубе замогнала-
та се средна класа, което се реа-
лизира най-ефективно.

Като резултат от неолибе-
ралния курс реалната средна 
заплата в САЩ през 2000 го-
дина се установява на нивото 
на тази през 1968, а средният 
доход на семейството пада на 
ниво 1980 година. Това задър-
жане се дължи само на факта, че 
женската половина от семей-
ството се включва в припе-
челването за хляба. Отбелязва 
се рязко понижение на нивото 
на образованието, което в САЩ 
започва през 1970-80-те години 
и продължава до днес. Бивши-
те соц и сега нови кап страни 
след 1989 започват успешно да 
реорганизират образованието 
с  много бързи темпове по вече 
отъпкан път, използвайки из-
питани методи.

В доклад на ООН от 2002 
година за бедността може да 
се прочете, че през 1989 го-

дина в страните сателити на 
СССР и европейската част 
на Съюза е имало 14 мили-
она граждани квалифицира-
ни като бедни, което е мно-
го малко число. След разпада 
на СССР, през 1996, само седем 
години по-късно, са регистри-
рани 168 милиона бедни [16]. 
Заключението на доклада е, че 
това е най-големият погром 
на средна класа в история-
та на човечеството - социал-
на катастрофа. Става дума за 
учители, инженери, лекари, 
учени,  хора на културата. Те-
хни представители се виждаха 
да ровят из кофите за боклук 
в центъра на София. Голяма 
част от тези обеднели милиони 
са заминали преждевремен-
но, както ни учи църквата, 
в един по-добър свят, илюс-
трирайки, че информацион-
ната война може да бъде не 
по-малко смъртоносна от «го-
рещата» [7].

Учебната програма: 
по необходимост 

консервативна
По същество, постоянното 

пренаписване на учебници-
те e чисто комерсиален про-
блем. То не е необходимо от 
гледна точка на доброто об-
разование, т.е. образование, 
което осигурява солиден фун-
дамент и, следователно, потен-
циал за самостоятелна работа в 
бъдеще. И ето защо.

Основните и абсолютно не-
обходими познания по мате-
матика, физика и химия при-
добивани в гимназията, a и до 
много голяма степен тези при-
добивани в университетите, се 
базират  на научни разработ-
ки, които са направени почти 
преди един век. Добър пример 
тук са най-модерните познания 
за строежа на атомите, молеку-
лите или, по-общо, познанията 
за строежа на веществото. Те се 
базират на най-основните зако-
ни и уравнения на квантовата 
механика, които са установени 
още преди да започне Втората 
световна война. И най-модер-
ните учебници, които биха били 
написани днес или в близкото 
бъдеще по тази проблематика, 
по необходимост се ще се осно-
вават на тези класически вече 
знания. Разликите  биха били 
само в степента на педагогич-
ност при поднасянето на мате-
риала. Само за илюстрация, пре-
обладаващата дейност в облас-
тта на съвременната квантова 
химия е практически една ин-
дустрия  с главен проблем чис-
лено решаване на уравнението 
на Шрьодингер, публикувано 
за първи път през 1925 година, 
с привличане на все по-мощни 
компютри.

На стр. 8

ХАмЛЕТОВИяТ ВъПРОС НА БъЛгАРИя ДА БъДЕ ИЛИ ДА НЕ БъДЕ? 

Доц. д-р Васил Пектов, зам.-ръководител катедрата, също 
поздрави дипломантите

Доц. д-р Светла Бонева и дипломантка, завършила с отличие

Бакалаври и магистри от катедра МИО и бизнес в аула “Максима“
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Н
ай-новите разработ-
ки в областта на би-
ологията и медици-
ната зависят най-не-

посредствено от напредъка на 
изучаването на биосистемите 
на молекулно ново, т.е. от на-
предъка на молекулярната фи-
зика и химия. Инженерните 
дисциплини се базират изцяло 
на законите на физиката и по-
падат под същия параграф.

Що се отнася до хумани-
тарния аспект на образова-
нието нещата не биха из-
глеждали по-различни, ако 
се откажем от поредното пре-
написване на историята и от 
преинтерпретирането на ли-
тературни произведения 
главно по политически при-
чини и/или модерни литера-
турни веяния с неясно бъде-
ще.

Нещо повече, ако хумани-
тарното образование има за 
главна цел да възпитава пре-
ди всичко любов към родина-
та, а не променливо чуждопо-
клонство, стигаме до същото 
заключение за необходимия 
консервативен характер на 
учебните програми и по ху-
манитаристика. Всякакви мо-
дерни аспекти и в естествените 
науки и в хуманитарните могат 
да бъдат покривани до извест-
на степен, но е ясно че не мо-
гат да бъдат част от образо-
вателния фундамент т.е. от-
деленото за тях учебно време 
би било сумарно значително 
под десетина процента. При 
положение, че   строго се изис-
ква 40-часова работна седми-
ца за ученика - 25-30 часа в 
училище и 10-15 за самопод-

готовка.
Има написани много до-

бри учебници, които са мина-
ли дългогодишна практическа 
проверка с отлични резултати. 
Друг момент е, че едва ли могат 
да се напишат три или чети-
ри различни учебника по да-
ден предмет, например за 11 
клас, които да бъдат еднакво 
добри и при това съществено 
различни.  Останалите вари-
анти така или иначе ще показ-
ват несъществени  промени. По 
тази причина всякакви необ-
ходими промени на учебни-
ците  биха били минимални. 
Те трябва да бъдат написани 
ясно, т.е., без излишна специ-
ална терминология, а необ-
ходимата такава да бъде по-
яснена най-прозрачно.

