
www.novazora.net

www.zora-news.com

 ВТОРНИК, 26 май 2020 г. ЦЕНа 1 ЛВ. СОФИЯ ГОДИНа XXIV (XXXI) БРОй 21

ЗОРа Е !

ISSN 1310-8492

ЗА ДА НЕ ПИШЕМ ДУМИТЕ СИ НА ВОДА

Глобалният катаклизъм 
"Covid 19" не само раз-
клати устоите на съвре-
менната цивилизация, 

но даде  реална представа на 
човечеството, какво означа-
ва напаст, показа колко безпо-
мощен е човек пред връхлита-
щата  го смърт и, че единстве-
ната възможност за спасение 
е колективният отпор на бед-
ствието, на агресията, на без-
дарното словоблудстване и на 
диктата. Но не  всички го раз-
бират или по-точно, не всички 
искат така да го разбират. На-
против, за апологетите на соци-
алния дарвинизъм, пандемия-
та е възможност за реализация 
решенията на Третата конфе-
ренция по евгеника, проведена 
през 1932 г. в Ню Йорк, на която 
"видният” британски фашист 
Феърфийлд Осбърн  казва: "Ев-
гениката (приложна концеп-
ция, целяща подобряването на 
генетичните качества на група 
хора - б.а.), насърчава оцелява-

нето и размножаването на най-
годните; косвено – тя предо-
твратява размножаването на 
непригодните". По късно Фон-
дация "Рокфелер" спонсорира 
немската евгеника и по-специ-
ално – изгряващата звезда на 
човешкото "усъвършенстване" 
– д-р Йосиф Менгеле (Матю 
Ерет, "Нова зора", бр.20,2020 г.). 
По същество, социалният дар-
винизъм и наборът от практики 
в приложната генетика (евгени-

ката), са  методите и псевдона-
учните принципи на теориите 
за превъзходството на опреде-

лена раса, но в действителност, 
те са мотивацията, оправдава-
ща  фетишизирането на неоли-
берализма и повсеместната кон-
куренция, при която оцеляват 
най-силните! Обикновен фаши-
зъм!

В Германия  преди годи-
ни  бе издадена книга със за-
главие "Говори Хитлер – звяр 
от бездната” на председате-
ля на Сената през 30-те години 
на миналия век, на свободния 
град Данцинг, Херберт Рауш-
ник. Като част от близкия кръг 
на създаваната по това време 
от Адолф Хитлер Национал-
социалистическа партия, той 
дословно предава плановете 
на  бъдещия фюрер на Гер-
мания за бъдещето на стра-
ната и света. "Ние сме задъл-
жени да унищожаваме наро-
дите  така, както системно 
сме задължени да се грижим 
за немското население. Тряб-
ва да се изработи техника за 

унищожението на народите. 
Вие ще попитате, какво зна-
чи да се унищожават народи-
те? Подразбирам ли под това 
да се унищожават цели на-
ции? Да, нещо подобно, всич-
ко върви към това. Природа-
та е жестока и,  затова и на 
нас също ни е позволено да бъ-
дем жестоки". 

Ето как аргументира своя-
та цел поредният създател на 
Новия световен ред: "Днес ние 
сме изправени пред необходи-
мостта да създадем нов социа-
лен ред... Редът е винаги йерар-
хия... Секретът на нашия ус-
пех е в това, че ние поставяме 
в центъра на политическата 
си борба правото на истин-
ските господари на съществу-
ване. Истинските господари се 
появяват тогава, когато въз-
никва робството. Не може да 
става дума за преодоляване на 
неравенството между хора-
та –  напротив, то трябва да 

бъде задълбочавано... Нашата 
задача е да превърнем в роби 
другите народи. Немският на-
род е призван да даде на света 
нова класа господари".

За съвременния читател, ве-
роятно е интересно да узнае как 
Хитлер си е представял вза-
имоотношенията на Третия 
райх с европейските страни 
на изток и югоизток от Герма-
ния, 

спасени по-късно от 
Червената армия.

Първият договор за нена-
падение сключен през 1934 
г., е  със съседната европей-
ска страна Полша. По повод 
на този договор, кандидатът за 
фюрер, казва: "Всички договори 
с поляците представляват вре-
менна ценност. Аз нямам наме-
рение да постигам взаимно раз-
бирателство с поляците. Аз не 
изпитвам необходимост да деля 
властта, с когото и да било". 

