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Никой Не е забравеН, 
Нищо Не е забравеНо

“ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО”, ВРЕМЕ ЗА ИЗБОР!
Коронавирусът безпощадно оголва упори-

то прикриваната същност на нищетата на 
днешната наша действителност. За съжале-
ние, навлизайки  в ХХI век и в 4-та индустриал-

на революция, древна България  се оказа без идеали, 
които да следва, без единна и боеспособна  общност, 
с живот и ежедневие далеч от стандартите на Европа 
за благополучие и просперитет! 

Беда е, че народът, заблуден от демагогията на кри-
миналната и озверяла за пари и власт “пяна”, не успя да 
открие и подкрепи умни и честни водачи, но по-го-

лямата беда е, че през тридесетте “демократични” години, ние, които не напуснахме 
Отечеството, безропотно и самоубийствено  позволихме на користната и богобор-
ческа сган, да завлече страната ни в мътните води на обсебилите ги животински, 
мегаломански и перверзни нагони и фетиши!

Дълго подготвяното и брутално осъществено
“прегазване” на СССР и страните от социалистическата общност,
действително ни доведе до “края на историята. Но то бе и детонаторът, взривил 

устоите на капитализма! Онзи капитализъм, за който говореше  К. Маркс – кла-
сов, но тласкащ човешката цивилизация напред и нагоре, изчезна. Изпари се 
“американската мечта”; няма я самодостатъчната и социално възвисена Шве-
ция; не е във форма  и Германия – локомотивът на прогреса и стабилността на 
стара Европа!... Т.е., всичките “фалираха”, обзети от стихията на алчността и са-
мовлюбеността!

Препускането по  “Третият път” към “лелеяната глобализация” създаде у “вла-
стелините на света” усещането, че са  “творци” на битието, без да са наясно със 
силата на “словото” т.е. следването  на божествения промисъл. И без да прите-
жават  “духовността” на Завета, т.е. да имат морал!    

“Изключителните” американци, подтиквани от “избраните”  транснационал-
ни  космополити, нагласиха света “по свой образ и подобие” – арогантен, силов, 
безскрупулен, безалтернативен, еднополюсен. Заповядано бе, че свободният 
пазар определя, а конкуренцията решава, кой кой е в този нов свят! Бягството 
на  значителна част от крупния  бизнес извън пределите на собствените им държа-
ви, създаде измамното чувство, че пазарът е безкраен и само чака някой да го 
превземе. Днес, дори високотехнологичните корпорации  отдавна нищо не произ-
веждат сами. Норма при водения от тях бизнес е да изкупуват бързо развиващи-
те се  “start-up”  и различните, блокиращи внедряването на технологията възли, и то 
за  много пари, каквито могат да имат само най-големите бизнес-”конгломерати”.
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Георги ВацОВ

Преди 75 години Гер-
мания капитулира, 
с което окончателно 
се сложи край на оп-

устошенията от Втората све-
товна война. Но днес, когато 
светът празнува годишнината 
от победата, не трябва ли мно-
го сериозно да се замислим за 
окончателното спечелване на 
войната веднъж завинаги?

Защото, не съюзниците 
спечелиха Втората световна 
война... Не ме разбирайте по-

грешно. Аз съм признателен 
на подвига на безсмъртните 

герои, които дадоха живо-
та си, за да повалят фашист-
ката машина... И винаги ще 

бъда признателен. Но факт е, 
че нещо не е било решено, как-
то трябва, на 9 май 1945 г., ко-
ето доведе до възстановява-
не на фашизма през втората 
половина на ХХ век под фор-
мата на глобална диктатура 

на банките. 
Грозната истина 

адолф Хитлер и Бенито 
Мусолини никога не са били 
суверенни водачи и финанси-
рането им не идва от банките 

на Германия и Италия. През 
периода 1920-1940 г. мощната 
мрежа на финансисти и индус-
триалци – Рокфелер, Уорбърг, 
Монтагю Норман, Осборн, 
Морган, Хариман, Дълес и др., 
им предостави технологиите 
в нефтохимията, каучука, из-
числителната техника и во-
дещата „научна“ идеология 
на евгениката, която подтик-
на ужасните расови практики 
за пречистване на Германия. 
Но нека разкажем за Прескот 
Буш като отправна точка за раз-
съждения. 
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време е да помислим за окончателното 
спечелване на втората световна война 

75 години от великата победа

Матю ЕРЕТ

Матю Ерет е канадски журналист, основател и главен ре-
дактор на Canadian Patriot Review – геополитическо списание за 
хармонично сътрудничество между суверенните нации. Автор 
е на „Неизказаната история на Канада“ в три тома. През 2019 
г. става съосновател на базираната в Монреал фондация Rising 
Tide (Надигаща се вълна). На 9 май, точно в деня на Победата, 
публикува своите размисли как окончателно може да бъде спече-
лена битката срещу глобалната диктатура на световния фи-
нансов капитал – съвременното проявление на фашизма.
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Точно когато в Южна Корея 
започнаха да връщат строгите 
ограничения срещу COVID-19, 
а в Германия обмислят също-
то заради внезапното увели-
чаване на броя на заразени-
те и починалите от коронави-
руса, властите у нас обявиха 
„разхлабване“ на мерките. Пре-
миерът обаче се закани да въз-
станови забраните, ако броят на 
заразените за едно денонощие 
надхвърли цифрата 100. Защо 
100, а не 200, да речем? Някой у 
нас знае ли колко са в действи-
телност носителите на корона-
вируса? Не! Поради което горе-
посочената граница от 100 за-
разени за едно денонощие, 
може лесно да бъде преми-
ната, или броят на установе-
ните вирусоносители да бъде 
умишлено задържан „в норма-
та“, маневрирайки с броя на 
тестваните граждани. 

На 13 май изтече срокът на 
въведеното извънредно поло-
жение със специален закон (на 
13 март) и впоследствие удъл-
жено с още един месец. Забра-
вили предишните си възраже-
ния срещу „заразоопасното“ 

събиране на НС с цел, премиер-
ът Борисов да запознае народ-
ните представители с плана за 
преодоляване на социално ико-
номическите последици от про-
тивоепидемичната карантина, 
управляващите от ГЕРБ и ОП 
изготвиха и внесоха в парла-
мента проектозакон за изме-
нения и допълнения на Зако-
на за здравето. Той трябваше 
да бъде гласуван окончателно 
миналия вторник и да осигу-
ри продължаването на част от 
разпоредбите на Закона за из-
вънредното положение. Свое-
образният трансфер на 

законови разпоредби и 
ограничения на правата на 

гражданите
 беше предшестван от пре-

махването на задължението 
да се носят маски на открити 
публични места, както и на за-
браната за посещение на пар-
ковете и планините край гра-
довете. А на Гергьовден бяха 
свалени и КПП-тата на вхо-

довете и изходите на област-
ните центрове, като останаха 
само тези за поставените под 
карантина махали и селища. 
Падна и забраната за пътува-
не между селищата, което мо-
ментално се отрази на ПТП-
тата, кражбите на автомоби-
ли и гонките с полицията по 
улиците на градовете, в които 
участват криминално прояве-
ни, дрогирани и без книжки 
пишман шофьори. От 11 май 
органите на реда започнаха 
проверки за носенето на мас-
ки и спазването на социална-
та дистанция в обществения 
транспорт, като нарушителите 
биват сваляни и глобявани от 
300 до 1000 лв. За нарушители-
те на карантината глобата дос-
тига до 5000 лв. „Материалът“ 
обаче не дочака отмяната на из-
вънредното положение, а побър-
за да ощастливи с присъствието 
си собствениците на кафенета, 
питейни и хранителни заведе-
ния. А, докато жандармерия-
та и полицията „респектира-

ха“ обитателите на циганския 
квартал „Райна Княгиня“ в Ям-
бол, който се превърна в огни-
ще на зараза, възникна ново 
такова огнище в родопското 
село Осина, община Сатовча, 
област Благоевград. Твърди се, 
че заразата там е била пренесе-
на от жена, лекувана в София и 
впоследствие починала, но има 
и подозрения, че преносители-
те на коронавируса са жите-
ли, завърнали се от чужбина. 
Фактът, че жената е имала съ-
пътстващи заболявания вече 
има значение само за статис-
тиката и научните изследва-
ния. Дали коронавирусът, както 
в много други случаи, е бил кап-
ката, която е препълнила чаша-
та на „придружаващите заболя-
вания“ или е първопричината 
за смъртта на жената? Това едва 
ли ще научим скоро. Но не само 
у нас, а в целия свят се изразя-
ват съмнения, че коронавиру-
сът е просто универсалното и 
удобно оправдание, димната 
завеса, зад която се крият по-

роците на съществуващите 
системи на здравеопазване. 
Не става реч за отричането на 
епидемията от коронавируса, а 

за злоупотребата 
с тревогите и 

страховете на хората 
с цел да се отклони 

тяхното недоволство 
от управлението на 
здравеопазването 

в отделните страни. При-
помням, че навремето бивши-
ят президент на СаЩ Джордж 
Уокър Буш-младши възнаме-
ряваше да замени здравните 
осигуровки със здравни за-
страховки. Изглежда че и про-
словутата програма „Медикеър“ 
на Барак Обама не е промени-
ла много състоянието на амери-
канското здравеопазване, щом 
медиците в Ню Йорк посрещ-
наха коронавируса с торби за 
смет на главата, вместо с пред-
пазни маски. Защото произ-
водството на маски и защит-
ни облекла просто беше изне-
сено в Китай. Дори България, 
която благодарение на премие-
ра Бойко Борисов щеше да за-
доволява потребностите от 
защитни облекла и маски на 
Северна Македония, австрия 
и целия ЕС, беше принудена 
да внася тестове за коронави-
рус и маски от Китай и дори 
от… ОаЕ! След като и наши-
те медици посрещнаха неви-
димата „гад“ с голи гърди и 
мнозина се заразиха, а някои 
починаха, извънредното по-
ложение, въведено на третия 
месец от избухването на епи-
демията в Ухан, беше като на 
умрял компрес. 

На стр. 4

аКТуаЛЕН ГЛаС БъЛГаРСКИ ИЗмЕРЕНИЯ

От стр. 1

Сложностите за държавите и 
техните народи настъпва тога-
ва, когато “акулите” и “олигар-
сите” започват да

изнасят в офшорни 
зони свърхпечалбите 

от заработеното извън 
страната

 и от “играта” с деривати 
на финансовите пазари. Един 
път - за да не плащат данъ-
ци; втори път - “тъмните им 
дела” да са далеч от погледите 
на разследващите журнали-
сти и общественото мнение, в 
собствените им страни. В “ко-
лониите”, особено там, където 
се източват ресурси, напри-
мер добив на злато, се форми-
ра “компрадорска буржоазия” от 
местни политици и олигарси, 
които поемат ролята на “пъда-
ри” и блюстители  на статукво-
то. С течение на времето и, бла-
годарение на вярната им  служ-
ба, те самите  стават олигарси 
и също като “началниците” за-
почват да  изнасят огромните 
си доходи от рушвети и коми-
сионни в офшорни зони. За 
удобство и имидж, те се превъ-
плъщават   във  “филантропи”,  
с цел “оптимизиране”   плаща-
нето на данъците си и “заработ-
ване” на  политически диви-
денти за покровителстващи-
те ги партии в собствените им 
страни.    

Поради това, че получени-
те приходи от водения по този 
начин  бизнес не се връщат 
обратно в производството, 
неолибералната икономика 
работи предимно с кредити, 
т.е. системата толерира банксте-
рите. За да не намалява  потреб-
лението, т.е. оборота, генериращ 
печалбите и пълненето на хазна-
та, бизнесът и гражданите взе-
мат   кредити, които в повечето 
случаи трудно обслужват, за-
щото нормата на личните им 
разходи не предполага реин-
вестиране на собствени сред-
ства. За да се финансира про-
изводство и възпроизводство се 
вземат нови евтини кредити, 
вследствие на което настъп-
ва огромна взаимна задлъж-
нялост. Банките трупат лоши 
кредити, но продължават ма-
совото кредитиране, за да не 
спира потреблението и да са 
“доволни” държавните чинов-
ници. Фиксирайки настъпване-
то на кризата, националните и 
наднационални финансови 
институти, като по команда,   
започват да изкупуват лоши-
те кредите на предприятията, 
на местните органи, на дър-
жавните структури, на част-
ните  банки, печатайки поред-
ната порция парична ликвид-
ност. Когато “и количественото 

смекчаване” спре да помага, за-
почват фалитите на фирми, 
банки и граждани.

Това е 
същността на кризите 

при капитализма.
Сегашната криза обаче е 

уникална с това, че потребле-
нието се срина заради тотална-
та самоизолация на население-
то по света, в течение на месе-
ци. Как ще се излиза от това по-
ложение никой не знае, защото 
досега няма такъв прецедент и 
такова фатално стечение на об-
стоятелствата!

За да може да се справи една 
съвременна държава с подобни 

предизвикателства, тя трябва да 
има собствени институции, ко-
ито да изготвят средно- и дъл-
госрочни прогнози, на основа-
та на задълбочени проучвания 
и анализи на фактите, съби-
тията, на тактическите и стра-
тегически въздействия вър-
ху моментното състояние, и на 
перспектива. Но най-важният 
елемент в управлението на една 
система са интелектуалните и 
организационни възможности 
на хората, които са се наели да 
ръководят държавата. Ако те са 
професионално некомпетент-
ни, тогава просто не биха могли 
да се ориентират в проблемати-
ката и винаги ще са зависими от 
т.нар. специалисти, които в по-
вечето случаи са поставени на 
определени длъжности от лич-
но заинтересовани олигархич-
ни и задкулисни  кръгове. Ако 
управленците са морално дегра-
дирали, то те няма да имат фи-
зическата възможност да бъдат 
обективни съдници на прос-
тъпките на подчинените си, в 
т.ч. и при корупционните прак-
тики така, както изисква общо-
приетата човешка етика и зако-
ните на страната. Ако са хора с по-
нижена обща култура и прини-
зена социална ангажираност, 
то те няма да са положителният 
пример за подражание от мла-

дото поколение и ще приемат 
решения, които с нищо няма 
да подпомагат родолюбивото и 
съзидателно начало, необходи-
мо за обединението  на гражда-
ните в името на високи нацио-
нални цели. 