Тъй като истинската  при-
чина за постоянното пре-
написване на учебниците е 
чисто комерсиална и/или ка-
риерна на чиновници и екс-
перти към съответното ми-
нистерство и няма нищо 
общо с проблема за доброто 
образование, то е абсолют-
но необходимо държавно 
официализиране на опреде-
лен брой учебници по всеки 
предмет и за всеки клас, чие-
то съдържание се актуализи-
ра само ако е абсолютно не-
обходимо. За напечатването 
на учебниците, чисто техниче-
ска работа, се обявява конкурс-
на обществена поръчка. Пери-
одично и строго трябва да се 
следи  работата на учителите 
дали и как се придържат към 
съдържанието на учебници-
те, за да се избегне ощетява-
не на учениците за сметка на 
криворазбрани лични инте-
лектуални права и амбиции 

на учители и преподавате-
ли за интерпретация на ма-
териала - те са назначени на 
работа да осветлят даден ма-
териал в учебника, а не за да 
изграждат и изтъкват, преди 
всичко, собствената си инди-
видуалност на неговия фон.

Заключение
За да се промени катастро-

фалното състояние, подтвър-
дено от последните изпити, 
широко отразявани в медиите, 
е абсолютно необходима по-
литическа воля заедно с реа-
лизацията. Сегашната обра-
зователната система не само 
руши образованието, но и 
разгражда социалната тъкан 
на нацията, което в перспек-
тива води до деградация на 
качеството на самата власт. 
Не може да се разбиват осно-
вите на къщата и да се надя-
ваме, че няма да има послед-
ствия. Засега, обаче, се работи 
само по краткосрочни проек-
ти (до следващия политически 
мандат), а най-фундаментал-
ният и дългосрочен проблем 
на държавата е сритан в кю-
шето. Това е и определението 
на лумпенски живот - живот 
само за момента, тука и сега, 
без проект за бъдещето на 
нацията, което я обрича да 
бъде нация прислужник на 

други, планирали насоките 
за десетилетия напред.

Нещо за необходимото ус-
ловие за избор на позиция и, 
съответно, за 

фундаменталната 
отговорност на 

националния културен 
елит, 

който, в частност, носи и 
абсолютно цялата отговор-
ност за състоянието на обра-
зованието във всяка държава. 
Основната задача на обра-
зованието, например в Япо-
ния, е да възпитава децата в 
дух на патриотизъм, което 
може да звучи много арха-
ично за глобалното ухо. Или 
поне странно. В рамките на 
либералния канон патриоти-
змът често се възприема като 
мръсна дума поради дирек-
тен, безболезнен  и вече стан-
дартен манипулативен преход 
към нацизма, в много случаи 
негов синоним, когато неща-
та опрат, традиционно, до без-
огледна пропаганда. Та в този 
канон може често да се чуе по-
говорката със звучене на фун-
даментална истина: «Патрио-
тизмът е последното убежище 
за негодяя». От гледна точка на 
пазарния глобализъм всичко 
е ясно - патриотични настро-
ения, даващи икономическо 

предимство на национално-
то пред глобалното (т.е. за 
сметка на глобалния финан-
сов хегемон) са ерес, с която 
се води безмилостна война с 
всички позволени и непозво-
лени средства (справка САЩ; 
цитати - Чомски). Работата е 
там, че спомената поговорка 
в оригиналната редакция на 
Джонсън [8], изглежда малко 
по-различно: «Даже и за него-
дяя има последно убежище и 
това е патриотизма, любовта 
към родината».

С
равнението на двете 
формулировки е мно-
го разголващо, за това 
до какви висини може 

да достигне манипулацията. 
Най-куриозното в тази игра 
с думата «партиотизъм» е, че 
гросмайсторите на информа-
ционната война в полза на ли-
бералния глобализъм, англо-
саксите, са се постарали да си 
формулират свое собствено 
последно «убежище», което за 
техните либерални ученици 
може да звучи като най-чиста 
ерес: “Right or wrong, this is my 
country!” (Права или не, това е 
моята родина). Обяснението 
е изключително елементарно: 
това е убежището, ако искаш 
да не си слуга на международ-
ната арена.

В 
почти  всички български средства за масова ин-
формация, наред с повсеместното затъмнение 
на реалните проблеми пред обществото и дър-
жавата, дезинформацията, фалшивите новини, 

цензурата и самоцензурата на журналистите, често се 
застъпва тезата, че  отделните  примери и резултатите  
от  предишния социалистически период  до 10 ноември 
1989 г. са  резултат на …носталгия по едно отминало 
време. Но  безпристрастните резултати от  статистиче-
ските данни на сериозните научни изследвания  напъл-
но опровергават  тези твърдения. Най-пресен пример 
за това е изследването на БАН, представено от доц. 
Г. Бърдаров на пресконференция проведена на 18 
октомври 2018 г. Чрез проследяване на  демографски-
те тенденции в България от началото на ХХІ век, т.е. за 
последните 18 години, се прави прогноза за  следва-

щото десетилетие. В изследването се  подчертава, че 
най-големия проблем  за страната е изключително 
бързото  намаляване на държавно български етнос, 
образуващия - с един милион,  наред с  увеличава-
нето на т.н. „ромски”, който към 2050 г. ще достигне 
1.3 милиона души,  както и във възрастовата структу-
ра на населението. Прогнозата е, че само след 12 годи-
ни от картата на България ще бъдат заличени 20 % от 
селата, понеже ще останат без нито един жител и по 
същество 60% от територията ще бъде обезлюдена. 
Като най-застрашени се очертават населените места 
в пограничните и планинските райони.  Основната 
част от населението ще бъде концентрирано в 6 големи 
града: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара 
Загора.  Тук ще добавя своя спомен от прогнозите  в 
плана Ран-Ът, а по-късно на ЦРУ, че населението ще 

се „стопи” до около 5 милиона души, съсредоточено  
най-вече в няколко града, а в страната ще вилнеят 
цигански банди, поради което  придвижването ще 
се осъществява с въоръжена охрана ?!....