На стр. 2

Георги ВацОВ

ШЕПА ХОРА БЕЗ СЪВЕСТ

В Пространното житие на свети Кирил се 
разказва как моравският княз Ростислав 
отишъл при византийския император Ми-
хаил III, за да го моли да му изпрати човек 

мъдър и учен, който да научи народа му на христи-
янство и му преведе свещените книги на славян-
ски език. Императорът преценил, че най-подходящ 
за тази мисия измежду всички мъдри и учени хора на 
Империята е св. Константин Философ. Извикал го 
и му казал: „Зная, философе, че си уморен; но потреб-
но е ти да отидеш там, защото никой друг не може 
да свърши тази работа като тебе." Когато малко по-
късно той тръгнал за Моравия, император Михаил 
III написал на моравския княз: "Бог, който иска да 

достигне до познание на истината и да се издигне до по-високо достойнство, като 
видя твоята вяра и твоето старание, направи да се изпълни твоето желание, като 
откри сега, в наше време, букви на вашия език – нещо, което не е бивало досега освен 
в първите времена, – та и вие да се причислите към великите народи, които славят 
Бога на свой език. И ето, ние ти пращаме тоя човек, комуто Бог откри [тези букви] – 
мъж почтен, благоверен и многоучен философ. Приеми го като дар, по-голям и по-скъп 
от всякакво злато и сребро, и скъпоценни камъни, и преходно богатство. Постарай се 
с него да затвърдиш успешно делото и с цялото си сърце да потърсиш Бога. Не отхвър-
ляй и общото спасение, а подтиквай всички да не се бавят, но да тръгнат по истин-
ския път. По тоя начин и ти, като ги приведеш със своето старание към истинско бо-
гопознание, ще получиш срещу това своята награда и в тоя век, и в бъдещия, за всички 
души, които ще повярват отсега и докрай века на нашия Христос Бог, и ще оставиш 
спомен за себе си в бъдните поколения подобно на великия цар Константин."

Никой друг не е оценил по-точно и не е изразил така красноречиво подвига и 
личността на светия философ, както го е направил императорът Михаил III. Сред-
новековният човек възприема словото, буквите и книгата като дар от Бога, изра-
ботен чрез човешкия ум и воля. Защото те служат не само за пренасяне и съхранение 
на човешката мъдрост, а за да могат хората да прочетат Божието слово и умът им да 
се изпълни с Божията премъдрост. Всичко е от Бога и за Негова прослава. 

На стр. 6

Панко аНчеВ
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От стр. 1

И развива цялата си страте-
гия за диктата над цяла евро-
па: „В центъра  аз ще поставя 
"стоманено" ядро, изковано от 
Германия. В него ще влязат Ав-
стрия, Чехия и Моравия, Запад-
на Полша – нерушим блок от 
сто милиона души –  без пук-
натини и чуждородци. Той ще 
е здрав фундамент на наше-
то господство. Следва Източ-
ната федерация – Полша, при-
балтийските държави, Унгария, 
балканските държави, Привол-
жието, Грузия. Федерациите не 
са изградени от равноправни 
народи, а съюзи от безправни 
народи – без армия, без самосто-
ятелна политика, без самосто-
ятелна икономика. На Запад ще 
бъде същото, както и на Изток 
– Западна федерация – Холан-
дия, Фландрия, Северна Фран-
кония. Северната федерация ще 
включва – Дания, Швеция и Нор-
вегия".

Третият райх е бил разде-
лен на административни про-
винции начело с назначаван 
гаулайтер-наместник, който 
е отговарял за насаждането в 
обществото на военна дисци-
плина и прилагане на власто-
вите инструменти на райха - 
арести, принудителна трудова 
повинност, принудителна сте-
рилизация, разстрел. Хитлер е 
мечтаел да изкорени христи-
янството, най-напред в самата 
Германия. „Да бъде изкоренено 

християнството, напълно да 
бъде унищожено, включително 
и най-малките  му издънки... на 
нас не са ни нужни хора, които 
са втрещени в небесата... на нас 
са ни необходими свободни хора, 
които осъзнават и чувстват 

Бога в самите себе си!"
През 1934 г.  с тази идеоло-

гия Национал-социалистиче-
ската партия в Германия пече-
ли плебисцита за въвеждане 
на длъжността  фюрер (вожд) 
на немския народ и избира на 
тази длъжност адолф Хитлер 
с невероятните 88,3% от има-
щите право на глас немски из-
биратели. 