 В условията на 
фактическо робство

За съжаление, през последни-
те десет и повече години цялата 
тази порочност в управлени-
ето откриваме в дейността на 
преобладаващата част на дър-
жавната администрация, по-
твърждение на което е място-
то на България в световните и 
европейски класации.  В  рей-

тингите   на ООН за 2019 г.,  РБ 
заема следните позиции: по сво-
бода на словото е на 111 мяс-
то; по ниво на усещане на щас-
тие – 97 място от 156 страни; по 
продължителност на живота  
– 83 място; по доходи на насе-
лението – 80 място; по  прос-
перитет – 49; по конкурент-
носпособност, икономически 
процес и държавно управле-
ние – 49; по върховенство на 
закона – 55 място. За сравне-
ние,  до 1989 г. в тези класации 
НРБ е била винаги сред пър-
вите 30 страни в света!

От падането под турско роб-
ство българският народ вече 
над 600 години е под нечие фак-
тическо господство! След сдел-
ката между М. Горбачов и Дж. 
Буш-старши  на кораба “М. Гор-
ки” край о-в Малта, България 
за пръв път се оказа под покро-
вителството на СаЩ, които чрез 
Плана „Ран-Ът” наложиха у нас 
принципите на “Вашингтон-
ския консенсус”,  признат през 
2004 г.  от нобеловите лауреати по 
икономика Стиглиц и Кругман 
за напълно неадекватен и по-
грешен модел за развитие за 
страните от бившия Източен 
блок. Но българската политиче-
ска класа, дресирана в конфор-
мизъм, и до ден днешен се тъ-
три на опашката на ЕС, изпъл-

нявайки тези пагубни за стра-
ната “постулати”. За българския 
премиер това положение е “добре 
дошло”, защото не се налага да 
се приемат собствени решения, 
а само  стриктно да се изпълня-
ват разпорежданията на „голе-
мите началници”. а с какво тези 
решения допринасят за прос-
перитета на страната и благо-
състоянието на народа, това за 
него  не е от значение, особено 
сега, когато “наш” човек, от кръ-
га “Глобална България”, оглави 
един от изпълнителните органи 
на “Вашингтонския консенсус”, 
назовани от американеца Джон 
Пъркинс “икономически килъри” 
на държави! 

Вероятно, за управляващите, е 
комфортно, 
когато твой повелител, е 
най-мощната държава в 

света! 
Но тогава основателно въз-

никва въпросът, защо когато 
САЩ продава по най-висока 
цена стари модели самолети, 
взема парите ти седем години 
предварително? Дали не е, за-
щото има страх, че можеш  да се 
откажеш от “изгодната” сделка? 
Няма как да се сърдим на До-
налд Тръмп, който  като бивш 
бизнесмен, не може да не граб-
не милиарден “подарък”, още 
повече, че “условието” е смехот-
ворно – да бъде сложен гостът, 
редом до президента, пред 
“Камината в Белия дом!”. Бонус 
–  усещането е, че майка му го 
гледа “отгоре”, а е уговорено и 
погалване “егото” му с думи-
те: “България и САЩ, са две вели-
ки страни!”. Но истината е, че 
ако Съединените щати бяха “ве-
лики”, то те едва ли сега  щяха 
да искат отново да стават “ве-
лики”. а да определяш една 
малка балканска страна за “ве-
лика” днес, когато една пета 
от нейното население живее 
под прага за бедността, а дру-
га една пета са икономически 
имигранти, си е направо ли-

цемерие! Каквото е и  казано-
то от техния Еxcellence в София: 
“Българското правителство се 
справя невероятно в борбата с 
коронавируса”! И това при по-
ложение, че същото това  пра-
вителство се оказа с празен 
Дръжавен резерв при настъп-
ване на бедствието Covid-19, а 
българският премиер публич-
но заплашва българите, че по 
“улиците ще излезе армията със 
шмайзери”!

Създавайки пълен, в т.ч. и 
медиен комфорт на метрополи-
ята, българските безгръбначни 
управляващи не искат да разбе-
рат че, за да постигнеш за стра-
ната и народа си признание, 
трябва ти самият, да си чист и 
честен. И само от такава пози-
ция авторитетно би могъл да 
поставяш въпросите си пред 
“Big Brother”.  И само тогава той 
би могъл да помисли как реално 
да ти помага, при решаването на 
големи и малки проблеми. През 
1949 г., проф. Лудвиг Ерхард, 
финансов министър в прави-
телството на канцлера адена-
ур, въпреки подписаният Канц-
лер-акт, фиксиращ до 2099 г. 
васалното положение на Гер-
мания пред победителя СаЩ, 
заявява на американския гене-
рал, ръкодител на окупацион-
ната администрация: “Ние няма 
да следваме вашите препоръ-
ки, а ще създаваме своя социал-
на пазарна икономика!” амери-
канците отстъпват и така се 
появява “германското иконо-
мическо чудо”. Победената във 
войната Федерална република 
постига икономически суве-
ренитет  не с лакейски усмив-
ки и чупки в кръста, а с ясна, 
принципна, и, най-важното, 
независима, и в интерес на 
страната си, позиция!

Пандемията провокира раз-
падане на установилия се све-
товен ред. Ако не се появят в 
най-скоро време общи реше-
ния, за което дълбоко се съмня-
вам, в близко бъдеще отделни-
те страни ще бъдат принудени 
да търсят самостоятелното си 
излизане от кризата. Това оз-
начава, че политическата кла-
са на всяка страна, днес тряб-
ва, въпреки безусловния  
”Канцлер-акт”, да намери 
своите “опорни точки”. 

Това е необходимо в бъ-
дещите преговори с големи-
те играчи, да не е зависима от 
явните и тайни договорки по-
между им. Наложително е да се 
сформират групи, които да гот-
вят визии, сценарии и анали-
зи за мястото на страната ни 
в бъдещото преформатиране 
на международните отноше-
ния. Такива сигнали световна-
та общественост вече получава!

Преди няколко дни  вестник 

“Уолтстрийт джърнъл” (WSJ) 
публикува статия на 96-годиш-
ния Хенри Кисинджър, в която 
той  формулира препоръки за 
действията на СаЩ  при евен-
туално бъдещо ново устрой-
ване на света. Имайки предвид 
членството на България в НАТО 
и ЕС, за нас е от изключителна 
важност, да разберем визията 
за света на бившия  държавен 
секретар на президента-репу-
бликанец  Ричард Никсън: 

“Когато пандеимята “Ко-
вид-19” свърши, много инсти-
туции в държавите ще полу-
чат присъдата: “Вие се прова-
лихте!”. Но главното е, че све-
тът никога повече няма да бъде 
същия... Нито една държава, 
включително САЩ, не би могла 
сама, със собствени сили, да пре-
одолее кризата… Необходима 
е глобална програма, която да 
включва три направления. Пър-
во, да се засили глобалната съ-
протива срещу инфекциозните 
заболявания... Второ, трябва да 
се постараем да излекуваме ра-
ните върху световната иконо-

мика... Нашите програми тряб-
ва да смекчат въздействието 
на приближаващия се хаос върху 
най-уязвимите части на чове-
чеството. Трето, трябва да за-
пазим принципите на либерал-
ния световен  ред. В  дълбоката  
памет на съвременните прави-
телства винаги се намира пър-
вообраза на всяка власт: “град 
зад стена”, защитаван от могъ-
щи вождове, понякога деспотич-
ни, а понякога милостиви, но 
винаги готови да защитят на-
рода от външния враг... И какво 
се случи след началото на панде-
мията – анахронизмът извед-
нъж оживя. “Градът зад стена-
та” възкръсна в същия момент, 
когато просперитетът стана 
напълно зависим от глобална-
та търговия и свободното дви-
жение на хора. В тази ситуация  
световните демокрации тряб-
ва да се борят с образа на “гра-
да зад стена”, да защитават и 
укрепват ценностите на Про-
свещението... Сега не е време за 
продължаване на хилядолет-
ния спор за избор между спаси-

телната власт и неефектив-
ния стремеж всичко да се прави 
според закона. Трябва да се из-
берат приоритетите.... Исто-
рическото предизвикателство 
пред всички нас е да се справим   
с кризата, да построим бъдеще-
то. Неуспехът може да предиз-
вика световен пожар”.

Това е позицията на леген-
дарния автор на “учебника” по 
дипломация “Времена на про-
мени”, който търси компроми-
са, но здраво стои зад неоли-
берализма и водещата роля 
на америка в световните дела. 
Кисинджър ласково се изказ-
ва и за европейската доктри-
на на Макрон. Но е краен с не-
гативното си отношение към  
протекционизма и силните 
лидери. В същото време,

самодостатъчна и силна 
Русия 

търси и вече намира сво-
ето място, в един нов поли-
центричен световен ред. Ко-
гато една държава, нейното 
ръководство, отделните по-

литически фигури са пред из-
бор на решения, които касаят 
милиони хора, то те са длъж-
ни, по определение, да раз-
глеждат всички възможни 
варианти, да ги подлагат на 
обсъждане и във всички слу-
чаи, да се допитат до народа 
си. На България, за пореден път 
й предстои такъв избор. Зато-
ва тя внимателно трябва да 
анализира прагматичните, но 
действени решения на прези-
дента Путин за възможните 
варианти пред малките стра-
ни в настъпващия световен 
хаос.

Ето един лек нюанс с внуши-
телни последици при прилага-
нето на такъв  подход!

Най-голямата банка на РФ, 
където съхраняват личните си  
спестяванията на над 96 ми-
лиона руски граждани, и коя-
то обслужва  над 2,5 милиона 
корпоративни клиенти е ПаО 
“Сбербанк”, с мажоритарен 
собственик – Правителство-
то на РФ (52,32%). Чуждите  ак-
ционери притежават 43 % от 

акциите на банката, която към 
31.12.2019 г. е със собствени ак-
тиви от 4 трилиона и 486 млрд. 
рубли. Президент и Председа-
тел на УС на банката от 2007 г. 
и понастоящем, е Герман Греф, 
бивш министър на икономи-
ката на РФ, работил през 90-те 
години в кметството на Санкт-
Петербург под ръководството 
на Владимир Путин. През но-
ември 2007 г. новият ръководи-
тел на най-голямата руска дър-
жавна банка сключва 

петгодишен договор с 
компанията на Бил Гейтс 

“Майкрософт”. 
Договорът, продължен през 

2012 г., е със задача изгражда-
не на отраслова платформа, 
която да обедини в една систе-
ма партньорите на банката с 
техните взаимодопълващи се 
нововъведения в областта на 
създаването на нови проду-
кти, услуги, продажби, марке-
тинг, обслужване и дистрибу-
ция. 

На стр. 4

заврЪщаНе кЪМ 
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От извънредно към извънредно санитарно положение:

Петко ПЕТКОВ

„Динозаврите са измрели от коронавирус с придружаващо заболяване - метеорит“
(Из „Вицовете на Шкумбата“)
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Патриархът на династи-
ята, който даде на света два-
ма американски президенти, 
и който финансира нацизма, 
заедно с бизнес партньорите 
си аверил Харимън и брат му 
Роланд. Прескот е директор на 
банката им – Brown Brothers 
Harriman, предоставила за-
еми на нацистката партия, за 
да бъде спасен Хитлер след 
парламентарната загуба през 
1932 г. Германците тогава под-
крепиха антифашисткия ге-
нерал Курт фон Шлайхер да 
поеме канцлерския пост. 

Единадесет месеца след като 
САЩ влезе във войната, феде-
ралното правителство проведе 
разследване на американските 
банкови операции с нацистите 
и бе удивено защо Прескот Буш 
продължава да ръководи банка, 
дълбоко замесена с Фриц Тисен 
– германският индустриален маг-
нат, известен с книгата си „Аз пла-
тих на Хитлер“. Банката се ока-
за свързана с немския стоманен 
концерн, контролиращ 50,8% 
от производството на чугуна, 
41,4% от проката, 38,5% от гал-
ванизираната стомана, 45,5% 

от тръбите и 35% от експлози-
вите на нацистка Германия. Със 
заповед 248 от 22 октомври 1942 
г. правителството на СаЩ иззе 
всички имоти на Прескот Буш. 

американо-немската сто-
манена комбина е само част 
от една по-широка операция: 
сътрудникът на Дж. П. Морган 
– Оуен Янг, който ръководи 
General Electric, предлага през 
1928 г. 

План за погасяване на 
германския дълг

В Швейцария се създава 
Банка за международни раз-

плащания (BIS), която консо-
лидира международните карте-
ли на индустриалци и финан-
систи от  Лондон и Уолстрийт. 
Най-големият от тези картели 
обединява германските опера-
ции на Хенри Форд с герман-
ската IG Farben (четвърта по го-
лемина компания в света), с тези 
на Dupont, британската Shell и 
Standard Oil на Рокфелер. Това 
дава възможност на Рокфе-
лер да предостави на IG Farben 
всички патенти и технологии 
за производство на синтети-
чен бензин от въглища. Така, 
при добив само на 300 000 тона 

нефт през 1934 г., по време на 
войната Германия разпола-
га с невероятните 6,5 мили-
она тона! ако този трансфер 
на патенти и технологии не 
се беше осъществил, не биха 
били възможни мащабните 
механизирани битки по вре-
ме на войната.