На изследването на БАН не може да не се вярва, за-
щото е извършено по правилата на социологията. Ос-
вен това, всички сме свидетели на ежегодното напус-
кане на страната от около 40-50 хиляди души, основ-
но млади мъже и жени в работоспособна и продуктив-
на възраст, с добро образование и професии. Наред с 
високата смъртност - около 110 000 хиляди души го-
дишно и ниската раждаемост, около 55 000- 60 000 
души ! Не разполагам с данни колко  нашенци се за-
връщат ежегодно, отново в страната.  Освен това, пора-
ди липса на елементарен поминък в селата, населе-
нието постепенно се премества в градовете, понеже 

държавата практически е абдикирала от грижата за 
селата и общините, с малки изключения, по парти-
ен признак. 

Държавата ни няма ясна визия за бъдещето 
си , включително национална доктрина и  

протичащите неблагоприятни процеси са 
оставени на саморегулиране, което води до 

посочените  трагични резултати. 
В изследването се отчита, че  все по-малко обра-

зовани българи създават семейства и са готови да от-
глеждат повече от едно дете, а за сметка на това по-не-
образованите се възпроизвеждат отлично. А в ром-
ския етнос сме свидетели, че „децата раждат деца” и 
се разчита на държавна помощ и издръжка, което се 
отразява неблагоприятно на цялостната държавна 
политика, която следва да бъде насочена към преодо-
ляване на обхваналата ни демографска катастрофа, 
ако искаме България да я има и в края на ХХI –я  век.      

А защо и как стигнахме до тук ? 
Мисля, че  примера който ще посоча,  като свиде-

тел за  случилото се в моето  родно село Рогозен, об-
щина Хайредин, Врачанска област, където бе открито  
най-голямото сребърно тракийско съкровище през 1986 
г., дава  нагледен пример в умален вид, без да претендира 
за изчерпателност,  за страната и от там за  причините 
и последиците от натрапената ни т.н. „демокрация”, а в 
същност първичен див капитализъм, без правила. 

В 1946 г. селото има  3314  жители и около 850 
къщи, а землището му е около 32 000 декара. Масо-
визацията на ТКЗС и индустриализацията на страна-
та  водят до намаляване на  населението и в 1995 г. то 
наброява 1766 жители. В годините до 10.Х.1989 г.  
почти е обновен из основи  жилищния  фонд с полу-
масивни и масивни тухлени сгради. Кооперирането 
на земята доведе до замяна на изнурителния ръчен 
селски труд,  с машинна  й обработка,  чрез повсе-
местно навлизане на трактори, комбайни, камиони 
и др. Постепенно, освен полевъдството, се  развиха по-
печеливши  отрасли,  като лозарство, овощарство, 
зеленчукопроизводство и пр. Бяха изградени зна-
чителни по размери ферми за едър и дребен добитък: 
кравеферма, овцеферма, свинеферма, както и пти-
цеферми за кокошки и гъски. Изградени бяха два 
микроязовира. Машинният парк и прикачния ин-
вентар се  обслужваше от  механична работилница 
съоръжена със стругове, фрези и др. както и от ко-
вашки и дърводелски цех. В селото заработиха пле-
тачен цех, военен цех, тухларски цех, лимонаден 
цех, маджунарница  и даракчийница.  По-късно на 
базата на свинефермата бе изграден огромен сви-
некомбинат с проектна мощност 100 000 свине, ко-
ято  към 10.ХI.1989 г. достигна 80 000 свине. ТКЗС-то 
разполагаше с две павилиона, където  продаваше пло-
дове и зеленчуци – в София и Перник.  Бяха изграде-
ни и функционираха две обществени кухни, едната 
за механизаторите и персонала на ТКЗС, а другата 
за социален патронаж. Фурната на ТКЗС-то  функ-
ционираше денонощно и заедно със специализира-
ните магазини за хранителни стоки, дрехи и обув-
ки, мебели, строителни материали и др. задоволя-
ваха основните потребности на населението.  

Децата в  селото се обучаваха в две училища – начал-
но до IV кл.  и основно до VII, по-късно VIII клас. През 
петдесетте години числото на учениците от двете пара-
лелки на съответните класове бе около 80 души. Всички 
деца ходеха на училище, може би с редки изключения. 
През осемдесетте години бе  оформен парка и центъ-
ра на селото, където намериха място внушителен па-
метник на загиналите в Септемврийското въстание 
1923 г. и  огромен читалищен дом с киносалон за около 
300 души, библиотека, кафе-сладкарница, пенсионер-
ски клуб и др. Към читалището имаше певчески, танцови 
и драматични колективи. В съседство  бе църквата, която 
функционираше със свещеник от селото и черковно 
настоятелство. Разширен бе Здравия дом, където работе-
ше лекар, мед. сестра, акушерка, зъболекар и аптекар. 
Здравният дом разполагаше с линейка. За едрия и дребен 

рогат добитък на ТКЗС и на кооператорите се грижеха ве-
теринарен лекар, зоотехник и др. в специална двуе-
тажна сграда. В масивната двуетажна сграда построена 
до 9.IХ.1944 г., функционираше кметството с различ-
ните служби /  данъчна, техническа,  военно-отчетно 
бюро, общински милиционер и др./, както и телегра-
фопощенска станция, ДСК и  радиовъзел. Съгласно за-
коните е изграден  Доброволен отряд на трудещите се /
ДОТ/, функционира Другарски съд и Ловна дружинка. 
През селото преминаваха множество автобусни линии, 

които го свързваха с Враца, Оряхово, Козлодуй, Б. Сла-
тина, Монтана, Кнежа, Плевен и др.  Всичко изброено 
даваше възможност за нормален живот на селото, за по-
минък и за достатъчен брой работни места.