Не по-малко възторжена в 
определени кръгове е била под-

крепа на Хитлер и неговата иде-
ология в  България. Ето извадка 
от протокола от  21 заседание 

на ХХV-то Народното събра-
ние, проведено на 13  декем-
ври 1941 г.

Министърът на външните 
работи Иван Попов: „Ние при-
ехме с готовност и благодар-
ност поканата да се пресърдим 
към Пакта за борба срещу Ко-
мунистическия интернационал 
(СССР - б.а.) Натоварен от пра-
вителството аз отидох в Бер-
лин, където на  25 ноември,  в 

тържествена обстановка, под 
председателството на герман-
ския министър на външните 
работи г-н фон Рибентроп и с 
участието на представители 
на Италия, Япония, Испания, 
Манджукуо, Унгария, Финлан-
дия, Дания, Хърватска,  Румъ-
ния и Словашко, предадох писмо 
от името на българското пра-
вителство.   (Чете) „След като 
царското българско правител-
ство бе поканено от правител-
ството на Германския Райх, от 
кралското италианско прави-
телство и от японското импе-
раторско правителство да се 
присъедини към Спогодбата за 
борба с Комунистическия ин-
тернационал, съобщавам с на-
стоящето за присъединяването 
на България към тази Спогодба. 
(Ръкопляскания) Спогодбата бе 
продължена с още пет години".

Министър-председателят 
Богдан Филов: „Българското 
правителство, в изпълнение на 
решението си по чл.3 от Три-
странния пакт, реши вчера, на 
12 т.м., също така да скъса ди-
пломатическите си отношения 
със Съединените щати и да обя-
ви положение на война с тази 
държава, както и с нейната съ-
юзница Англия. (Всички народ-
ни представители стават пра-
ви, викат многократно мощно  
"Ура", и продължително ръко-

пляскат). По този начин и  ние, 
наред с останалите държави 
от Тристранния пакт,  ще мо-
жем да допринесем към създава-
нето на  новия ред в Европа, на 
онази именно Европа, която се 
гради днес с толкова жертви, и 
която сме убедени - ще се издиг-
не на развалините на днешната 
война".

Председателят на Народ-
ното събрание Христо Кал-
фов: "Пристъпваме към гласу-
ване. Които приемат деклара-
цията, представена от прави-
телството, моля, да вдигнат 
ръка. Абсолютно болшинство. 
Събранието приема". (Всички 
народни представители стават 
прави, бурно и продължително 
ръкопляскат и викат няколко-
кратно мощно "ура").

Председателят Калфов ста-
ва прав: "Г-да народни предста-
вители! Редица поколения живя-
ха, работиха и в борба измираха 
за извоюване свободата на на-
шия народ. След толкова жерт-
ви и усилия, благодарение на ви-
сокия жест на великия водач на 
великия Райх и  гениалния  вожд 
на италианския народ, както и 
на техните героични войски и 
народи, ("Браво", продължител-
ни и бурни ръкопляскания) на-
шият народен блян е осъщест-
вен: България е свободна и обе-
динена". ("Браво!", бурни  ръко-

пляскания).
Никола Мушанов: "Искам 

думата!" (тропа по банката)
От народните представите-

ли: "Вярност за вярност!"
Председателят Калфов: „Ще 

вдигнем заседанието".
Никола Мушанов: Г-н Пред-

седателю, искам думата! Вие 
глух ли сте? (Възражения от на-
родните представители) В тия 
исторически моменти...

Председателят Калфов: „В 
съгласие с правителството, 
вдигам заседанието".

Тази еуфория на български-
те държавни мъже от "осъщест-
вения блян за  свобода и обедине-
ние" 

донася на България 
жестоки бомбардировки 

от авиацията на САЩ 
и Англия над мирното 
население  на София,  
на българските Скопие и 

Ниш. Тя събужда люта нена-
вист у населението на Гър-
ция, Югославия и албания от 
действията на окупационна-
та българска войска, осигу-
ряваща тила на 35-те немски, 
италиански и хърватски ди-
визии, воюващи с местните 
партизани. Задължава жан-
дармерията стриктно и повсе-
местно да изпълнява Закона за 
защита на държавата и Зако-
на за защита на нацията, дове-