Няколко думи за Brown 
Brothers Harriman

Нацистката банка на Буш е 
„капакът“ на по-ранното слива-
не през 1931 г. между семейната 
банка Brown Brothers на Мон-
тагю Норман и Хариман, Буш 
и Ко. Монтагю Норман е уп-
равител на Bank of England от 
1920 до 1944 г., ръководител на 
англо-германски тръст за от-
пускане на стипендии и над-
зорник на Ялмар Шахт – пред-
седател на Reichsbank (1923-
1930 г.) и министър на иконо-
миката на Райха (1934-1937 г.). 
Норман е и главен надзорник 
на Банката за международни 
разплащания през целия пе-
риод на войната.

Централната банка на 
централните банки

Въпреки че BIS е създаде-
на по американо-немски план 

като механизъм за погасява-
не на германския дълг от Пър-
вата световна война и номи-
нално е управлявана от Ялмар 
Шахт, банката е под тоталния 
контрол на Монтагю Норман. 
Директорите и служителите 
на BIS имат имунитет от наци-
оналните закони и дори вла-
стите в Швейцария нямат дос-
тъп до помещенията й. Исто-
рията подробно е описана през 
2013 г. от английския писател и 
публицист адам ЛеБор в кни-
гата му „Кулата в Базел: Сен-
честата история на тайна-
та банка, която управлява све-
та“ (Tower of Basel: The Shadowy 
History of the Secret Bank that 
Runs the World).

Базираната в Швейцария 
„централна банка на централ-
ните банки“ е основният ме-
ханизъм за финансиране на 
нацистката машина. Членове-
учредители са частните цен-
трални банки на Великобрита-
ния, Франция, Германия, Ита-
лия и Белгия, както и клонове 
на три частни американски 
банки (JP Morgan, First National 
of Chicago и First National of New 
York). 

На стр. 6
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Най-успешните, известни и 
печеливши технологични плат-
форми от този порядък са тези на 
Microsoft Windows, Google Android 
и Apple iOS, Intel. Именно, използ-
вайки такъв инструмент, се раз-
вива бизнес, свързан с функци-
онирането на огромно количе-
ство приложения. Ценността на 
тази платформа е, че стимули-
ра развитието на най-различни 
бизнеси, увеличавайки капита-
лизацията й до стотици милиар-
ди долара. Към настоящият мо-
мент платформата “Sberbank” е 
реализирана и успешно рабо-
ти. Нещо повече. През 2017 г., До-
говорът на „Сбербанк” с „Майкро-
софт”, е продължен с нови пет 
години и предвижда: стратегиче-
ско сътрудничество в областта 
на кибербезопасността, на ин-
тендификацията на клиенти на 
банката с помощта на “Windows 
Hello”, на използването на “облач-
ните услуги” на „Майкрософт” и 
обединяване усилията на двете 
организации в областта на раз-

витието на изкуствения инте-
лект и роботизацията. В края на 
2019 г. “Сбербанк” обяви за при-
етия федерален проект “Изкуст-
вен интелект”, който е включен в 
националната правителствена 
програма на РФ “Цифрова ико-
номика”. На 20 февруари т.г., на 
сайта на правителството на РФ, се 
появи информация, че единната 
цифрова платформа ще бъде 
готова до 31 декември 2021 г. и 
ще обслужва дейността на пре-
зидента на РФ, на министър-
председателя, на двете палати 
на Федералното събрание, на 
Съвета за сигурност на РФ, а 
така също администрацията на 
президента и апарата на прави-
телството на РФ.

На фона на актуалната ин-
формация за пълното интегри-
ране между едни от най-мощ-
ните икономически субекти на 
РФ и СаЩ за създаване на край-
ни продукти, с внедряване на вър-
хови нововъведения от информа-
ционно-технологичен и органи-
зационно-управленски характер, 
абсолютно нелепо и фейково 

звучат   брътвежите на 
дребните по интелект, 

но едри по килограми 
атлантици-недоносчета,

които ни внушават мантри-
те за изолацията и за икономи-
ческото рухване на РФ, както и 
техните  напъни за  възбуждане 
на евроатлантическа солидар-
ност срещу тоталитарна Русия 
и нейния президент. 

Не ви ли направи впечатле-
ние,  господа демократи-изме-
кяри, че на Санкт-Петербург-
ския икономически форум 
през юни 2019 г., с участието на 
китайския и руски президенти, 
на който блестящо се предста-
ви българският президент Ру-
мен Радев, участваха и над 500 
висши представители на аме-
риканския бизнес, а търговски-
ят оборот между двете страни 
през 2019 г., е нараснал с 34%? 
Докато България си дава и по-
следните пари за стари модели 
американски бойни самолети, а 
Турция купува най-новите руски 
зенитни комплекси (с противо-

самолетно въоръжение!), най-го-
лемите американски компании в 
т.ч. и “Майкрософт”, която вече 
не е собственост на глобалиста 
Бил Гейтс, търсят съвместен 
бизнес и печалби с руски парт-
ньори,  на територията на “изо-
лирана” Русия!  

Какво ще кажете, господа “де-
мократи” и управляващи? Май, 
пак не сте в час? И с вашето не-
вежество продължавате да ни 
набутвате в блатото на разру-
хата, глада и безродието! Ако  
оставите народа на мира, той  сам 
ще си  намери  и Пътя, и Исти-
ната, и Живота. Ще го намери 
така, както през вековете,  с не-
погрешимо чувство за неговото 
спасение, са го правили нашите 
предци!

* * *
В началото на ХХ век голе-

мите български писатели Иван 
Вазов (“Службогонци”), алеко 
Константинов („Бай Ганьо”) и 
Ст. Л. Костов (“Големанов”), явно, 
потресени от безпардонното и 
просташко търсене на “келепир”, 

най-вече чрез власт, избори и 
шуробаджанащина, създават 
класическия образ на “предпри-
емчивия”  българин от епохата 
на първоначалното натрупване 
на капитала, с целия му пълно-
кръвен, първосигнален нагон 
за власт и пари! И ако през 1928 
г. Ст. Л. Костов пише: „Хубаво е 
да си министър, дявол да го вземе! 
Власт... Чест... Слава! Министър 
Големанов! (Движение с ръката, 
като че ли се подписва.) Най-висо-
кото стъпало, на върха, по-наго-
ре - небе!...”, то през 2020 г. той би 
казал: “Голям кеф е да си минис-
тър-председател! Власт..., пари..., 
удоволствия! Над тебе няма ни-
кой  – само небе!....”.

Но това ще е така, докато за-
блудената “маса хора” – долу,  не 
се усети, че техните слуги  – горе, 
вече не  служат “на ползу роду”, а 
са се впили като кърлежи в сна-
гата на Отечеството. И дебеле-
ят! 

Дали някой ще им дойде 
на помощ или ще е “дежавю” с  
ноември 1989?! 

От стр. 3

На 11 май, два дена преди 
да изтече то, броят на заразени-
те медици стана 214, нараствай-
ки за едно денонощие с 5 нови 
случая. Броят на всички доказа-
но заразени в България нарасна 
с 26, достигайки цифрата 1981, 
а този на починалите стана 91. 
Всичко това, при 461 излекувани 
и 385 хоспитализирани, от кои-
то 58 в интензивните отделения 
на болниците. На 12 май, кога-
то в НС гледаха предложените 
от кабинета изменения в Закона 
за здравето и други закони, ка-
саещи последствията от епиде-
мията с COVID-19, общият брой 
на заразените достигна 2004, а 
този на заразените медици се 
увеличи с нови 4, от които един 
лекар и три медицински сес-
три. За щастие, броят на жерт-
вите на коронавируса нарасна 
„само“ с 2, достигайки цифрата 
93. Националният оперативен 
щаб обяви, че броят на хоспита-
лизираните е нараснал с 13, дос-
тигайки 398 души, от които 50 в 
интензивните отделения на бол-
ниците. На 13 май сутринта до-
казано заразените бяха станали 
2069, нараствайки за едно дено-
нощие с цели 65 човека, а почи-
налите се бяха увеличили с 3 за 
същия период, достигайки ци-
фрата 96. Броят на приетите за 
лечение в болниците бе нарас-
нал с 25, достигайки 365 души, 
от които 51 в интензивните от-
деления на болниците, а броят 
на изписаните като излекувани 
от болниците беше станал 499. 
А в редица болници, включи-
телно национални и областни, 
дефицитът на кадри, подсилен 

от масовото заразяване на ме-
диците с коронавирус,  просто 
боде очите. Отчаяни и унизе-
ни от условията на работа, ме-
диците от няколко болници - в 
София, айтос, Карлово, Кула и 
др., подадоха колективно ос-
тавки. а директорът на об-
ластната болница във Видин 
поиска помощ от министъра 
на отбраната за дезинфекция 
на повереното му здравно за-
ведение. Оказа се, че там ултра-
виолетовите лампи не са сменя-
ни от 5 години, а дезинфектан-
тите се сипват в кофите за вода, 
което ги отслабва. За еднократ-
на дезинфекция на областна-
та болница са нужни 5000 лв., 
които тя няма от къде да изва-

ди. Това прилича ли ви на под-
готвена за епидемията систе-
ма на здравеопазване? Да не 
говорим, че заради коронави-
руса бяха временно отменени 
плановите операции, консул-
тациите, приемите и лечени-
ето на пациенти с други забо-
лявания. При смърт на такива, 
пак коронавируса ли ще обви-
нят? Или тези, които решиха, 
че у нас има прекалено много 
болници и направиха всичко 
възможно „излишните“ здрав-
ни заведения да бъдат закри-
ти? Имаше един министър на 
здравеопазването от първо-
то правителство на Борисов, 
който обещаваше болните да 
се транспортират до големите 

болници с хеликоптери. След 
една негова командировка в 
чужбина, която се оказа плате-
на от частна фирма, той беше 
уволнен и заменен с анна-Ма-
рия Борисова, с която преми-
ерът твърдеше, че се е запоз-
нал „на един разклон за Велико 
Търново“. И тя не цъфна и вър-
за, та беше сменена от гинеко-
лога професор д-р Константи-
нов. Още няколко камикадзе-
та изгоряха на неговия стол 
при трите кабинета на Бори-
сов, докато се стигна до на-
значаването на финансиста 
Кирил ананиев за министър 
на здравеопазването. Криза-
та с коронавируса показа, че 
и той, подобно на министри-
те на правосъдието, външни-
те работи, туризма, икономи-
ката, енергетиката, образова-
нието и културата, е 
абсолютно непригоден за 

поста, който заема. 
„Калинките“ на Вожда нес-

лучайно са недолюбвани, както 
от бизнеса, така и от обикнове-
ните граждани. Иска се и остав-
ката на Владислав Горанов, 
но той е под специалния ча-

дър на премиера. Не можа да 
го разклати нито историята с 
безплатния апартамент, нито 
с хакнатите сървъри на НаП, 
нито скандалът с неплатени-
те стотици милиони данъци 
от фирмите на Васил Божков. 
Когато ГЕРБ изпадна в опози-
ция след изборите през 2013 г., 
Горанов напусна НС с аргу-
мента, че не можел да издържа 
семейството си с една депутат-
ска заплата. Министерската за-
плата не е кой знае колко по-го-
ляма от депутатската и щом той 
не подава оставка, значи че пос-
тът министър на финансите 
му осигурява други, по-голе-
ми възможности. Иначе щеше 
да се само зачисли в групата на 
„маргиналите“, които за 50 го-
дини не са спечелили 20 000 
лева. Но, достатъчно беше Го-
ранов да промърмори срещу 
обещаното от премиера нама-
ляване на ДДС за ресторанти-
те на 9%, за да му се напомни 
кой му е началникът. Борисов 
грубо му заяви, че когато някой 
не е съгласен с нещо, може да 
си подаде оставката.

Що се отнася до министъра 
на здравеопазването анани-
ев, той трябваше да дисципли-
нира финансово подопечните 
му болници и кадри, но систе-
мата на здравеопазването си 
остана и нереформирана, и 
недофинансирана. Коронави-
русът само направи това по-
видимо за обществото. Дали 
министърът на здравеопазва-
нето или МС ще обявява извън-
редна епидемична обстановка, 
това има значение най-вече 
за конституционалистите. И в 
двата случая ограничаването 

заврЪщаНе кЪМ 
НорМаЛНаТа Ни 
аНорМаЛНоСТ!

От извънредно към извънредно санитарно положение:

на правото на гражданите да 
пътуват, както и задължител-
ната им изолация или лече-
ние противоречат на Консти-
туцията. Иначе и децата знаят, 
че без санкцията на премиера 
Борисов нищо в трите власти 
не помръдва. Низвергнатият 
хазартен бос Васил Божков се 
провиква от ОаЕ, че България 
се управлява от хунта, начело 
с Бойко Борисов в съдружие 
с Делян Пеевски. а прокура-
турата на Гешев обяви Бож-
ков за шеф на ОПГ. Може ли 
и двете твърдения да са верни? 
Възможно е, щом Божков вне-
запно реши да джироса ма-
жоритарния пакет от акциите 
на „виновника за погубването 
на Левски“ Бойко Борисов. На 
13 май „куриерът“ Сашо Ди-
ков се опита да връчи акции-
те на премиера в МС, но полу-
чи категоричен отказ. Номе-
рът с „нашта ОПГ поздравява 
вашта ОПГ“ не мина, само дето 
Тити Папазов се оказа поред-
ният измамен „спасител“ на 
„отбора на народа“. А на „ки-
тайския“ вирус му е все едно 
кого заразява: членове на хун-
та или на ОПГ, принца престо-
лонаследник на Обединеното 
кралство Чарлз, премиера на 
Великобритания Борис Джон-
сън, жената на канадския пре-
миер Джъстин Трюдо, мини-
стрите и говорителя на Влади-
мир Путин, или хора от близ-
кото обкръжение на Доналд 
Тръмп. Различни са само усили-

ята, които се полагат за лечение-
то на властимащите. Всички са 
равни, но някои са по-равни 
дори пред смъртта. Или, както 
пише Некрасов: „Кому бублик, 
а кому дырка из бублика- ето 
эст демократическая республи-
ка!“ („Кому геврек, а кому дупка-
та на геврека – това е демокра-
тичната република“).