Какво стана след 10.ХI.1989 г. ? 
Еднозначният отговор е : Разруха!

Ликвидиран беше Аграрно-промишления ком-
плекс, погълнал ТКЗС-то и всичко свързано с тях – 
сгради, ферми, техника, работилници, добитък 
и пр. Заслугата за това бе на т.н. Ликвидационна 
комисия,чиято основна задача бе да  върне „земя-
та в реални граници” на наследниците на бившите 
кооператори. В резултат сега землището на селото се 
обработва от 6-7 арендатори, които постепенно изку-
пуват земята от наследниците. Рентата за останалите 
собственици е 30 лева за декар.

Свинекомплексът бе унищожен, включително 
сградния фонд – четириетажна административна 
сграда, складове, помпена станция, халета и др., от 
където бяха извадени всички врати, прозорци, инста-
лации, железа и тухли. Сега, като ням свидетел, стърчи 
само водонапорната кула. Закрити са всички горепо-
сочени цехове. Ветеринарната лечебница е закрита  и 
опустошена, но още съществува като сграда. Здравната 
служба постепенно бе закрита. Сега в селото има само 

„джипи”, медицинска сестра и 
зъболекар, който идва в опре-
делени дни. Там „джипито” иг-
рае ролята и на аптекар за най-
необходимите лекарства, а за 
по-специалните се ходи в гр. Б. 
Слатина и гр. Враца. Социални-
ят патронаж, до колкото го има, 
се извършва  с автомобил от кух-
ня-майка в с. Хайредин. Кино-
салонът вече не работи. Функ-
ционира само библиотеката, 
пенсионерския клуб и сладкар-
ницата. В църквата няма све-
щеник. При нужда идва такъв, 
който обслужва няколко села. В 
сградата на общината е останал 
само кметския наместник и се-
кретаря, както и пощенска-
та станция, където се получа-
ват и пенсиите. Двете училища 
са закрити и децата се  извоз-
ват ежедневно до с. Хайредин с 
училищен автобус. Сградата на 

началното училище е превърната в детска градина, 
а на прогимназията е заключена и се очаква нейна-
та приватизация. След 10.ХI.1989 г. е построена само 
една сграда! – за частен магазин. За сметка на това 
около 250-300 къщи не се ползват целогодишно, сто-
ят заключени и постепенно се рушат, като  са подло-
жени  и на постоянни набези  за ограбване, а  други 
се продават на  безценица на цигани, които са рабо-
тили в Испания, Гърция и др.  В селото няма полицай. 
На терена работи частна охранителна фирма. Насе-

лението е сведено до около  1000-
1100 жители. Значителна част от  
българите са възрастни хора, 
включително вдовици и вдовци. 
При посещение в селото  правят 
тягостно впечатление десетките 
пресни некролози от текущата 
година, както и честото биене 
на камбаната „на умряло”. Мла-
дите хора са  в градовете или в 
чужбина. Раждаемостта , до кол-
кото я има, е основно от ромско-
то население, което  е достигна-
ло почти 30 %.....За него няма по-
стоянна работа и живее на сезон-
на работа и социални помощи, 
ден за ден… Подобна е съдбата 
и на  селата в община Хайредин: 
Хайредин, Михайлово, Мана-

стирище, Бързина и Ботево. Спирам !
Това само носталгия ли е, или умалена картина 

на оня погром, който се случи след 10.ХI.1989 г. на 
територията на цяла България ?! ….

Какво да се прави ? 
Отговорът не е еднозначен при външнополитиче-

ската и вътрешнополитическата обстановка, но от ня-
къде трябва да се започне. Най-напред със смяната 
на сегашния пагубен модел на управление. Основ-
ната част от  отговорите се съдържат в  предложена-
та от БСП „Визия за България”. В нея са посочени както 
причините, така и решенията за преодоляване на 
демографската катастрофа, както и за социалната 
политика, образованието, науката, културата и др. 
Необходим е национален консенсус, за следване на 
основните приоритети на страната, от всички по-
литически партии, въпреки смяната им във влас-
тта. За това е необходимо национално единение, за 
което вече се правят призиви както от Президента на 
Република България г.н Румен Радев, така и от  об-
ществени организации, движения и граждани. За 
да я има България –  сега и за винаги !

Тодор ПРЕДОВ – д-р по право,
бивш жител на с. Рогозен

ХАмЛЕТОВИяТ ВъПРОС НА БъЛгАРИя 

кАкВА ТИ НОСТАЛгИя ! – ТА НИЕ ИзЧЕзВАмЕ И кАТО НАРОД И кАТО ДъРжАВА!

ДА БъДЕ ИЛИ ДА НЕ БъДЕ? 
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Някога, хората от село Рогозен, обработваха гроздов масив от 3 хиляди дека-
ра и бяха национален първенец по добив на десертно грозде „Булгар“. Днес 
от гроздовият масив няма и един останал корен. От гроздоберачите – само 
редки семейни снимки. На снимката, звеното на Георги Предов (крайният в 
дясно), от гроздобераческата бригада.