ли до разстрели, вкл. на деца  от 
Ястребино и Белица; до  рязане 
на човешки глави срещу парич-
но възнаграждение; до репара-
ции от 119 милиона долара към 
съседните Гърция и Югославия; 
до невърнатите на България от 
Третия германски райх кредити 
на стойност  7 млрд.лева, равни 
на днешни 3,3 млрд. ам.долара. 
Със свидните жертви, дадени  в 
последната фаза на Втората све-
товна война на над 20 хиляди 
наши сънародници и с решава-
щата помощ на СССР, Бълга-
рия  съумява частично да из-
купи историческата си вина 
от присъединяването си към 
фашисткия пакт, като по този 
начин не само запази  терито-
рията си, но получи и Южна 
Добруджа.

Отлагането на тържестве-
ния военен парад и многоми-
лионното шествие "Безсмъртен 
полк" по улиците на града-герой 
Москваq по случай 75-та годиш-
нина от Победатаq предоставя 
възможност на благодарно-
то човечество в предстоящи-
те месеци нееднократно да се 
връща към подвига на съвет-
ските народи, на народите на 
СаЩ и Великобритания, на 
антифашисткото движениеq 
за ликвидиране на човеконе-
навистния фашистки режим 
и техните сателити по целия 

свят. Едновременно с това, дни-
те до отбелязването на годиш-
нината дава  възможност ар-
гументирано, обективно и все-
странно да се изследват истори-
ческите факти, които и до днес 
разделят хората по въпроса за 
резултатите от Втората световна 
война и историческата съдба на 
милиони хора. 

Доказан исторически факт 
е, че след 1933 г. официалната 
държавна политика на Герма-
ния, базираща се на нацистка-
та идеологияq е била подкре-
пяна от държавници, поли-
тици, индустриалци и банке-
ри от  СаЩ, Великобритания, 
Италия, Франция и Белгия. 
След неуспеха на военната ин-
тервенция и гражданската вой-
на в Русия и утвърждаването 
на втори класов полюс в све-
та, превърнал се в пример и на-
дежда на стотици милиони хора 
за друг, по-добър живот, заста-
вя, най-вече, Британската ко-
лониална империя, индустри-
алните и финансови акули от 
Уолстрийт, новите властелини 
на света: Ротшилдови, Рокфе-
лерови, Хенри Форд, Дюпон, 
Хариман и пр., да предприемат 
решителни действия за заду-
шаването на възможността 
социалистическата обществе-
но-икономическа формация 
да бъде алтернатива на капи-

талистическата. За главен реа-
лизатор на тази велика цел е из-
брана унижената след Първа-
та световна война и мечтаеща 
за реванш, Германия. През 1930 
г., в  швейцарския  град Базел, 
се създава Банката за между-
народни разплащания (БМП) 
като инструмент на америка-
но-немския план за погасяване 
на германския дълг, натрупан 
след  Първата световна война. 
В  БМП  учредители са частни-
те централни банки на Вели-
кобритания, Франция, Герма-
ния, Италия и Белгия и аме-
риканските JP Morgan, First 
National of Chicago и  First Na-
tional of New York. Базелска-
та Банка за международни 
разплащания, въпреки преот-
стъпени свои функции на МВФ 
след 1944 г., и до днес, в качест-
вото си на "централна банка на 
централните банки",  е основ-
ният механизъм за налагане-
то на санкции от СаЩ към не-
послушните страни, но през 
тридесетте години на миналия 
век тя  е главната "каса", финан-
сираща нацистката индустриал-
на икономика, и най-вече воен-
но-промишлената  машина.

На 22 юни 1941 г. започ-
ва изпълнението на плана 
за военната интервенция  на 
Германия срещу Русия, въ-
преки действащия  Договор 
за ненападение между двете 
държави. В началото на 1937 
г., членът на английския пар-
ламент У. чърчил, в беседа с 