Според нашия премиер све-
тът се ръководи от принципа 
„проба-грешка“. У нас, обаче, во-
дещият принцип на властта 
е: „Ако лъжата ни мине – мине! 
Ако не, ще пробваме друга изма-
ма!“ Преди една седмица Бо-
рисов излъга, че Кристин Ла-
гард, шефката на ЕцБ, му била 
казала, че се чувства в безо-
пасност, понеже била вакси-
нирана с българска БцЖ-вак-
сина. Но, както припомни Све-
тослав Терзиев във вестник 
„Сега“/11.05.2020, БцЖ-вакси-
ната срещу туберкулозата не 
е българско, а френско тво-

рение, изпробвано още през 
1921 г. в Института „Пастьор“. 
През 1950 г. ваксинирането с 
БцЖ (на френски BCG -Bacillus 
Calmette-Guerin) било напра-
вено със закон задължително 
във Франция. Създателите на 
ваксината, френските биоло-
зи албер Калмет и Камий Ге-
рен, са оставили инициали-
те си в наименованието й. От 
въвеждането на ваксината, 
до нейната отмяна, направе-
на през 2007 г. по препоръка 
на СЗО (заради ликвидирането 
на туберкулозата), всички кър-
мачета във Франция бивали 
ваксинирани. Неваксинирани 
със сертификат деца не може-
ли да постъпят в детските гра-
дини и училищата. След 2007 
г. това изискване се запазило 
само за децата на някои целе-
ви групи, като преселници от 
Източна Европа, включител-
но от България. 

Следователно, госпожа 

Кристин Лагард, която е роде-
на в Париж през 1956 г., няма 
как да е била ваксинирана с 
българска БцЖ-ваксина. Но 
какво да се прави, когато гра-
фиката на хвалбите и лъжи-
те на Борисов няма нито пик, 
нито плато, а върви право към 
небето. Там, накъдето той води 
и „стадото“, което „му гласува“. 
И което му вдига рейтинга до 
40%, изравнявайки го с този на 
президента Румен Радев, според 
„Алфа рисърч“. „Стадото“ си 
харесва пастира, макар че той 
по-скоро го одира, отколкото 
да го храни и пази от вълци и 
коронавируси.

Борисов обаче не е сам във 
фантазьорството. Неотдавна 
лидерът на „Воля“ и замест-
ник председател на НС Ве-
селин Марешки предложи 
на Тръмп да изпрати аме-
рикански туристи в Бълга-
рия, в знак на благодарност 
за предплатените от нас още 

непроизведени изтребите-
ли F-16 Block 70. Очаква се 
Тръмп да каже: „Отивайте 
в България! Това е страна, ко-
ято аз много харесвам, макар 
да не знам къде се намира. Бъл-
гарите са страхотни съюзни-
ци, те купуват F-35“. Неотдав-
на той проведе пресконферен-
ция на моравата пред Белия 
дом, на която изтъкна „успехи-
те“ си в борбата с коронави-
руса, акцентирайки на броя 
на проведените тестове. Ко-
гато една кореспондентка на 
СВS Newsго запита дали за 
него има значение фактът, че 
ежедневно в СаЩ се заразя-
ват и умират от коронавирус 
хиляди американци, Тръмп 
я прати да зададе същия въ-
прос на китайците. Може би 
те щели да й отговорят спе-
циално. Нищо лично, така 
Тръмп отговарял на всички, 
които му задавали гадни въ-
проси. След което сърдити-
ят държавен глава на СаЩ 
слезе от трибуната и напусна 
сборището. Ето за какво на-
шият премиер още не се е се-
тил, а само нарече „тулупи“ 
всички, които го критикуват 
и дразнят в социалните мре-
жи. Ние пък ще подразним 
феновете на Борисов и ГЕРБ 
със следната мъдрост относ-
но „успешната“ им борба с 
коронавируса: „Оптимисти-
те ходят без маски, песими-
стите не свалят маските, а 
реалистите си стоят вкъщи!“

заврЪщаНе кЪМ 
НорМаЛНаТа Ни 
аНорМаЛНоСТ!

От извънредно към извънредно санитарно положение:

време е да помислим за окончателното 
спечелване на втората световна война 

Франклин РузвелтПрескот Буш
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Структурата на всяка 
здравна система се определя 
не от пазарни, а от реалните 
потребности на население-
то от медицинска помощ. МЗ 
е длъжно да изработи нацио-
налната здравна карта и да я 
предостави на областите и об-
щините като стандарт за пре-
структуриране на здравната 
система. Националната здрав-
на карта трябва да се изработи 
с разбирането, че тя включва 
оптималния необходим брой 
специалисти и болнични легла, 
които ще се финансират с об-
ществени средства. Неверен 
подход е преструктуриране-

то на обществените болници 
да се изразява в съкращава-
не на легла и персонал и за-
криване на отделения, защо-
то това води единствено до 
лишаване на населението от 
цели профили на медицина-
та, но не влияе съществено на 
разходите, голяма част от ко-
ито са постоянни (ток, вода, 
отопление) и като краен резул-
тат отново ще доведе до закри-
ване на цялата болница.

Строителството на нови 
болници не може да продъл-
жава като свободна стопан-
ска инициатива, а трябва да 
се допуска единствено в кон-
текста на обективна необ-
ходимост, когато ще се фи-

нансират с обществени сред-
ства. В противен случай ще 
наблюдаваме свръх концен-
трация на болници в голе-
мите градове и лишаване на 
населението от лекари и бол-
нична помощ не само в об-
щините, но и в някои област-
ни градове. 

Управлението на 
здравната система е на 

критично ниско ниво. 
Проблемите са както на 

макро, така и на микро рав-

нище - лечебни заведения. Де-
фицитът на управленски зна-
ния и практики е виден, но не 
е единствената причина за не-
ефективните решения. Твър-
де много политически, лич-
ни и корпоративни интереси 
оказват влияние върху тези 
решения. Контролът на соб-
ственика – държава и общи-
ни върху излъчените от тях 
управляващи, липсва. Упра-
вленските решения на фи-
нансовия дефицит в общест-
вените болници се свеждат 

единствено до поетапно за-
криване на отделения до сте-
пен на пълна деградация на 
болниците. И това става под 
ръководството на Минис-
терството на здравеопазва-
нето, защото то управлява 
държавните болници. Защо 
неговите представители в тези 
болници не виждат, че заку-
пуваната апаратура е в пъти 
на по-висока цена от същата 
в частните болници, че аспи-
ринът в две съседни болници 
е на коренно различни цени, а 
заплащаните от НЗОК медика-
менти с десетократни разлики 
в цените между отделните бол-
ници? Когато трябваше да се 
организира системата за спра-
вяне с пандемията от корона-
вируса, възложихме всички 
отговорности на обществена-
та здравна система, на същите 
тези болници, които десетиле-
тия наред обезкървяваме кад-
рово, технологично и битово. 
Къде са частните болници? 

Това е толкова абсурдна си-
туация, която вече продължа-
ва повече от двадесет години. 
Учудващо е, че системата издър-
жа все още. Не искам да говоря 
за управленското творчество за 
взимане на пари от  пациен-
тите – 2336 лв. за предопера-
тивна консултация; 1400 лв. за 
раждане, 500 лв. такса битово 
обслужване и хиляди други. 
За всичко това МЗ е сезирано с 
официални документи. И как-
ва е реакцията - липсва. Къде 
е държавата, която по консти-
туция е задължена да се грижи 
за здравето на гражданите? 

На стр. 8

Д-р Мими Виткова е родена в 
село Макреш, Видинско. В пери-
ода 1968- 1974 г. учи медицина 
във Висшия медицински инсти-
тут в София. Лекарската й специ-

алност е вътрешни болести – ревмокардиология. Специализира 
допълнително ехокардиография в град Делфт, медицинска ста-
тистика в Москва и здравна икономика в Йорк. От 1975 г. е орди-
натор в Окръжната болница във Видин, където от 1982 до 1985 г. 
завежда кардиологичното отделение. От 1990 до 1995 г. е народен 
представител, а през 1994-1997 г. е член на Висшия партиен съвет 
на БСП. През 1995-1997 г. е министър на здравеопазването в пра-
вителството на Жан Виденов. През 2000-2002 г. е експерт, а след 
това - изпълнителен директор на Обединения здравноосигури-
телен фонд „Доверие“.

ОТ пъРВО ЛИЦЕпРОчЕТЕНО За ВаС

От стр. 5

След войната последните 
три се сляха и днес са извест-
ни като Citigroup и JP Morgan 
Chase. 

Няколко дума за 
евгениката

Помощта за нацистите в 
създаването на Третия райх и 
по време на войната не е само 
финансова и индустриална, а 
се разширява и с евгениката, 
която става водеща „научна“ 
идеология на Райха. Извест-
на е като социален дарвинизъм 
и е разработена десетилетия 
по-рано от Хърбърт Спенсър 
– член на „Клуб Х“ (създаден от 
Томас Хъксли през 1864 г. за 
пропагандиране на академич-
ния либерализъм и теорията 
за естествения подбор); и бра-
товчедът на Чарлз Дарвин – 
Франсис Галтън. През 1932 г. 
Ню Йорк е домакин на Трета-
та конференция по евгеника, 
спонсорирана от Уилям Дрей-
пър-младши (банкерът на 
JP Morgan и ръководител на 
General Motors) и семейство 
Хариман. Конференцията съ-
бира водещи евгенисти от цял   
свят, за да изучат успешното 
прилагане законите на евге-
никата в америка, започнало 
през 1907 г. под ентусиазира-
ното покровителство на пре-
зидента Теодор Рузвелт. При-
кривайки се зад респектираща-
та фасада на „науката“, тези 
„висши носители на духовност” 
обсъждат новата ера на „на-
правляваната еволюция на чо-
века“, която скоро може да ста-
не възможна „с подкрепата на 
глобалната диктатура на нау-
ката“.

На конференцията се из-
казва и видният британски 
фашист Феърфийлд Осборн. 
Според него: „Евгениката на-
сърчава оцеляването и размно-
жаването на най-годните; кос-
вено – тя  предотвратява раз-
множаването на непригодните. 
В САЩ има милиони безработ-
ни, които са пречка за прогре-
са на държавата... В природата 
непригодните индивиди посте-
пенно изчезват, но в цивилиза-
цията ги държим с надеждата, 
че в по-добри времена могат да 
намерят работа. Това е само 
един пример как човешката ци-
вилизация влиза в конфликт с 
природата, насърчавайки оце-
ляването на непригодните.”

Мрачните дни на голямата 
депресия се оказват добра поч-
ва за разпалване на фанатиз-
ма и невежеството. Евгеника-
та се прилага в две канадски 
провинции, широко се раз-
пространява в Европа, а в 30 
американски щати се прием-

ат закони за стерилизиране 
на непригодните. Успешното 
пропагандиране на евгениката 
се дължи най-вече на обилната 
финансова подкрепа на фон-
дацията на Рокфелер и спи-
сание Nature, създадено през 
1865 г. от „Клуб Х“ на Tомас 

Хъксли. Фондацията на Рок-
фелер спонсорира също нем-
ската евгеника и по-специал-
но – изгряващата звезда на 
човешкото усъвършенстване 
д-р Йозеф Менгеле.
Нацисткият Франкенщайн

Лорд Лотиан (1882-1940) – 
с рождено име Филип Кер, е 
влиятелен британски политик, 
един от главните идеолози на 
основаната през 1909 г. от лорд 
Милнър „Кръгла маса“, която 
има ключова роля за подго-
товката на Великобритания в 
предстоящия конфликт с Гер-
мания. Участниците в „Кръгла-
та маса“ считат, че Британска-
та империя трябва да се тран-
сформира в Британската общ-
ност, която да стане основа на 
бъдещата световна държава – 
контролирана, разбира се, от ан-
глоезичните народи. Според ня-
кои автори, идеята им за „Ат-
лантически съюз на демокраци-
ите“ в крайна сметка води до 
формирането на НаТО през 
1949 г. Филип Кер симпатизи-
ра на идеите на нацизма, зато-
ва авторът го нарича нацист-
кия Франкенщайн.

Описвайки срещата си на 29 
януари 1935 г. с Хитлер, лорд 
Лотиан възпроизвежда ви-
зията на Фюрера за съвмест-
на арийска посока на “Новия 
световен ред”: „Германия, Ан-
глия, Франция, Италия, Амери-
ка и Скандинавия трябва да по-
стигнат споразумение, с което 
да попречат на индустриализа-
цията на страни като Китай и 
Индия. Самоубийствено е да се 

насърчават селскостопански-
те страни на Азия да създават 
промишленост.“

От разговорите лордът раз-
бира, че фашистката машина 
не се държи така, както жела-
ят в Лондон. Хитлер дава да се 
разбере, че мощната му воен-

на сила дава право на Герма-
ния да ръководи „Новия све-
товен ред“, а не да свири вто-
ра цигулка като прост изпъл-
нител на англо-саксонските 
му господари от Великобри-
тания, макар много олигарси в 
Лондон и Уолстрийт да бяха го-
тови да се адаптират към тази 
нова реалност. И първоначал-
ните британски намерения се 
променят. 