Спомен за „море от мляко“: животновъди от кравефермата на ТКЗС в село 
Рогозен, отличници в млеконадоя.
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Н
а практика, обаче, 
„пробивът“ беше на-
правен в единната 
осъдителна пози-

ция на демократичната общ-
ност спрямо опръсканата с 
кръв саудитска тирания. За-
щото посланикът ни в Рияд, 
бившият седесар Димитър 
Абаджиев, се похвали, че въ-
преки „бойкота на Запада“, е 
присъствал „в лично качест-
во“ на инвестиционния фо-
рум „Давос в пустинята“, про-
веден под патронажа на сау-
дитския престолонаследник 
принц Мохамед бин Салман. 
Същият Салман, когото све-
тът обвинява за убийството 
и разчленяването на журна-
листа Джамал Кашоги в Ге-
нералното консулство на Са-
удитска Арабия в Истанбул.
„ЗОРА“

<<Саудитска Арабия се 
управлява от една от най-от-
вратителните диктатури на 
Земята. Нейният тоталитарен, 
теократичен режим лишава 
милиони от нейните граждани, 
особено жените, от най-фунда-
ментални права. Той обезгла-
вява дисиденти и хора, които са 
гейове. Понастоящем мачка 
Йемен с оръжия, доставени 
от Британия и САЩ, причиня-
вайки смъртта на хиляди хора, 
включително на деца, избити в 
училищни автобуси. Пет ми-
лиона йеменски деца са за-
плашени от гладна смърт. Ре-
жимът изнася екстремизъм 
по цялото земно кълбо, ради-
кализирайки потенциални те-
рористи и поставяйки под го-
ляма заплаха британската на-
ционална сигурност и живота 
на нашите граждани. Сега ре-
жимът е обвиняван за отвли-
чането, убийството и раз-
членяването на журналиста 
Джамал Кашоги в Турция ми-
налата седмица. Това би тряб-
вало да е показало на света, че 

парите струват повече 
от най-фундаменталните 

човешки права.
Довечера Националният 

исторически музей в Лондон 
– публична институция, чий-
то попечители са назначава-
ни главно от правителството 
- домакинства на един при-
ем за саудитското посолство. 
Това, че музеят домакинства 
на една вечеря в чест на един 
от най-екстремните режи-
ми на Земята, докато йемен-
ски деца гладуват до смърт, 
е достойно за презрение. Той 
пусна едно изявление, поясня-
ващо, че „никой от състава на 
музея няма да присъства като 
гост или да говори на събити-
ето“ (неуместно), но че таки-
ва събития са „важен източ-
ник на външно финансиране“.  
Нека да е абсолютно ясно: па-
рите в брой, получени от Наци-
оналния исторически музей, са 
кървави пари. 

Музеят настоява, че тези 
събития не представляват 
„джиросване на продукти, ус-
луги или виждания [на негови-
те клиенти]“. Наистина ли? 
Значи музеят има абсолют-
но неморални стандарти от-
носно това от кого приема 
пари в замяна на факта, че 
позволява нещо, което не-
говото презряно, аморално 
изявление описва като „на-
шите портретни простран-
ства“? Би ли бил той напълно 
щастлив, предлагайки своите 
„портретни пространства“ 
на посолството на Северна 
Корея? Нали в края на краища-
та той не „одобрява“  страната, 
а само взема нейните пари? А 

какво ще кажете за „Ислям-
ска държава“? Не обезглавява 
ли публично Саудитска Ара-
бия жени, които обвинява 
че са вещици? Или не осъжда 
ли неверниците на смърт? Не 
изнася ли екстремизъм, кой-
то помогна да се пръкнат та-
кива, като „Ал-Кайда“, „Тали-
бан“ и ИДИЛ? Каква точно е 
моралната точка на разгра-
ничаване за Природно исто-
рическия музей, ако изобщо 
такава съществува? Когато 
запитах техния прес офис, той 
отказа да каже.

Както изтъкна кампания-
та против търговията с оръ-
жия: „Природно исторически-
ят музей е едно много прес-
тижно място за срещи и не би 
трябвало да домакинства на 
един режим, който беше обви-
нен в убийството на журна-
листи. И, който причинява ху-
манитарна криза на народа на 
Йемен.“ Наистина, онези, които 

присъстват на приема довече-
ра, се очаква да си тръгнат без-
опасно. Нещо, което не може 
да се каже за Кашоги след по-
сещението му в саудитско-
то консулство в Истанбул. За 
срам, журналистите са сред 
онези, за които се говори, че 
ще присъстват, наред с бри-
танските парламентаристи.

В един справедлив свят 
Саудитска Арабия би била 
международен парий. Дока-
то стигнем до там, британско-
то гражданско общество би 
трябвало да покаже елемен-
тарна нравственост. Свика-
ни са протести за тази вечер 
в 6,30 след обед зад музея: на-
родът би трябвало да я нало-

жи (нравствеността, б.р.). Ако 
Природно историческия музей 
не отмени приема за този оп-
ръскан с кръв режим, репута-
цията му постоянно ще бъде 
изхвърляна на боклука. Той 
ще е показал на света, че па-
рите струват повече от всич-
ки фундаментални човешки 
права.Това е толкова елемен-
тарно, че се разбира>>.

Вторият коментар на Оуен 
Джоунс предаваме в резюме, 
така както е преразказан в 
турския всекидневник вест-
ник „Миллиет“ (25.10.2018).