посланика на Германия в Лон-
дон фон Рибентроп заявя-
ва: "Ние ненавиждаме комуни-
зма точно толкова, колкото и 
Хитлер", но пред надигащата 
се немска агресия, на 19 май 
1939 г. Уйнстън чърчил, об-
ръщайки се в парламента към 
прогермански настроения 
министър-председател чем-
бърлейн вече  заявява: "Наше-
то правителство трябва да 
разбере, че никой в държавите 
в Източна Европа не би могъл 
да води даже едногодишна вой-
на с Германия, ако не чувства 
зад гърба си масивната и мощ-
на подкрепа на приятелска Ру-
сия, обвързана в коалиция със 
западните държави. Ние тряб-
ва да осигурим ефективна под-
крепа на приятелска Съветска 
Русия. Без ефективен Източен 
фронт не може да има здрава 
защита на нашите интере-
си на Запад". На 24 юни 1941 г. 
Държавният департамент на 
СаЩ публикува изявление по 
повод обявената от Германия 
война, в което между другото 
се казва: „фашистката дик-
татура е толкова недопусти-
ма, колкото и комунистиче-
ската диктатура". 
На 9 юни 1942 г. СССР и САЩ 

подписват комюнике, 
в което определят като "из-

ключително важна задача от-
криването  на втори фронт в 
Европа през 1942 г.". 
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ШЕПА ХОРА БЕЗ СЪВЕСТ

Според изследване, 
цитирано преди вре-
ме от Би Би Си, 33 на 
сто от пациентите, 

заразени с COVID-19, които 
са преминали през интен-
зивните отделения на бол-
ниците във Великобрита-
ния, полудяват. Казано с дру-
ги думи, бягайки от корона-
вируса, те са се превърнали 
в клиенти на психиатриите. 
По същия начин, спасилите се 
чрез изолация от заразяване с 
коронавирус български граж-
дани, които страдат от други  
заболявания, може да паднат 
в лапите на същите тези за-
болявания. Понеже през пър-
вите няколко месеца на борба-
та с „китайския вирус“ у нас 
бяха временно преустановени 
редовните прегледи, приеми-
те, консултациите и плановите 

операции. 
Както каза президентът Ру-

мен Радев, само 
при управлението на Бойко 

Борисов у нас България е 
намаляла с 600 000 души. 

На извънредния брифинг 
в МС на 19 май, представи-
телката на ПИК-ливата про-
правителствена агенция на 
Недялко Недялков, Ива Ни-
колова, „изненада“ премиера 
Борисов с казаното от Радев, а 
пък той внезапно извади ста-
тистика, според която по вре-
ме на неговото премиерства-
не у нас са се родили над 700 
000 млади българи. Защо то-
гава населението на България 
вече е под 7 милиона души? 
И то, при положение, че как-
то твърди Борисов, българите 
масово се завръщат от чуж-
бина, за да се лекуват тук? И, 
защото „от България по-хуба-
во няма“? От България, която 
е имала редкия шанс да я уп-
равлява „Премиерът Слънце“ 
Бойко Борисов. И затова раж-
да та се къса, продължавайки 

да се свива демографски като 
шагренова кожа. Може поло-
вината европейски съвет да 
му се подиграват на самох-
валствата, но е факт, че бро-
ят на починалите от коро-
навирус у нас ни нарежда на 
трето място в европа по ни-
ска смъртност. Всичко друго, 
което го говорят Румен Радев 
и Корнелия Нинова, „Бож-
ков ТВ“ и други „негодници“, е 
от завист! Защо ли тогава ня-
кои предвиждат, че Борисов се 
готви да хвърли кърпата и да 
отиде на предсрочни парла-
ментарни избори, преди да 
ни е разтърсила икономиче-
ската криза, следствие от ко-
ронавирусните ограничения? 
Зачестилите му медийни пред-
ставления подсилват усещане-
то за предсрочната му абди-
кация с цел да остави прези-
дента да измъква каруцата, 
която той ще остави в блато-
то, като същински банкянски 
Андрешко.

Откакто решиха да ни 
тормозят само с един седми-

чен брифинг, а провеждат по 
2-3 на ден, не ни се мисли как-
во би станало, ако вземат да 
възстановят официално бри-
фингите на Националния опе-
ративен щаб! Защото гневни-
те реакции срещу неудобни-
те журналистически въпроси, 
било към самия Борисов, било 
към някои от неговите мини-
стри или членове на щаба, по-
казват на какви рискове е из-
ложено

психическото здраве на 
политиците и техните 
медицински съветници. 