За целта е сътворен скан-
дал, който води до абдикация-
та на пронацисткия крал Еду-
ард VIII през 1936 г. Търсещи-
ят помирение с Хитлер премиер 
Невил Чембърлейн пък е сме-

нен с Уинстън Чърчил през 
1940 г. През целия си живот сър 
Уинстън е расист, привърженик 
на евгениката и дори е бил по-
читател на Мусолини. Но пре-
ди всичко, той е убеден британ-
ски империалист и като такъв 
се бори със зъби и нокти, за да 

спасява престижа на империя-
та, ако бъде заплашена. Което и 
правеше.

Фашистите срещу 
Франклин Рузвелт

С избирането през 1932 г. 
на Франклин Рузвелт за пре-
зидент, профашисткият истеб-
лишмънт на Уолстрийт губи 
битката. Опитът за убийство-
то му през февруари 1933 г. 
е неуспешен, а плановете от 
1934 г. за държавен преврат 
– осуетени от патриотичния 

генерал Смедли Дарлингтън 
Бътлър. Усилията им да не до-
пуснат америка във война-
та, с надеждата да ръководят 
„Новия световен ред“ заедно с 

Германия, Франция и Италия 
(след края на войната), също 
пропадат. Между 1933-1939 г. 
Франклин Рузвелт налага дъл-
боки реформи в банковия сек-
тор, осуетява опитът за създа-
ване на глобална банкова дик-
татура чрез BIS и мобилизира 
страната за цялостно възста-
новяване чрез „Новия курс“ 
(New Deal). 

Със силната си реч от 1938 
г. Рузвелт напомня на Конгре-
са за истинската природа на 
фашизма и обявява дуел на 
корпоративните организации 
на Уолстрийт. „Първата исти-
на е, че свободата на демокра-
цията не е в безопасност, ако 
народът толерира нарастване-
то на частната власт до сте-
пен, в която тя става по-сил-
на от тяхната демократична 
държава. Всъщност това е фа-
шизъм – обсебване на държа-
вата от индивид, от група или 
от друга контролираща част-
на власт… Днес у нас нараства 
– без прецедент в историята, 
– концентрация на частната 
власт. Тази концентрация сери-
озно накърнява икономическа-
та ефективност на частното 
предприемачество като път за 
осигуряване на заетост на тру-
да и капитала и като начин за 
осигуряване на по-справедли-
во разпределение на доходите 
и приходите на нацията като 
цяло.“

Нападението на Япония 
срещу Пърл Харбър през 1941 
г. поляризира толкова дълбо-
ко американската душевност, 
че продължаващото проти-
вопоставяне срещу влизане-
то на америка във войната, за 
което лобират корпоративни-
те противници на Рузвелт от 
„Американската лига на свобо-
дата“ на Уолстрийт (изолацио-
нистите), би се превърнало в по-
литическо самоубийство. 

Макар приносът на Амери-
ка във Втората световна война 
да беше съществен за разгрома 
на фашистката машина, мечта-
та на Франклин Рузвелт, Хенри 
Уолъс и много от най-близките 
му поддръжници в Америка, Ка-
нада, Европа, Китай и Русия – за 
мащабно развиващ се свят, ре-
гулиран от съвместно сътрудни-
чество, не се осъществи. По ини-
циатива на Хари Декстър Уайт 
– сподвижник на Рузвелт, на 
конференцията в Бретън Уудс 
през юли 1944 г. е приета резо-
люция за закриване на Банката 
на международните разплаща-
ния (BIS) и одит на книжата й, 
но и тази резолюция не успя да 
се осъществи. Пропадна и опи-
тът Уайт да стане първият ръ-
ководител на Международния 
валутен фонд (МВФ) с програ-
ма, почерпена от идеите на 

време е да помислим за окончателното 
спечелване на втората световна война 

време е да помислим за окончателното 
спечелване на втората световна война 

Рузвелт за създаване на нова 
антиимперска система на фи-
нансиране. Британският ико-
номист Джон Мейнард Кейнс 
– лидер на Фабианското об-
щество и откровен евгенист, 
защити банката и успя да пре-
дефинира следвоенната сис-
тема на основата на един-
на световна валута, наречена 
Bancor, контролирана от Bank 
of England и BIS.
Фашисткото възраждане 

в следвоенния свят
края на 1945 г. доктрината 

Труман и англо-американски-
те „специални отношения“ заме-
нят антиколониалните идеи на 
Рузвелт. Разгръща се антикому-
нистически лов на вещици и Аме-
рика се превръща във фашистка 
полицейска държава под надзо-
ра на ФБР. Всяко приятелско от-
ношение към Русия трябваше да 
бъде унищожено. Първи го усе-
тиха близките на Рузвелт – Хе-
нри Уолъс и Хари Декстър Уайт. 
С кончината им през 1948 г. – по 
време на кампанията на Уолъс 

за президент, бяха отстранени 
и антиколониалните поддръж-
ници в управлението на МВФ.

В десетилетията след Вто-
рата световна война, финан-
систите, които помагаха на све-
товния фашизъм, отново зае-
ха позиция, проникнаха в съз-
дадените по идея на Рузвелт в 
Бретън Уудс институции като 
МВФ и Световната банка, пре-
връщайки ги 

от инструменти за 
развитие в инструменти 

за поробване.
Европейските банкови къщи, 

представлявани от старите им-
перски аристократи, се възполз-
ваха от това, за да завладеят от-
ново – без санкции, Запада. Този 
процес подробно е изложен в 
книгата на Джон Перкинс „Из-
поведи на икономическия убиец” 
(Confessions of an Economic Hit 
Man), издадена през 2004 г.  

През 1971 г. човекът, кого-
то Перкинс посочи като главен 
икономически убиец – Джор-
дж Шулц, успя да организира 

отмяната на златната конвер-
тируемост на щатския долар, 
създадена в Бретън Уудс и от-
страни директора на Служба-
та за управление на бюджета. 
Още същата година Ротшилд 
създаде Inter-Alpha Group, ко-
ято възвести новата ера на 
глобализация. Плаващият до-
лар пък, след 1971 г. създаде но-
вата парадигма на консумери-
зъм, пост-индустриализма и де-
регулациите, които превърнаха 
произвеждащите някога запад-
ни държави в спекулативни 
„пост-истински“ общества, убе-
дени, че принципите на казино-
то и вятърните мелници могат 
да заместят аграрно-промишле-
ните икономически практики.

Сега сме 2020 година и 
празнуваме победата над 

фашизма
Децата и внуците на героите 

от 1945 г. днес се оказват жертва 
на най-големия финансов срив в 
историята, с 1.5 квадрилиона до-
лара фиктивен капитал, готов да 
експлодира в условията на нова 

хиперинфлация, подобна на тази, 
която унищожи Ваймарската ре-
публика през 1923 г. Но този път 
сривът ще е глобален. Банката 
за международни разплащания 
(BIS), която трябваше да бъде за-
крита през 1945 г., днес контро-
лира Борда за финансова ста-
билност и по такъв начин ре-
гулира световната търговия с 
деривати, превърнала се в оръ-
жие за масово унищожение, за-
действано, за да предизвика по-
голям хаос в света, отколкото меч-
таеше някога Хитлер. 

Спасителната надежда е, че 
антифашисткият дух на Фран-
клин Рузвелт е жив под формата 
на съвременните антиимпериа-
листи Владимир Путин, Си Дзин-
пин и нарастващия брой на-
ции, обединени от New Deal’a 
на ХХI век, наричан днес „Един 
пояс, един път“. Впрочем и Бърни 
Сандърс – неуспелият за номи-
ниране кандидат за президент 
на Демократическата партия на 
СаЩ, многократно подчертава в 
изявленията и речите си, че пла-

нът на Рузвелт New Deal трябва 
да бъде доведен до край.

 Ако в този момент в ролята 
на президент на САЩ бяха вну-
кът на Прескот Буш – Джеб (или 
духовната му дъщеря Хилъри), 
едва ли щях да мога да напиша 
тези редове, тъй като съм поч-
ти убеден, че Третата светов-
на война щеше да е започна-
ла. Президентът Тръмп обаче 
– успешно оцелявайки, след 
близо четиригодишните под-
ривни действия на „дълбоката 
държава” и многократно при-
зовавайки за продуктивно съ-
трудничество с Русия и Китай, 
дава да се разбере, че все още 
съществува възможност да се 
предприемат спешни дейст-
вия, необходими в момент на 
екзистенциална криза, да се 
направи това, което Рузвелт 
винаги е възнамерявал: да се 
спечели окончателно Втората 
световна война.

 
Авторизиран превод:  
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Къде е опозицията в пар-
ламента да контролира дейст-
вията на управляващите и да 
предлага обществено полезни 
решения? И сега всички са из-
ненадани, че се надига лавина 
от фалити на цялата система 
на държавните болници.

Извънболничната помощ 
отдавна е приватизирана. 
Наскоро Лекарският съюз изра-
зи загриженост затова, че специ-
ализираната извънболничната 
помощ – кардиолози, хирурзи, 
невролози, които работят само 
в медицинските центрове, били 
откъснати от болниците. Че съ-
щият този Лекарски съюз на-
времето забрани болниците 
да имат поликлиники, защо-
то били монополисти, разпо-
лагайки с много кадри. И след 
двадесет години започваме да 
мислим какво се случва, след 
като разкъсахме връзките 
между болнична и извънбол-
нична помощ. Какъв хирург 
може да бъде един хирург, 
който няма контакт с болни-
цата? Той се деквалифицира. 
Не може специализираната из-
вънболничната помощ да бъде 
изцяло откъсната от болница-
та, защото това влияе зле на ква-
лификацията на кадрите. В ана-
темосаната система Семашко, 
поликлиничните лекари дежу-
ряха в болница, болничните спе-
циалисти излизаха и в полик-
линиките да консултират по-
тежката патология – това беше 
приемственост и беше в полза 
на болните хора. Сега всички 
са търговци. Насила ги напра-
вихме търговци. Единствени-
ят мотив, който движи здрав-
ната система, са парите. Пари 
и оборот на пациенти за пари 
– това е мисленето в здравео-
пазването, както на менидж-
мънта, така и на голяма част 
от работещите специалисти. А 
никой ли не вижда диспропор-
циите? Управляващи и опози-
ция защо не се информират 
какви са заплатите в болни-
ците, най-вече на лекарите? 
Защо не видят диспропорци-
ите между това заплатата да е 
1000 лева и 20, 30, 50, 70 хиляди 
лева? Затова сестрите са с по 
600 лева заплата и напускат. 
Да, обществените средства 
за здравеопазване са недода-
тъчни. Не можем да се сравня-
ваме нито с Германия, нито с 
Франция. Те отделят малко по-
вече от нас, но имат много го-
лям брутен продукт. И тогава на 
глава от население тези пари са 
много повече. 

Такова комерсиално 
здравеопазване, каквото е 

у нас, няма в Европа. 
Най-комерсиалната систе-

ма, каквато е американската, 
част от нейните болници са „нон 
профит”, не работят на печал-
ба. У нас от обикновения ле-
кар до най-голямата болни-
ца, всички са търговски дру-

жества, работят за печалба и 
ползват обществен ресурс. Не 
зная дали настоящата панде-
мия ще ни отвори очите и умо-
вете да разберем, че здравната 
система е елемент от система-
та за национална сигурност 
на страната и частните струк-
тури в нея нямат такива анга-
жименти, за да възстановим 
обществения статут на здрав-
ната система и да я направим 
пригодна да реагира на всич-
ки предизвикателства, пред 

които ще ни изправя бъдеще-
то относно здравето на бъл-
гарските граждани. Имаме 
красноречиви доказателства как 
се справят с пандемията здрав-
ните системи на Китай, Русия, 
Германия, Южна Корея и тези 
на САЩ, Италия, Испания и да 
намерим верните управленски 
решения за нашето здравеопаз-
ване. Американската система е с 
най-големи разходи и се справя 
най-зле с пандемичната обста-
новка. Видно парите не са един-
ственото условие за добро здра-
веопазване. Лошото управле-
ние на обществената здрав-
на система се използва като 
мотив за промяна на собстве-
ността. Нито една западноев-
ропейска държава не предла-
га решения на управленски-
те проблеми в общественото 
здравеопазване чрез прива-
тизация. Сега всички те извади-
ха поуки от пандемията и пред-
лагат промени в здравните сис-
теми, в аспект на укрепване на 
общественото здравеопазване. 

Кадровият проблем в 
здравната система е сериозна 
заплаха за цялото общество. 
Необходимият брой медицин-
ски сестри е гарантиран напо-
ловина. Възрастовата струк-
тура на практикуващите лека-
ри отдавна надвишава допус-
тимите граници. За младите 

нито е създадена устойчива 
система за специализация, 
нито сериозна перспектива за 
кариерно развитие, която да 
ги задържи в страната. 

Здравните реформи в раз-
витите страни имат една клю-
чова дума и тя е пациент. За 
съжаление, в реформата на бъл-
гарското здравеопазване, тази 
дума е забравена. Този подход 
на промени в здравеопазване-
то неминуемо води до криза в 
достъпа до здравни грижи, ко-

ето обезсмисля всяка реформа. 
С висока доза обществена отго-
ворност и професионално неу-
довлетворение трябва да при-
знаем, че нашето здравеопаз-
ване днес е по-малко солидар-
на, по-малко справедлива и 
по-трудно достъпна система 
за българските граждани, в 
сравнение със здравеопазва-
нето преди началото на про-
мените. Ако този извод е верен, 
не трябва да възприемаме като 
еретична мисълта за търсене на 
генерални промени в здравната 
система на най-бедната страна в 
Европа. Обобщените измерения 
на социалната политика в стра-
ната и реформите в здравната 
система, са следните:

- Демографска катастрафа:
2018 г. населението в Репу-

блика България е под 7 млн. 
души, а прогнозата за 2040 г. – 
под 5 млн. българи;

висока обща смъртност 
(15%) - далече над средните дан-
ни за Европа;

висока заболеваемост от со-
циално значими болести.