Оуен Джоунс, журналист 
от вестник „Гардиън“, който 
съобщи, че най-накрая в об-
ществеността са започнали 
да се дискутират интересчий-
ските отношения на Англия с 
една от най-отвратителните 
диктатури на света, отбеляза, 
че пътя към това е отворила не 
войната в Йемен, превърнала 
се в една от най-големите ху-

манитарни кризи, а престъпле-
нието срещу журналиста Джа-
мал Кашоги. „Но не очаквайте 
тези дискусии да продължат 
много. Установеният англий-
ски ред и саудитската тира-
ния са се заобиколили взаимно“, 
каза Джоунс и продължи писа-
нието си така:

<<Връзките между наши-
те управляващи елити и този 
режим, който отсича главите 
на опозиционерите, изнася те-
рор и избива децата в Йемен, 
са прекалено изгодни, за да бъ-
дат прекъснати. Погледнете 
политическите ни елити. По 
време на премиерстването на 
Тони Блеър върху прокура-
турата бе упражнен натиск за 

разследването на гигантска 
корупция, включваща едно 
саудитско оръжейно спора-
зумение. Откакто под саудит-
ско водачество започна про-
вежданото в Йемен клане, до 
сега, английското правител-
ство подписа с Рияд оръжей-
но споразумение за 4,7 млрд. 
лири стерлинги. Английски 
военни съветници работеха в 
саудитските военни щабове. 
Дори и Германия да забрани 
оръжейния износ за Саудит-
ска Арабия, не е възможно 
Англия да тръгне по пътя на 
Германия. 

Саудитският режим пре-
вежда стотици хиляди лири 
стерлинги на английските 
депутати, повечето от които 
са тори, а някои са депутати на 
Лейбъристката партия. След 
една разходка, организирана 
през месец април тази година, 
Пол Уйлямс от Лейбъристка-
та партия беше казал: „Видях 

една модерна и напредничава 
Саудитска Арабия. Предста-
вите ми за тази страна изця-
ло се промениха“. Саудитците, 
които му превеждаха ресур-
си, бяха останали много до-
волни: по времето на Моха-
мед бин Салман наказанията 
отсичане на главата нараснаха 
двойно, арестувани бяха ак-
тивисти за правата на жените 
и опозиционери, и бяха изби-
ти стотици хиляди йеменци. 
Разхождането на английски-
те депутати с цел създаване на 
лъжливо възприятие за ре-
форми, е изгодна инвести-
ция.

Има и икономически 
връзки. Докато беше минис-
тър на външните работи, Бо-
рис Джонсън беше заявил, 
че през идните 10 години ще 
привлекат 65 милиарда лири 
стерлинги саудитски инвес-
тиции в различни сфери: от 
финансите до образовани-
ето, от отбраната до здраве-
опазването. През този пери-
од беше отменена и поправ-
ката, възпрепятстваща поста-
вянето в „първа категория“ на 
Лондонската борса на чуж-
ди държавни компании. Из-
точници казват, че това е било 
направено заради саудитската 
петролна компания „Арамко“. 
Англия променя правила-
та си заради една диктатура. 
Гигантският текущ дефицит, 
образувал се в резултат на из-
тласкването на края на произ-
водствения сектор, предпо-
читайки финансовия сектор, 
се финансира с петродолари-
те, идващи от Персийския за-
лив".

Саудитски фондове в 
гражданското общество 

и печата.
„Саудитското влияние е 

проникнало до дълбините на 
гражданското общество. Уни-
верситети харчат пари, идва-
щи от саудитската кралска 
фамилия. Само на Оксфорд-
ския университет бяха пре-
ведени десетки милиони дола-
ра пари. Музеите в Ню Йорк 
вече не приемат саудитските 
пари, но Природно истори-
ческият музей в Лондон, в от-
говор на призивите след прес-
тъплението срещу Кашоги да 
отмени едно мероприятие на 
саудитското посолство, органи-
зирано в музея, каза че Саудит-
ска Арабия е важен източник 
на финанси.

Погледнете уж свободния 
английски печат. „Индипен-
дънт“, бившето ми работно 
място, заедно с една медий-
на група, близка до саудитска-
та кралска фамилия, реши да 
открие информационни сай-
тове в Средния Изток и Па-
кистан. По един обезпокоите-
лен начин, бизнесмен, имащ 
близки връзки със саудит-
ската кралска фамилия, купи 
30 на сто от акциите на „Ин-
дипендънт“. За да рекламират 

В 
света се случват уди-
вителни неща. Ще ста-
нат още по-удивител-
ни, ако поне малко по-

размишляваме над тях.
Един от главните тезиси 

на либералите е следният: 
изборната система, която съ-
ществува днес в САЩ и някои 
негови съюзници, един вид е 
стандарт, еталон, и гаранти-
ра развитието и процъфтя-
ването на страната. Нека за 
минута се съгласим с тази теза, 
за да докажем пълната несъс-
тоятелност.

И така, те твърдят, че имен-
но държавното устройство, 
свързано с формата на въз-
производството и предава-
нето на властта чрез избори, 
е ключът към успеха на все-
ки народ. Как се нарича такъв 
строй? Лесно е да се отговори 
на този въпрос: строят, в кой-
то реалната власт се предава 
чрез избори, се нарича репу-
бликански. 

Република. Изборна 
демокрация.

Чакайте, а как тогава стои 
въпросът с тези страни, чий-
то държавен строй не е ре-
публиканският? Този строй 
бави развитието на страна-
та, ще ви отговори либералът. 
Ето, в СССР имаше една пар-
тия, имаше и избори, но от 
либерална гледна точка имен-
но отсъствието на втора 
КПСС доведе до толкова пе-
чални последствия.

Трябва да отбележим, 
че в техните размишления 
има и зрънце рационали-
зъм - ако в СССР имаше две 
партии, системата щеше да 
е по-устойчива. Вероятно. 
Напълно е възможно. Въпре-
ки че, в ГДР, например, има-
ше цели пет партии: Социа-
листическа единна партия  на 
Германия (СЕПГ), Земеделска 
демократична партия на Гер-
мания (СДПГ), Либерално-де-
мократична партия на Герма-
ния (ЛДПГ), Христиан-демо-
кратичен съюз на Германия 

(ХДСГ), Национално-демо-
кратична партия на Германия 
(НДПГ) — но нещо никой от 
либералите не гледа на Гер-
манската Демократична Ре-
публика като на еталон за 
демокрация.