Това, разбира се, засяга и 
лидерите на далеч по-големи 
държави по света. Един от тях, 
президентът на СаЩ Доналд 
Тръмп, освен че се похвали 
че на своя отговорност гъл-
та хидроксихлорохин, посъ-
ветва и лекарите да лекуват 
болните от коронавирус чрез 
осветяването им отвътре, 
както и да ги инжектират с 
дезинфектант. Казват че след 
тези му препоръки поне 200 
американци се нагълтали с 
белина. Оказва се, че и за най-
безумната идея може да се 
намерят последователи.

Включително в България, 

където въпреки ангажиментите 
си в борбата срещу коронавиру-
са, „бащицата“ Бойко Борисов 
намери време да инспектира 
строителството на газовата 
връзка с Гърция. „Изненадан“ 
от ятото журналистки, които 
го чакаха в нивите между две 
села - Орлово и Мандра, Ха-
сковско, той ги повиши в зва-
ние от „мисирки“ на „патици“, 
след което им нареди да бъ-
дат благодарни, че са имали 
редкия шанс да ги управлява 
той, а не „съседът“ Радев. За-
щото ако Радев бил на негово 
място, щял да направи като 
Путин и Борис Джонсън – да 
остави хората да измрат. За-
ради такива като него в Европа 
на ден умирали по 30 000 души - 
цяла армия, което Борисов бил 
видял на някакъв телевизор. 
После си призна, че над въ-
просния репортаж „със зеленко“ 
било изписано, че става въпрос 
за всички починали от коро-
навирус във Великобритания 
от началото на епидемията 
в Обединеното кралство. Май-
тап, бе Уили! Но да сложиш на 
една плоскост Русия и Велико-
британия, когато умрелите от 
коронавирус в държавата на 

„Политиката има толкова малко общо с етиката, колкото 
астрономията и геометрията“.

Стефан Цвайг

БОЖЕ, ВОЖДА НИ ПАЗИ!

Петко ПеТКОВ

Путин бяха по-малко от 4000, 
докато тези в англия набли-
жаваха 40 000, а в СаЩ – 100 
000 души, това си е направо 
Бойко-Борисово „шменти капе-
ли“! И няма нищо необяснимо 
във факта, че сред „мисирките“ 
все ще се намери някоя, която 
да хвърли сянка на съмнение 
в безалтернативността, без-
погрешността и европейски-
те измерения на управление-
то на ГеРБ и ОП. Такива „ту-
лупи“ го питат не за „успехите“ 
на правителството в борбата с 
коронакризата, а за акциите на 
ПФК „Левски“, дето му ги джи-
роса съдружникът на Васил 
Божков Георги Попов. По въ-
проса за законността на това 
джиро се обърка и 
професор Огнян Герджиков, 

който първо заяви, че 
акциите са на Борисов, 

после се извъртя, че за да 
бъде законно джирото,
трябвало да има съгласие 

от приемащия акциите. На на-
помнянето на репортерката на 
Би Ти Ви, че законът очевид-
но позволява това джиросва-
не, Борисов отговори: „На мен 
законът ми позволява да кажа, 
че вие сте просто едни негод-
ници и не искам дори да чувам 
за вас! Няма на „Божков ТВ” да 
се хвана на въпроси! Извинявам 
се". Ясно ли ви е защо Бълга-
рия е на 111-то място по сво-

бода на словото!? Когато всяка 
една от другите „национални“ 
телевизии е практически „Бори-
сов ТВ“, да придиряш на Би Ти 
Ви, че популяризира тезите 
на хазартния бос Васил Бож-
ков, е просто скандално. Ина-
че някои журналисти и журна-

листки, които са се превърна-
ли в „тръбачи на успехите“ на 
Борисов, си заслужават срав-
ненията с пернатите. Дори 
трябва да се извинят на горки-
те животинки. Както и на зри-
телите, слушателите и читате-
лите, заради превръщането на 

медиите, за които работят, в 
присъдружни подлоги на уп-
равляващите.

Факт е, че психологическа-
та война, която се води срещу 
народа от екраните и ефира на 
т.нар. „национални медии”, се 
отразява зле на психическо-

то здраве на нацията, предиз-
виквайки в публиката истински 
стокхолмски синдром. Т.е., 

кара немалка част 
от облъчените с 

проправителствена 
пропоганда да заобичат 

своите похитители. 