- Силна деградация на ка-
чеството на жизнената среда 
и нездравословен начин на 
живот. Ниско ниво на здрав-
ното образование. 

- Липса на индивидуална и 
масова профилактика и дис-
пансеризация.

- Неефективно функцио-
нираща здравна система.

- Драстично нарастване на 
разходите за здраве с посто-
янно влошаване на здравните 
показатели. 

- Трайна тенденция за дис-
криминация на пациентите 
по финансов и териториален 
признак.

- Ежегодно драстично на-
растване на задълженията на 
държавните и общински ле-
чебни заведения към достав-

чици на медицински услуги, 
лекарства и медецински из-
делия, и на НЗОК към осигу-
рителните системи в страни-
те от ЕС.

- Нарастващо недоволство 
на гражданите на Република 
България от организацията и 
качеството на медицинското 
обслужване.

- Масово емигриране на 
медицински специалисти по-
ради липса на достойно за-
плащане на техния труд и ус-
ловия за кариерно развитие.

Провежданата здравна по-
литика в България, съпоставе-
на с тенденциите на развитие на 
здравните системи в Западно-
европейските страни, задължа-
ва да поставим въпроса - здрав-
ната реформа доближава ли ни 
до модела на здравеопазване в 
“държавите на благоденствие-
то” или следва диктата на гло-
балния пазар на “социални ус-
луги”? Отговорът на този въпрос 
е сериозно предизвикателство 
пред политиците.  

Основните промени в 
здравната система трябва да 
са насочени към:

1. Мерки за подобряване 
на организационното състоя-
ние на здравната система:

с повишени изисквания 
към лечебните заведения за 
извънболнична помощ да се 

постигне целта за нейното ин-
тегриране и предоставяне на 
комплексно медицинско об-
служване. Стимулиране на мест-
ните власти към развитие на об-
щинските поликлиники;

възлагане на неотложната 
медицинска помощ на общо-
практикуващите лекари с цел 
тяхното обединяване в групови 
практики и разтоварване от нес-
войствена дейност на спешната 
медицинска помощ (СМП);

кадрово и технологично 
укрепване на СМП;

ограничаване на строител-
ството на нови болници, които 
ще ползват обществен ресурс и 
привеждане структурата на бол-
ничната помощ към реалните 
потребности на населението за 
всеки регион и за страната като 
цяло;

премахване на търговския 
статут на лечебните заведе-
ния, които ползват обществени 
средства;

към структурата и управле-
нието на обществените бол-
ници да се подходи отговорно 
с разбирането, че те са елемент 
от системата за национална си-
гурност на страната.

2. Мерки за подобряване фи-
нансирането на здравната сис-
тема:

увеличаване на публични-
те разходи за здравеопазване 
и намаляване дела на личното 
участие на пациента;

освобождаване на държа-
вата от задължението да за-
плаща здравните вноски на 
категории граждани с доходи 
и ангажирането й със здравното 
осигуряване на лицата без дохо-
ди; 

ясно формулиране на ос-
новния пакет здравни дей-
ности, гарантиран от бюджета 
на НЗОК, с включване в него и на 
медицинските изделия на база 
актюерски разчети относно не-
обходимите средства и размер 
на здравната вноска за неговото 
обезпечаване;

обективизиране на разхо-
дите по съответните клинич-
ни пътеки и на база достовер-
ни данни преразглеждане на из-
браната система за финансира-
не на болничната помощ;

нормативно регламенти-
ране на услугите, за които ле-
чебните заведения, финанси-
рани с публични средства, мо-
гат да получават доплащане от 
пациента или други източници;

засилване на контрола 
върху разходите на лечебни-
те заведения и възлагането 
на контрола и върху качество-
то на медицинската дейност на 
НЗОК; 

възстановяване на цен-
трализираното снабдяване на 
обществените болници с ме-
дикаменти, консумативи и апа-
ратура с цел освобождаване на 
лечебните заведения от безко-
нечни тръжни процедури, нама-
ляване и уеднаквяване на цени-
те на доставките между отдел-

ЗДРАВНАТА СИСТЕМА 
НА БЪЛГАРИЯ

ните болници;
създаване на държавен 

фонд, който на база израбо-
тени стандарти да финанси-
ра технологичното оборудване 
на болничните лечебни заведе-
ния, финансирани с обществени 
средства, с цел избягване на из-
лишното закупуване на скъпо-
струваща апаратура и уеднаквя-
ване на медицинското оборуд-
ване в зависимост от профила и 
категорията на болничното ле-
чебно заведение;

въвеждане на лична здрав-
на карта, която да съдържа 
здравното досие на пациента и 
разходите за диагностика и ле-
чение;

3. Мерки за кадровото обез-
печаване на системата и кари-
ерно развитие на кадрите:

-   изработване от МЗ на 
методика за формиране на ра-
ботните заплати в обществена-
та здравна система и откъсване 
на възнагражденията на персо-
нала  в  болничната система от 
приходите на болницата;

обвързване на медицин-
ското образование по дър-

жавна поръчка за лекари и 
специалисти по здравни гри-
жи, с договор за работа в стра-
ната за определен период след 
приключване на образованието;

улесняване на процеса на 
следдипломна квалифика-
ция и придобиване на специ-
алност, с държавно гарантира-
но месечно възнаграждение за 
специализантите, премахване 
на ограниченията в броя специ-
ализанти от страна на медицин-
ските университети и обвързва-
не на специализацията по дър-
жавна поръчка с последваща 
работа в страната;

изработване на изисква-
ния и оторизиране на меди-
цински структури, които да 
удостоверяват владеенето на 

определена диагностична и те-
рапевтична методика от всеки 
лекар;

4. Цялостно преразглежда-
не на лекарствената политика в 
страната:

въвеждане на единни цени 
на лекарствата в аптечната 
мрежа;

намаляване ставката на 
ДДС върху лекарствата;

насочване на реимбурсна-
та политика на НЗОК към со-
циално значимите заболява-
ния, към генерични форми и 
договаряне от НЗОК на префе-
ренциални цени за реимбурси-
раните* медикаменти;

ангажиране на етичните 
комисии на съсловната орга-
низация на лекарите в реша-

ване проблема на финансовото 
обвързване на лекарите с фар-
мацевтичните компании и про-
изводителите на медицински 
изделия и апаратура;

Още преди да е приключила 
пандемията трябва да се поста-
вят за обсъждане проблемите на 
здравната система и възможни-
те техни решения. За целта е не-
обходима политическа воля и 
професионален капацитет към 
всяка партия, които да откроят 
проблемите и да предложат ре-
шения. Трябва и политическа 
смелост, за да се елиминират 
лобистките интереси, защото 
те са сериозен проблем за нами-
ране на верни решения. Поли-
тиците трябва да се откажат от 
досегашната си практика да се 

сещат за здравеопазване от 
избори на избори, да се съо-
бразяват с комерсиалните ин-
тереси на определени лобита 
и съсловия, а да назоват про-
блемите с истинските им имена 
и предложат решения с твърда-
та вяра, че обществото ще ги ад-
мирира.

Проблемите на Българско-
то здравеопазване не търпят 
отлагане. Решаването само на 
един от тях не може да доведе 
до обществено полезен ефект. 
Те трябва да се разглеждат и ре-
шават като комплекс от мерки 
за подобряване ефективност-
та в здравната система. Видно 
за всички е, че голяма част от 
проблемите не изискват фи-
нансови средства, а по-скоро 
социални рецептори за тяхно-
то възприемане и политиче-
ска воля за решаването им.

*реимбурсиране - връщане, въз-
становяване, плащане (на пари); 
обезщетение (към някого) за нане-
сени щети или загуби, или вече из-
разходвани пари – (бел.ред.)

ЗДРАВНАТА СИСТЕМА 
НА БЪЛГАРИЯ

- Г-н Киеза, какви са неиз-
бежните последствия, според 
вас, които ще предизвикат 
разразилата се криза с корона-
вируса? Преди няколко месеца с 
вас говорихме за възможна гло-
бална криза и за това, че най-
богатите хора на планетата 
се подготвят за някакви тру-
сове, и силно разтревожени, 
търсят спасителен ход, с кой-
то да я преживеят. От тази 
криза ли се страхуват те? И 
не беше ли тя подготвена от 
тях самите?

- Аз не можах да предвидя 
точно тази криза, но бях сигу-
рен, че ще се случи нещо по-
добно и, че светът го очакват 
дълбоки сътресения. Това ве-
роятно е била същата мисъл, 
безпокоила американски-
те милиардери, които са се 
страхували от тайнствената 
поява на някаква непозна-
та за тях сила, на нещо зна-
чително, по-силно от мили-
ардите долари в техните сей-
фове. Те са били наясно, че 
богатството им няма да ги 
спаси, че парите не са абсо-
лютна гаранция от всякакви 
беди и нещастия.

Трудно е да се предскаже 
какво ще последва след криза-
та и какви промени ни очакват. 
Едно е ясно за всеки – светът 
ще се промени. А за конкрет-
ни последствия е невъзмож-
но да се говори, защото реал-
на картина за случващото се 
сега няма никой. Какво пре-
дизвика епидемията с корона-
вируса, беше ли той изкустве-
но създаден и дори преднаме-
рено разпространен? Отгово-
ри няма, има само догадки и 
предположения.

Ние даже не знаем защо за-
разата с вируса протича така 
нееднакво и се разпростра-

нява неравномерно. В Ита-
лия той поразява хората в се-
верната част: Милано, Лом-
бардия, Бергамо. Никой не 
разбира и не може да обясни 
защо именно там. Непонятно 
е защо високата заразител-
ност и смъртност е именно в 
Северна Италия, където цяла-
та инфраструктура и медицин-
ска помощ са развити по-добре 
от Южна и Централна Италия, 
а броят на жертвите е много 
голям. Току-що видях числата 
- за един ден са починали 500 
души. Никой не разбира и не 

може да обясни защо положе-
нието е такова и защо не може 
да се намали разпространени-
ето на инфекцията?

Опасения предизвикват и 
прогнозите, според които след 
като епидемията премине, 
ще последва втора вълна на 
епидемията, която ще про-
дължи няколко месеца, веро-
ятно през септември, октом-
ври и ноември. А това озна-
чава, че ситуацията ще стане 
непоносима. И сега, с прото-
чилата се карантина, страхо-
вете от заболяване и отсъст-

вието от работа влияят много 
негативно на хората. Вече се 
забелязва ръст на психиче-
ските заболявания. Много 
хора лудват, съзнанието им 
ще продължи да се замъгля-
ва. Положението е трагично.

Не крия и открито изказвам 
своята гледна точка, а именно, 
че всичко, на което сме свиде-
тели, се случва не случайно и 
не спонтанно. Това не са съ-
бития, протекли от само себе 
си. Обърнете внимание, че 
Бил Гейтс сега активно лан-
сира идеята, че всички жи-

тели по света трябва да бъ-
дат ваксинирани, защото в 
противен случай този вирус 
щял да се задържи няколко 
години - поне 2-3. Тази негова 
идея за задължителна вакси-
нация и настойчивите изявле-
ния за това, са много тревож-
на новина и заплашителен 
симптом. Създава се впечат-
ление, че съществуват хора, 
които притежават сериозна 
власт, имат цели да проме-
нят коренно живота на хо-
рата на планетата, тяхното 
поведение. Започва да прили-
ча на ситуация от страшните 
утопични фантазии в романи-
те на Прево, Хъксли и Оруел, и 
подобни на тях. Това е идеята 
за пълния, тотален контрол 
над човечеството.

Някой започва да ни строи 
нов свят. Виждаме че се пред-
приема опит да се установи 
нова система - общинна. Това 
ще бъде нова форма на глоба-
лизация. Всички хора ще бъ-
дат контролирани и държа-
ни под похлупак, за свободни 
и самостоятелни действия. а 
тези, които се опитат да из-
бегнат контрола и откажат 
да участват в системата за 
всеобщо наблюдение, ще бъ-
дат изолирани от останали-
те. Те ще бъдат обявени за 
изгои (отстранени от обще-
ството). Вестниците вече пи-
шат, че такава система трябва 
да се внедри и да се внуши на 
обществото, че ако човек не 
е ваксиниран срещу корона-
вируса, става опасен за оста-
налите. Затова такъв човек 
няма да бъде приеман на ра-
бота, няма да може да пътува 
в обществения транспорт и 
дори няма да може да напус-
ка дома си. 
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Някой Ни СТрои 
Нов СвяТ

• последното интервю на Джулието Киеза

П
очина доайенът на италианската ле-
вица, журналистът, писателят и поли-
тикът Джулието Киеза (1940-2020 г.). 
„Нова Зора“ често отпечатваше него-

вите анализи и предсказания. Киеза беше ин-
тересна личност с неравен житейски път: млад 
комунист, лидер на ИКП в Генуа (1970-1979 г.), 
кореспондент на в-к „Унита“ в СССР, евродепу-
тат (2004-2009 г.).

Той остана голям поклонник на социалис-
тическата идея и преживя разпадането на 

Съветския съюз като лична трагедия. Него-
вият оптимизъм изчезна и книгите му станаха 
открито антиглобалистки. Джулието Киеза пи-
шеше честно и смело  за трансформацията на 
пролетариата, за упадъка на европейските леви 
партии, за новата експлоатация  от банките и 
ТНК, за екокатастрофата на планетата, която ще 
предизвика неолиберализма.