Вероятно затова, че на 
немска земя освен ГДР има-
ше още и ФРГ, която израсна 
под американски протекто-
рат, а което означава, че къ-
де-къде е по-близо до сърце-
то на всеки либерал на пла-
нетата. Та значи, работата 
не е в количеството партии? 
Но процесите на избори, които 
протичаха и в и СССР, и в ГДР, 
не предпазиха тези две държа-
ви от предателството на най-
високо ниво и от гибелта им 
като следствие. 

В днешен Китай има само 
една политическа партия, но 
този факт не пречи, а силно 
помага на свръх бързия ръст 
на китайската икономика и 
мощта на Китай като изди-
гаща се свръхдържава. 

Удивителна работа! - ние 
виждаме, че изборната демо-
крация и многопартийност-
та като такива не са задължи-
телно условие за развитие на 
държавата. „Републиките“ до 
болка се различават една от 
друга: нали към този тип дър-
жава се отнасят и САЩ, и Ки-
тай, който така и се нарича: 
Китайска Народна Републи-
ка.

А още има и Китайска Ре-
публика, която у нас е прие-
то да наричаме Тайван. Може 
съвсем да се оплетем вече: 
нали в гражданската война 
в Китай, в която през 1949 го-
дина побеждава Мао Дзедун, 
един срещу друг воюват ре-
публиканци! Ще кажа нещо 
повече - от двете страни вою-
ват представители на рево-
люционни партии. Изгуби-

лите, привърженици на Чан 
Кайши, от партия Гоминдан, 
се евакуират на остров Фор-
моза, където продължават с 
Китайската Република, а ко-
мунистите начело с Мао съз-
дават КНР на континентал-
ната част на китайската земя. 
И съвсем нищо няма да ни е 
ясно, ако си припомним, че от 
края на 70-те години на XX 
век Съединените Американ-
ски Щати имат дипломати-
чески отношения само с Пе-
кин, където има само една, 
Комунистическата партия 
на Китай (КПК) и нямат ди-
пломатически отношения 
с Тайван, където в днешно 
време има над 100 партии.

Къде са принципите? 
Ами, няма ги. Както няма 

никакви правила. В Руската 
Федерация е изградена де-
мокрация по западен обра-
зец, но нас никой няма на-
мерение да ни смята за демо-
крати. При това  Великобри-
тания е монархия, а правата 
на кралицата не са ограниче-
ни с никакъв закон. Тя е със-
тавна част от долната камара 
на парламента и може да го 
разпусне по всяко време. Тя 
е глава на Камарата на лор-
довете. Тя е глава на съдеб-
ната власт. Тя е глава на из-
пълнителната власт и може 
да назначи за премиер все-
ки човек и не е задължена да 
постави на този пост ръко-
водителя на управляващата 

партия. Тя е върховен глав-
нокомандващ. Тя е глава на 
Англиканската църква!...

Кралицата има уникал-
на, пълна и несменяема 
власт, но при това Велико-
британия се слави по све-
та като демокрация, бидей-
ки най-истинска абсолют-
на монархия. Там буквално 
„съвсем“ няма конституция, 
а следователно, да се говори 
за „конституционна монар-
хия“ в този случай просто е 
неприлично.

Та значи, работата изобщо 
не е в държавния строй, не е 
в броя партии, не е във власто-
вите фигури, а в нещо съвсем 
различно. Това много ясно се 
вижда в ситуацията със сау-
дитския журналист Джамал 
Хашоги, изчезнал в консул-
ството на Саудитска Арабия 
в Истанбул. Той влиза там за 
да уреди свои документи и по-
вече не е излиза. Изчезнал е. 
Най-вероятно са го убили или 
тайно са го извели от там. Как-
то пише пресата - извели са го 
на части.

Каква е реакцията на 
Запада? 

Празни думи! Никой не 
въвежда и не изисква санк-
ции срещу саудитите, ни-
кой не екстрадира диплома-
тите им, никой не говори за 
„червената черта, която то-
талитарният режим е пре-
минал“, не наричат Саудит-
ска Арабия „държава-изгой“. 

„Държавният департамент 
на САЩ призова Ел-Рияд за 
окаже съдействие при разслед-
ването на изчезването на сау-
дитския журналист“ - това е 
всичко.

Каква е работата? А ето 
каква е. Световната полити-
ка винаги условно се е опре-
деляла като при системата 
за опознаване при самоле-
тите „свой-чужд“. Ако си свой 
- стандартите са едни, ако 
си чужд, подходът е съвсем 
друг - и тогава е абсолютно 
невъзможно да се харесаш 
на Запада.

И ето - за Запада ние сме 
вечните „чужди“.

Затова за нас „хайли лай-
кли*“ е като доказателство, 
ни сме виновни за всичко. 
А за Саудитска Арабия стан-
дартите са други.

В рамките на които те са 
„хайли не лайкли“...

17.10.2018 г.
Превод от руски език 
Гияс Гулиев

дневния ред с реформите на 
принца престолонаследник, 
саудитците дадоха обявления 
на вестниците, включително и 
„Гардиън“. 