И съответно „да им гласу-
ват“, било при социологиче-
ските анкети, било на различни-
те видове избори. Без при това 
да се смущават от странните 
„мнозинства по интереси“ в 
НС, формирани от уж „непри-
мирими” противници като ОП, 

ДПС и „Воля“. Изборът на Йор-
дан цонев за председател на 
Парламентарната комисия за 
контрол на правителствени-
те харчове около коронавиру-
са, е като да вържеш лисица да 
ти пази курника. А беше време, 
когато Бойко Борисов се жалва-

ше, че Доган го бил поръчал, а 
Делян Пеевски щял да го убие 
в ареста. И Валери Симеонов 
се хвалеше, че е „изчегъртал“ 
ДПС от властта, а се оказа, че 
овластява допълнително пар-
тията на Доган. Ясно е като 
бял ден, че и в българската 
политика няма вечни прия-
телства, а само вечни интере-
си. Ето защо „честният“ част-
ник, аптекар и бензинджия 
Веселин Марешки предлага 
да му възложат създаване-
то на държавната верига от 
бензиностанции, която ще 
осигури свободна конкурен-
ция и ще осуети картелните 
практики на пазара за гори-
ва. Всичко това ни кара с огро-
мна предпазливост да посре-
щаме уверенията на Борисов, 
че прави всичко възможно, за 
да ни опази живи от корона-
вируса. Ако сравнително ни-
ската смъртност от епидемия-
та на COVID-19 у нас (116 по-
чинали до 19 май, б.а.) е дока-
зателство за навременността и 
ефективността на въведените 
от правителството ограниче-
ния, с какво да обясним нуле-
вата смъртност в страни като 
Виетнам, Камбоджа, Еритрея, 
Намибия, Сейшелските о-ви, 
Мавритания, о-в Мавриций, 
Мадагаскар, Мозамбик, Цен-
трално Африканската репу-
блика и Уганда? 

На стр. 4
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Такъв фронт се откри-
ва едва след две години, през 
юни 1944 г., когато червената 
армия е започнала преследва-
нето на хитлеристките пълчи-
ща извън собствената си те-
ритория.

През 1943 г. Рузвелт пише 
на чърчил, че „руският фронт 
за нас  е от най-голямо значение, 
той е нашата голяма опора", 
имайки предвид и това, че бит-
ката на Източния фронт предос-
тавя на Америка време и въз-
можности за разгръщане на 
собствените си сили. Разсъжда-
вайки за военните неуспехи на 
англичаните, Чърчил, в отговор 
на молбата на военните щабове 
да разбере от Сталин за военни-
те му планове, заявява: "Наше-
то военно участие е твърде не-
значително, за да задавам таки-
ва въпроси. Ние воюваме с шест 
немски дивизии, докато Сталин 
се сражава със 185 дивизии!"

В края на ноември 1943 г. 
в Техеран, на срещата на три-
мата големи, чърчил заявява, 
че след края на войната, коя-
то може да свърши през 1944 
г., СССР ще се превърне в най-
силната континентална дър-
жава и върху него, за стотици 
години напред, ще легне отго-
ворността за всяко решение 
в европа. Пак там, на 1-ви де-
кември, на честването на рож-
дения ден на Чърчил, Рузвелт 
произнася тост: "Тук, в Техеран, 
ние се убедихме, че различните 
идеали на нашите нации могат 
да съществуват хармонично и 
съвместно, подкрепяйки наше-
то движение към общото бла-
го", а по-късно, по повод на раз-
говорите за откриване на вто-
ри фронт, той казва на Чърчил: 
"Точно, защото руските хора 
се отличават с простота в об-

щуването, би било грешно да се 
смята, че те са слепи и не виж-
дат това, което става пред 
очите им".    

През март 1942 г. Чърчил 
и Рузвелт се договарят да раз-
делят света на три сфери на 
влияние: за англия – Близки-
ят изток и Индийският оке-
ан,  за СаЩ – Тихият океан, а 
под съвместно ръководство 
- атлантика и европа. Създа-
ден е Щаб за водене на воен-
ните действия в района на Ти-
хия океан, в който влизат девет 
страни, а председател е прези-
дентът Рузвелт. След отстра-
няването на Мусолини, възник-
ва въпросът за привличането 
на Италия на страната на анти-
хитлеристката коалиция. чър-
чил и Рузвелт решават да дър-
жат третия си партньор от ве-
ликата антихитлеристка коали-
ция – Сталин,  извън водените 
преговори с италианците. На 
22 август 1943 г., в телеграма  
до двамата, Сталин пише: "Ве-
ликобритания и Съединените 
щати сключват споразумения, 
а Съветският съюз  е в позици-
ята на пасивен наблюдател... 
това положение е непоносимо 
и ние няма да търпим тази си-
туация". По повод на тази теле-
грама на 25 август 1943 г. чър-
чил пише до  Ътли: "Черното 
петно в нашето време е раз-
растващата се настойчивост 
на Съветска Русия". В коментар 
за  ставащия все по-силен Съ-
ветски съюз, чърчил пише до 
Идън на 6 октомври 1943 г.: "Аз 
не знам в какво състояние ще 
бъде Германия след края на вой-
ната, но ние не трябва да я от-
слабваме прекомерно – вероят-
но ще се наложи да я използва-