Киеза не беше безгрешен, но беше земен. 
Понякога конспирологията му идваше в повече. 
Предвижданията му в книгата „Прощавай Ру-
сия“ (1998) не се оправдаха, а филмът му „9/11. 
Разследване от нулата“ (2008) показа, че в но-
вата Студена война той ще бъде, както и преди, 
на страната на Русия.

В последното си интервю от 23 април т.г. 
Джулието Киеза отново ни предупрежда-
ва, че „господарите на парите“ са замисли-
ли, чрез кризата с COVID-19, да поставят под 
контрол цялото Човечество. Този път, без 
разпалване на война.

Европа загуби един от големите си интелек-
туалци.

Вечна му памет!
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поет, официално предлага „ре-
лефите от бял мрамор и брон-
зовата скулптура, изобразява-
щи двама съветски бойци в бой, 
да бъдат премахнати“, от мяс-
тото им на бул. „Черни връх“. И 
на същото място да се ширнел 
парк на името на анна Поли-
ковская!... 

Предложението е направе-
но в дните около 9 май – Вели-
кият Ден на Победата, сакра-
лен за всеки честен човек, как-
то и за всяко руско сърце. Тук 
всякакви подозрения за гавра 
с паметта за подвига на черве-
ноармейците – „окупатори“, 
г-н кметът би счел за неумест-
ни, а ако ги има, би трябвало 
да се отнесат към „последстви-
ята от стреса, причинен от ко-
ронавируса“. 

Но и това не е всичко. За да 
не остави в кметските си владе-
ния и следа от „руско имперско 
присъствие”, г-н кметът пред-
лага да се открие възмож-
ността „за преименуването на 
ул. „Граф Игнатиев“ отново на 
ул. „Самоковска“. За целта оба-
че му бодял очите известни-
ят „Мост на дружбата“, нари-

чан още „Мост „Граф Игнати-
ев“, който се намира на кръсто-
вището с бул. „Евлоги и Христо 
Георгиеви“ и бул. „Драган Цан-
ков“. Там, според г-н Павлов, 
българинът, изобразен в из-
вестните скулптурни групи, 
му се привиждал като да е в 
„подчинено положение“, спря-
мо изваяния руски гренадир! 
Да се смее ли човек, да плаче ли? 
Или да се чуди на търпението, 
както и на избора на българи-
на, ако той все пак не е „тех-
нологичен продукт“, позволил 
да го яздят внезапно оживели 
сини караконджоли и „външ-
ното Кате“, яхнало метлата и 
развяло джувки и поли на ка-
рета.

Преглеждам написаното 
дотук, което съвсем не при-
лича на публикация достойна 
за отбелязване на юбилей. От-
състват акцентите за мисия. 
Не се виждат очертанията на 
исторически завоевания и по-
беди, нито пък в тази извънред-
на епидемиологична обстанов-
ка, възможност за събиране с 
приятели. 

Но „Зора“ няма да е 

„Зора“ ако винаги няма поне 
един патрон, зареден в цевта.  
И особено по темата за ши-
рещата се русофобска върко-
лащина. Ако се поразрови все-
ки от нашите автори, може и за 
цял пълнител на „калашник“ да 
набере патрони. Така че нашата 
нива отдавна е изорана. И как-
то би казал Пеньо  „изпита - ча-
шата, смехът – изсмян!“. Оста-
ва само да прегледаме архива на 
„Нова Зора“.

В брой 13 от 2011 г., напри-
мер, сме поместили една ста-
тия, изключителна по своята 
провидческа сила. Нейн ав-
тор е непрежалимият сътруд-
ник на „Зора“ и „Нова Зора“ - 
посланик Христо Малеев, д-р 
на ист. науки. Светла му па-

мет, той си отиде внезапно от 
света на живите на 12.10.2012 
г. При всеки подобаващ случай, 
оттогава до днес, съм се осланял 
на мъдростта, която талантли-
вото перо на Христо е оставило 
в наследство на вестника. Той 
е един от неповторимите при-
мери, стане ли дума за „инте-
лигентите“, както са нарича-
ли бойците от 5-та кохорта на 
всеки римски легион. В ада на 
най-страшните битки, „инте-
лигентите“ са решавали изхо-
да от сражението. 

Днес, навръх 30-годишни-
ната от излизането на първия 
брой на „Зора“, за мен е особе-
на чест да призова от Света на 
сенките, неговото непомрък-
ващо слово. И с това да поче-
та името му на неотсъстващ 
войн от редиците на легиона 
на „Нова Зора“. Пък, „който 
има уши, да чуе!“.
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Но може би и това да е обяс-
нението за неоспоримия факт, че 
най-принципните, най-последо-
вателните, най-ерудираните ав-
тори през годините, са на стра-
ниците на „Зора“ и „Нова Зора“. А 
да бъдеш автор на „Зора“ и „Нова 
Зора“, означава да поемеш ри-
ска за много неща. Защото пре-
дателите няма да пропуснат слу-
чая да те посочат с пръст; властта 
ще те запише в съответните гра-
фи за неблагонадеждност. Посол-
ства, ще те изключат от протоко-
лите си... Отделно оттова няма да 
те отмине и горчивата проверка 
на приятеля до теб, когато тряб-
ва да те подкрепи, а не може да го 
направи. На близките ти, защото 
ти не смисляш, че децата утре ще 
са гладни пак. От болката, когато 
прочетеш в очите им упрека, че 
хлябът не стига, а ти, ортакуваш 
със „странни птици“, с „лузери“ и 
неудачници.

Но човек е това, което е. И спо-
деленото дотук съвсем не означа-
ва, че в собствените му очи, като 
в онази песничка на Булат Оку-
джава, пиедестала на въобра-
жаемите му победи не е по-ви-
сок от самите тях. „И все таки 
жаль. Александр Сергеевич про-
гуливается... А завтра наверно, 

что-нибудь произойдет!“. И то се 
случи, само че много преди праз-
ничната „каторга“, за която няма 
повече да говоря. Тази песничка 
си припявах, когато преди мно-
го лета ме лъхна парещият дъх на 
локомотивната пещ, когато ме за-
въртя невероятният свят на суро-
ви мъже, с лъвски сърца и души, 
меки като пряспа през юли. 

15 години 3 месеца и 24 дни 
бях локомотивен машинист, в 
славните по онова време Бъл-
гарски държавни железници. 
Бях редови машинист, и все 
пак, може би не съвсем. Коле-
гите ме гледаха изпод вежди, че-
тяха и препрочитаха всичко на-
писано от мен, мълчаха, поня-
кога се разпознаваха, понякога 
съвсем по Андрешковски се по-
чесваха по врата, додето един ден 
моят помощник Васил Шавлов, 
мир на праха му, тури най-ва-
жната резолюция. „Баче, казва, 
Господ отдавна ти е обърнал на 
теб стрелката на живота. Друг 
ти е пътят, ама запомни едно от 
мен – забравиш ли ей този, черен 
хляб, дето сме яли през годините, 
ще дерайлираш. И като „окопан“ 
бандаж да дуднеш, пак няма да 
има кой здрасти да ти каже. Ни 
по новия, ни по стария път!“ 

И аз поех по другите, не по-
малко строги и опасни релси на 

словото. Казвам „релси“ и се при-
сещам да поясня, че в изначал-
ната несъчетаемост на тези две 
думи, аз всъщност се опитвам да 
доловя ехото от резолюцията на 
Васката за хляба, който съм ял 
и за правдата, към която този 
хляб ме привърза. В моя живот 
това бе онзи неизменен корек-
тив на вектора на прямотата и 
отговорността, на истината и 
честния поглед към фактите, 
които може би характеризират 
най-пълно страниците на „Зора“ 
и „Нова Зора“, през изминалите 30 
години.

 Пак те са и същността, в под-
хода на Откритото писмо до 
президента на Република Бъл-
гария, до председателя на На-
родното събрание и до минис-
тър-председателя, което по-
местихме в миналия 19  брой на 
„Нова Зора“. Писмото бе допъл-
нително озвучено в електронна-
та платформа „Поглед инфо“ и, 
за ужас на отродници и майко-
продавци, събра подкрепата на 
близо 320 000 българи, възмуте-
ни от поредното заиграване на 
властта, на тема пренаписване 
на историята от русофобски по-

зиции, в лицето на външната на 
България министърка Екатери-
на Захариева. Нейният подпис 
под Декларацията на външни-
те министри на 9 източноевро-
пейски страни, буквално взриви 
пословичното търпение на бъл-
гарина. И той разбра, че по тази 
„плевнелиевска пътека“, по която 
са поели и йестмените на властта, 
България е на път да загуби не 
само лице, чест и достойнство. 

На предупрежденията в От-
критото писмо, че историята 
забавя, но не забравя, във Fak-
tor.bg, един маломерник, кой-
то като върви, обикновено си 
застъпва вратовръзката, пре-
поръчва на народа ни да се 
освободи от „фантазията за 
цивилизационен съюз на духо-
вността и братството, между 
българи и руси“. Няма да прера-
зказвам брътвежите на, пред-
полагам, известното лондонско 
юпи, което очевидно „зарабо-
тва“, и което май си е въоб-
разило, че някой е забравил 
клептоманските му подвизи. 
Тръпки ме побиват обаче като 
си помисля, че напоследък той, 
заедно с Милен Велчев, са на-

вирани буквално в очите на 
българите като запазена мар-
ка „експерти от последна ин-
станция“. Този факт на първо 
място подчертава пълнокръв-
ната еднородност на налага-
ните ни като „алтернативи“ 
политически елити.  В случая 
обаче показва и тяхното пълно 
изчерпване като кадрови ва-
риант. Изглежда в задаващия 
се икономически колапс някой 
е намислил да доудуши бъл-
гарина и държавата му в пре-
гръдката на „проверените ка-
дри на Дядо цар“?! 

Като нов кърджалия в нова 
полуда, се изявява и кметът на 
район „Лозенец“ – Константин 
Павлов. Той пък е твърдо убе-
ден, че в „ситуация на извън-
редно положение и на навлиза-
не в тежка икономическа кри-
за, обществото е изострило се-
тивата си към паметниците 
и символите на тоталитарно-
то време“. Сякаш тоталитарно-
то време, което си отиде преди 
30 години, задава параметрите 
на невижданите бъдещи изпи-
тания в обрулената ни държа-
ва. Но г-н кметът, уви, с име на 
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Никой Не е забравеН, Нищо Не е забравеНо

От стр. 12

Това е надгробния памет-
ник на милиони съветски хора, 
които загинаха, за да същест-
вува не само днешната Ру-
сия, но и днешна България, 
и другите днешни славянски 
държави, и държавите от За-
падна Европа. Това е памет-
ник и на двадесетте хиляди 
български войници, загина-
ли в края на войната в бит-
ката срещу фашистка Гер-
мания като неделима част от 
Съветската армия. Без тази 
саможертва днес или нямаше 
изобщо да я има България, или 
пък границите й щяха да са 
още по-жестоко оглозгани от 
нашите съседи, които имаха 
претенции за земята ни до 
Стара планина.

Красив или  грозен, този па-
метник отразява своето време. 
Войникът, прегърнал бъл-
гарското дете, е символ на 
стремежа към мир, спокой-
ствие и благоденствие след 
страшната война, погуби-
ла милиони и унищожила не-
изброими богатства, създаде-
ни с тежък човешки труд. Не 
само да се вдига ръката сре-
щу този паметник,  но дори  
да се поставя с пропагандни 
или други тъмни цели въпро-
са за неговото премахване, е 
непростим грях пред памет-
та на загиналите руси, бълга-
ри и хора от всякакви нацио-
налности. Такъв грях няма и 
не може да има опрощаване.
презрението и разплатата 

ще бъдат неумолими   
Дори поставянето отно-

во на въпроса за паметника, 
след като преди години в най-
мрачното време на неокапита-
листическа България вече се 
говореше за ликвидирането и 
на пловдивския Альоша, и на 
Софийския паметник, е отвра-
тително предизвикателство 
към всички наши руски бра-
тя, към синовете и внуците 
на този велик славянски и 
православен народ, проли-
вал щедро кръвта си за на-
шата свобода, независимост 
и благоденствие. Ние не мо-
жем до безкрай да се надява-
ме, че по-големият славянски 
брат ще ни прощава винаги, 
че ще ни гледа снизходително 
като неразумно незряло дете, 
което не знае какво върши. 

През последните 20 годи-
ни в Русия израсна цяло едно 

поколение, което или не ни 
познава, или няма високо 
мнение за морала и достойн-
ството на българите, именно 
поради многобройните явно 
антируски прояви на офи-
циалните властите в страна-
та ни. Утре това ново поколе-
ние ще гледа настрана, когато 
ние отново потърсим помощ 
от него, за да запазим държа-
вата си и своята национална 
независимост.   

Отношенията с Русия за 
нас са истински екзистенциа-
лен въпрос, тоест въпрос да я 
има или да я няма България. 
Посягайки към паметника 
на Съветския войн, който ние 
самите някога построихме със 
съгласието, одобрението и ен-
тусиазма на целия народ, с та-
ланта на нашите най-добри 

скулптори, художници и архи-
текти,  ние късаме и послед-
ните нишки, които ни свърз-
ват с Русия. Защото този па-
метник не е просто къс гранит 
и бронз. Той е нещо лично за 
всеки руски гражданин – той 
вижда в него своя баща, своя 
дядо, своя най-близък човек, 
загинал или дал на война-
та най-добрите си години, за 
да настъпи най-сетне по-до-
бър ред на земята. а за всяко 
обругаване на най-святото, 
най-близкото у руските хора 
– и не само на руските, но и 
на децата на десетки други 
народи от някогашния Съ-
ветски съюз – презрението 
и разплатата ще бъдат неу-
молими.