Саудитска Арабия е тира-
ния, която заплашва всички 
ни. Тя изигра централна роля 
за появата на „Талибан“, „Ал-
Кайда“ и ИДИЛ. Страна, коя-
то подлага на  зверски натиск 
жените; която издава смърт-
ни присъди на хомосексуали-
сти и „вещици“; която забра-
нява всички политически пар-
тии и свободния печат; която 
използва английски и амери-
кански оръжия, за да разпарче-

тосва хора в Йемен. Съюзът на 
Англия със саудитската динас-
тия показва, че споменаването 
за човешки права на другите 
страни е голяма лъжа. Велико-
британия подрежда чужди ре-
жими в йерархията на лошите, 
но подреждането е не според 
това колко безпощадни са ре-
жимите, а според това докол-
ко те обслужват интересите на 
Запада. Има още много  причи-
ни за това рухващият общест-
вен порядък на страната ни 
да губи своята легитимност. И 
тази кървава връзка привлича 
вниманието, колкото другите 
причини>>.

Източник:
BBC Turkue
В заключение ще напом-

ним, че въпреки убийството 
на Джамал Кашоги, на „бойко-
тирания“ от Запада инвести-
ционен форум „Давос в пусти-
нята“, Саудитска Арабия под-
писа 15 меморандума за раз-
бирателство на стойност 34 
млрд. долара с фирми от осем 
държави, в това число САЩ. 
Според генералния изпълни-
телен директор на саудитска-
та държавна петролна ком-
пания „Арамко“, Амир Насер, 
сключени са споразумения за 
още 16 млрд.долара в други 

икономически сектори. Сред 
компаниите партньори са: 
американските петролни дру-
жества „Халибъртън“, Шлам-
бъргър“, „Бейкър Хюджис“ и 
„Еър продактс“, която ще ра-
боти по други проекти в ико-
номическия сектор, френска-
та „Тотал“ и южнокорейската 
„Хюндай Хеви Индъстрийз“. 
Има и фирми от ОАЕ,  Япо-
ния, Индия и Китай. Както 
казва за САЩ един сърбин в 
Алековия пътепис „До Чикаго 
и назад“: „И тука е велика ко-
рупция, както е у нас. Нався-
къде парицата е царица!“

Петко Петков

И В ТОВА цАРСТВО, 
къРВАВО, гРЕшНО..

Репутацията на музея е заложена, заради неговото позорно решение да бъде домакин на една 
отвратителна диктатура. Нека бъдем абсолютно наясно за това: парите в брой, получени от Нацио-
налния исторически музей, са кървави пари.

ХАйЛИ НЕ ЛАйкЛИ

Николай СТАРИКОВ

*higly likely (англ.) – „много вероятно” – един вид това са доказателствата за 
вината на Русия във всичките световни беди. В случая Н.Стариков използва игра 
на думи със заглавието „хайли не лайкли”, която може да се тълкува като „много 
невероятно”, т.е. невероятно е саудитските власти да имат нещо общо с изчезва-
нето на Хашоги – бел. прев.
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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

Антология

И В ТОВА цАРСТВО, 
къРВАВО, гРЕшНО..

Никоя известна ме-
дия - американ-
ска, британска, за-
падноевропейска, 

или българска, не намери за 
нужно да публикува написа-
ното от Джоунс в първия ко-
ментар. Не го публикува дори 

вестникът, в който той рабо-
ти. Защото, както споделя авто-
рът, и вестник „Индипендънт“, 
в който е работил по-рано, и 
вестник „Гардиън“, за който 

пише сега, получават пари от 
най-корумпираната и тира-
нична династия на света. А 

парите, както е казал на своя 
син император Веспасиан, не 
миришат, дори когато са съ-
брани като данък от общест-
вените клозети. 

Прочетете какво друго 
пише Оуен за „гостоприем-
ството“ на Великобрита-

ния и музеите в Лондон, за 
да разберете защо журна-
листът смята, че и там па-
рите стоят над всички фун-
даментални човешки пра-

ва и ценности, с които ни 
залъгват западните и бъл-
гарските приятели и съ-
дружници на саудитския 
режим. Нали не сте забра-

вили, че след американския 
президент Доналд Тръмп, и 
нашият Дядо Цар с неговия 
бивш бодигард играха танц 
със саби в Рияд? А след по-
сещението си в Обединени-

те арабски емирства (ОАЕ) 
Борисов дори се похвали, че 
е постигнал дипломатически 
„пробив“, подобен на този в 
Саудитска Арабия. Вероят-

но е имал предвид откри-
ването на български посол-
ства и назначаването на по-
сланици в двете страни. 

На стр. 10

Природно историческият музей защитава домакинството на мероприятието на саудитското посолство.

“Англия продаде душата си на Дома на Сауд. Жалко за нас!“

Оуен Джоунс

„Националният исторически музей е домакин на парти 
за саудитците. Срам за него!“ Това написа в Интернет на 14 
октомври, на дванадесетия ден от изчезването на саудитския 
журналист Джамал Кашоги, журналистът от британския вест-
ник „Гардиън“ Оуен Джоунс. А на 24 октомври той заклейми 
политическите елити на Обединеното Кралство, с драстично 
заглавие на  поредния си коментар: „Британия продаде душа-
та си на Дома на Сауд. Жалко за нас!“

БЪЛГАРИЯ

Можем просто
от кон да я видим,
колко път е -
ще го минем пешком:
две денонощия
от Девин
       до Видин
и толкова
от Емине
        до Ком.
България -
просната кърпа,
шарена кърпа
         с дъх на рози и пот.
Морето я мокри,
рилски вятър я дърпа
и тя се ветрее
под синия свод.
Везана кърпа
с градове-мъниста,
знаме,
        издигано не един път,
завързано здраво
при Видин и Силистра
на Дунава
         за синия прът.
Малко взела,
много дала,
оръфана
         от алчни ръце -
тя е такава,
че цяла,
         цяла
се побира
         в едно сърце.

Анастас СТОЯНОВ