Без помощта и застъпни-
чеството на Русия ние няма 

да запазим независимостта на 
своята страна. Ще е върхов-
но престъпление, ако заради 
фанатизма и егоизма на мал-
ка група безродни фанати-
зирани елементи България 
загуби свободата и незави-
симостта си. В днешния жес-
ток и крайно подвижен свят, 
когато границите се огъват и 
рушат, а моралът е забравена и 
дори презряна дума, без Русия 
ние няма да просъществува-
ме. Паметникът на Съветска-
та армия е един закрилник 
на страната ни, едно преду-
преждение към нейните по-
тенциални врагове. Който 
посяга на него дори с думи, 
да не говорим за нещо повече, 
е ликвидатор не само на Па-
метника, но и на България.           

13.01.2011 г.

за ПаМеТТа, за ПаМеТНика и 
за рУСия, без кояТо Не МоЖеМ!

От стр. 9

Плашещо е да се усеща, че 
някой е замислил да построи 
свят, в който няколко милиар-
да хора ще бъдат на практика 
затворници. Затворници! Мно-
го хора основателно се тревожат 
и възниква психозата: “Какво 
ще стане с нас?“

Едновременно с катастро-
фата с вируса, възниква и го-
лемият въпрос: „Как може це-
лият свят (кризата обхвана 
повечето страни) да продължи 
да живее в ситуация, при коя-
то 50-60% от производствата 
на стоки, са закрити?“ Хора-
та няма къде да работят. Сега, 
в Италия, положението е точно 
такова. Но мисля, че и в Испа-
ния, Франция и Съединените 
щати, в и много други страни, 
положението е подобно – ог-
ромно намаляване на произ-
водството. В Италия, след един 
месец, 10 млн. граждани няма 
да получат заплати. Откъде ще 
намерят средства за елементар-
но съществуване?

Вие попитахте какви са про-
мените, които очакват света. 
Разбира се, че светът ще се про-
мени. Въпросът е колко карди-
нално и колко дълбоки ще са 
тези промени? И вторият, не 
по-малко важен въпрос е: „Ще 
последват ли социални трусове 
и колко сериозни ще са те?“ За-
щото, ако италианското прави-
телство не намери спешно сред-
ства, не е ясно какво ще се случи 
по улиците на страната. Хората 
ще стачкуват. Милиони са ли-
шени от доход.. цялата турис-
тическа индустрия в Италия е 

парализирана. Всички ресто-
ранти и хотели са затворени. 
А 60 млн. италианци, са ангажи-
рани по някакъв начин в турис-
тическия бизнес. Това е напра-
во безпрецедентна, катастро-
фална ситуация.

Ще изкажа личното си мне-
ние. Убеден съм, че вирусна-
та атака беше организирана 
и насочена срещу Китай. И 
тази атака е част от хибрид-
ната война, за която сме го-
ворили не веднъж. Този свят, 
тези личности и общества, на-
сочени срещу Китай, не се спи-
рат, не изоставят плановете си. 

Китай съществува и е силен. 
Русия съществува. Преди дни 
министърът на правосъдието 
на САЩ заяви: „Нашият враг 
е Китай!“

От това следва, че навли-
заме във фаза на повишено 
международно напрежение. 
Съвсем очевидно е, че съче-
танието на финансова, соци-
ално-икономическа, енергий-
на и петролна кризи с коро-
навирусната пандемия, може 
да доведе до рязко влоша-
ване на отношенията между 
Китай и Съединените щати, 
между СаЩ и Русия, между 

други страни… Противоре-
чията нарастват.

Ситуацията днес е такава, 
че аз не само съм обезпоко-
ен, но виждам и всички пред-
поставки за наближаване на 
една военно- епидемиоло-
гична и финансова война. 
Разпределението на силите 
ще се промени. Противосто-
ящите страни много бързо 
ще сменят местата си и съот-
ношението на силите ще ста-
не друго. Много вероятно е да 
станем свидетели на нова ге-
ометрична структура на све-
товното противостоене. Това 
не означава обаче, че вървим 
към многополярен свят. Това 
означава, че светът отива към 
нова спирала на конфликти 
между държавите.

- Картината изглежда 
трагична.

- Това е действително тра-
гична картина, но аз говоря 
от състояние на самоизола-
ция като един затворник, на-
мирайки се в условия, за кои-
то доскоро никой не можеше 
да си помисли дори. Такава 
подтискаща ситуация не мо-
жехме да си представим. А сега 
се намираме и ние, и цяла Ев-
ропа, в нея. И никой не може 
да даде отговор на въпроса 
защо в Белорусия този ви-
рус го няма? Защо в Швеция 
и Нидерландия заразените 

са малко? Защо в Русия не 
са много, а в Италия и Испа-
ния са много? И така нататък. 
Ние не знаем какво се случва, 
изказват се разни версии, но 
общо консолидирано мне-
ние липсва.

Чуват се мнения, които 
звучат екзотично, че ние вече 
до такава степен сме увреди-
ли природата и отношени-
ето на човека към околната 
среда е толкова варварско, 
че тази пандемия, в известен 
смисъл, е отговор на приро-
дата на нашето безумство. 
Ако вирусът не е създаден из-
куствено, което не трябва да се 
изключва, ако той не е зами-
слена операция, то версията, 
че това е отговор на приро-
дата, е също възможна.

Много хора са на мнение, че 
една от причините за толко-
ва масово разпространение 
на вируса може би е внедря-
ването на технологиите 5G. 
Град Ухан е център за внед-
ряване на технологии 5G в 
Китай. В Италия - в Милано 
и Бергамо, където се вихри 
инфекцията, е най-високо 
нивото на технологическата 
информационна структура, 
на електромагнитни полета. 
Кой знае дали те не са причи-
ните за всичко това? Ние няма-
ме обяснение. Живеем в ситу-
ация на абсолютна неопре-
деленост, което само по себе 
си е опасно, защото предиз-
виква у хората страх и чув-
ство на неувереност.

Превод Румен ВОДЕНИЧАРОВ
23.04.2020 г., в-к „Завтра”, РФ

Десетилетия вече поддържаме на страница 12-та по-
етичната „Антология „Зора“. От днес, възнамеряваме, 
ако е живот и здраве, да припомняме на нашите стра-
ници антологичните текстове от  бляскавата публици-

стика през годините, с която е известна „Зора“. Те само биха по-
твърдили, че оставаме верни на принципа „никой не е забравен 
и нищо не е забравено“. Нито приятелите, нито враговете, нито 
доблестта, нито предателствата. И че „Зора“ и „Нова Зора“ имат 
самочувствието да бъдат обективният свидетел в задаващия се 
неминуемия „народен съд“ на възмездието и справедливостта.

Някой Ни СТрои 
Нов СвяТ



брой 20, 19 май 2020 г.

Драги читатели, 
приятели и съратници,

Днес, вестникът кой-
то държите в ръцете 
си става на 30 години 
и 5 дни. Това са 10 955 

денонощия от календара на 
един живот. Бих уточнил дори, 
от календара на една борба. Не 
искам да назовавам противника. 
Вие сте достатъчно интелигент-
ни. Не искам да оценявам и по-
стигнатото – нито делниците, 
нито празниците в тази, все 
пак „празнична каторга“, на ко-
ято заедно посветихме и сили, 
и младост, и болка, и радост, и 
вяра, и надежда. 

Лично аз бях едновремен-
но и роб, прикован към греб-
лото на галерата. И капитан. 
Натисках веслата и по Божия 
Воля, следвах компаса на сър-
цето си. С мен бяха и други, с 
мнозина от които продължа-
ваме и днес. С нас бяхте и вие 
– читателите, приятелите, съ-
мишлениците. Вам принадле-

жи заслугата. Вам принадлежи 
и правото да отсъдите  кому 
свети, и кому е светила, кому 
служи и кому е служила, през 
тези 10 955 денонощия „Нова 
Зора“. И защо я има? И защо е 
нова?

Няма как да знам и да за-
помня имената на всички, ко-
ито са вярвали и вярват в де-
лото на „Зора“. Но една неиз-
казана благодарност пари на 
гърлото ми. Горчи ми и чув-
ството за вина, че разсъмване-
то, което както в онази велика 
песен за Победата „мы прибли-
жали как могли“, все не идва. 
И все така непроницаем, и ко-
видно мастилен дори, става 
сковаващият мрак.  И макар 
да знам, че е най-тъмно пре-
ди разсъмване, все се питам: а 
дали знаят, дали вярват в това 
александър и Дойчин, Галя и 
анка, Иван и Марин, Петко и 

Любомир, Петър и Стоян?... 
Както и хилядите други, кои-
то като не могат да си набавят 
вестника, идват в редакцията, 
звънят по телефоните или пи-
шат писма и дават препоръки 
„да се увеличи тиражът, защо-
то не стига!“. 

Случвало се е да имам вре-
ме и да поразговаряме по тема-
та. Една дълга въздишка е спо-
менът ми от тези разговори. 
Заради нея никога не си зада-
вах въпроса има ли смисъл да 
натискам греблото. И за чест 
на всички около мен, не помня 
никой да е заявявал обратно-
то. И никой от цялата „смърт-
на дружина“ никога не потър-
си „избавление“ от празнична-
та каторга на дълга! Спорове 
е имало, но бунт на кораба – не. 
Никой от другарите ми не е об-
ръщал гръб на пасионарния 
зов на Родината; на сакрални-

те пространства на вярата и 
паметта на предците ни! Годи-
ните взеха по много от всеки от 
нас, но все още шуми кръвта ни 
пред неправди и кипи от подло-
стите на майкопродавци и от-

церугатели, от разкръствания и 
братоотричания на хора, в кои-
то сме вярвали. Велика е болка-
та, която ни държа будни и пра-
ви през тези три десетилетия.

На стр. 10

Стр. 12 юБИЛЕй

Никой Не е забравеН, 
Нищо Не е забравеНо

Минчо МИНЧЕВ

Антология

Минчо МИНЧЕВ

ние
 
На Георги Карауланов

Чиновници и виночерпци дребни,
отровата ви нас не ни мори.
Не вярвайте в прогнозите служебни.
На смъртен акт не вярвайте дори.

Една душа зад зъбите си носим.
И като гол юмрук – едно сърце.
Но стъпваме по въглените боси.
И хляб ядем от своите ръце.

Нас ярост ни свестява цял живот.
След всяка смърт възкръсваме отново.
И тръгваме от каменния под
на моргите – по-силни и сурови.

В челата ни, белязани за труд,
в горчива пот свистя искрата божа.
Но беше яка селската ни кожа.
И бе неизтребим духът ни лют.

С главите си разбивахме стени.
И падахме. Но пяхме справедливо.
Когато ни погребвахте дори,
ний бяхме живи. Живи! 
Живи!

Огледайте високия ни ръст,
широкия ни кокал, всяка рана...
За яростта, в сърцата ни събрана,
са твърде малко два кубика пръст.

С
ъвсем не е случайно, че 
именно сега отново се 
повдига този въпрос, на 
който българският на-

род отдавна е дал своя катего-
ричен отговор. В момента ре-
акцията в България подема 
нов поход срещу демократи-
зацията на страната ни, сре-
щу законните искания на хо-
рата за по-добър живот, сре-
щу ограбването на национал-
ното богатство от вътрешни 
и международни разбойни-
чески корпорации. Предстоят 
поредни избори, и отново ще се 
преразпределят властовите по-
зиции, които са свързани с въз-
можности за законно и незакон-
но облагодетелстване. Крайна-
та десница надига отново глава. 
Хората трябва да се уплашат, 
подкрепата на международ-
ната реакция трябва да бъде 
привлечена, а най-лесният на-
чин за това е да се раздухва ан-
тируска истерия, да се разпал-
ват примитивни настроения 
сред някои лумпенизирани от 
недоимъка и целенасочената 
пропаганда българи, които са 
склонни да приемат на вяра и 
най-абсурдните лъжи на фа-
шизоидните елементи в Бъл-
гария. 

Истерията около памет-
ника има и друга цел – да се 
обърне недоволството на хо-
рата от тежкия живот, от бед-
нотията, от безработицата, от 
ограбването на националните 
богатства не срещу истински-
те виновници за тази траге-
дия, а в съвършено друга по-
сока, за да може това ограбва-
не да продължи.    

международните аспекти 
и истерията

В глобален мащаб битката за 
пътищата, по които да се разви-
ва човечеството, става все по-ос-
тра. Икономическата криза, от ко-
ято най-развитите страни все още 
не са успели да се оправят, показа 
слабостите на т.нар. либерален 
капитализъм в развитите дър-
жави, в това число и в претен-
диращите за единствена свръх-
сила Съединени щати. Дали да се 
търсят нови варианти за демокра-
тично развитие в полза на по-ши-
рок кръг от гражданите, или пък 
да се направи рязък завой към 
диктатура, към ограничаване 
на човешките права, към всеоб-
що обедняване и ликвидиране 
на икономическите завоевания 
на обикновените хора, резултат 
на тяхната десетилетна борба, 
както и на някогашната конку-
ренция на реалния социализъм 
– това са въпроси, които трябва да 
се решат в наше време.  Разруша-

ването на паметниците, подоб-
но на престъпното взривяване 
на софийския Мавзолей, би 
дало сигнал на тъмните сили 
в световен мащаб, че в малка 
далечна България има мера-
клии да раздухат огън, чии-
то въглени могат по-късно да 
се използват за разпалването 
на много по-страшен пожар, 

който ще изпепели цялата ни 
страна.      

грехът, за който няма 
прошка     

Ние трябва ясно да осъзна-
ем, какво представлява Памет-
никът на съветската армия в 
София. 

На стр. 11

за ПаМеТТа, за ПаМеТНика и 
за рУСия, без кояТо Не МоЖеМ!

Д-р ист.н. Христо МаЛЕЕВ,  
посланик