ме против Русия". На срещата 
в Москва на 9 октомври 1944 
г. между Сталин и чърчил, 
английският министър-пред-
седател изказва надеждата си, 
че маршал Сталин ще му поз-
воли да има решаващо право 
при определяне положение-
то на Гърция. По същият на-
чин маршал Сталин ще има 
решаващата дума при опре-
деляне положението на Румъ-
ния. Според собствените запис-
ки на Чърчил за тази среща той 
е поставил въпроса така: "Хайде 
да решим нашите проблеми на 
Балканите. Вашата армия вече 
е в Румъния и България, ние има-
ме определени интереси в тези 
страни, мисии и агенти. Не бива 
да се сблъскваме по малки въпро-
си". Чърчил е взел лист хартия 
и е написал следното: „В Румъ-
ния – Русия - 90%, други страни 
- 10%; в България – Русия - 75%, 
други  страни - 25%; в  Югосла-
вия  – Русия - 50%, други - 50%; в 
Гърция – Великобритания - 90%, 
други страни - 10%". Сталин 
приел предложението на чър-
чил за разделянето на сфери-
те на влияние. На срещата от 
американска страна присъства 
посланик  аверил Хариман, а 
по късно Рузвелт пише на Ста-
лин: "Войната е глобална и няма 
нито един военен или полити-
чески въпрос, от който САЩ да 
не са заинтересовани. Моето 
твърдо убеждение е, че решени-
ето на откритите въпроси ще 
бъде намерено от трите стра-
ни само заедно".

През първите дни на фев-
руари 1945 г., на п-в Крим, в 
Ялта, се провежда среща на 
тримата големи. По предложе-
ние на Рузвелт се подписва "Де-

кларация за освободената Евро-
па". 

На Сталин особено допада 
предложения от американците 
текст за "унищожаването на 
последните следи от нацизма и 
фашизма".

Подробно разказваме за слу-
чилото се преди повече от 80 го-
дини, защото много от тези, 
които са призвани да водят 
народите към това общо бла-
го – мир, разбирателство, бла-
годенствие – явно не познават 
историята и  за тях 50-те ми-
лиона човешки живота не са 
достатъчни, за да се спрат и да 
проумеят, че отново тласкат  
света към конфронтация и са-
моизтребление. 

Пандемията "Covid-19" пока-
за, че до глобалната катастрофа 
има само няколко крачки. Ако 
сбъркаш - загиваш!  На 25 ноем-
ври 1941 г. в Берлин, български-
ят външен министър с Декла-
рация присъединява страната 
ни към обща 

Спогодба за избиване на  
евреите и комунистите; 

за фактическото обявява-
не на война на СССР, СаЩ и 
англия; за унищожаването 
на 50 милиона души; за разру-
шаването на градове и държа-
ви; за превръщането на хора в 
роби;  и на сапун! Той се казва 
Иван Попов. Приема го адолф 
Хитлер. Словото му е посрещ-
нато в парламента с бурни ръко-
пляскания и викове "Ура!". Бъл-
гария е постигнала своя "блян за 
свобода и обединение"!  Следва 
катастрофа за цял народ!

В наше време, в навечерието 
на 9 май и във връзка с 75-тата 
годишнина от Победата над фа-
шизма, шепа хора без съвест, 

подписват Декларация, в ко-
ято заявяват, че  "Съветския 
съюз сграбчи Източна и Цен-
трална Европа с неимоверна 
военна сила, репресии и идеоло-
гически контрол" - лъжа!  чър-
чил е инициатор за разделяне-
то на света на  сфери на влия-
ние. "Неимоверна сила " - лъжа!  
Когато една страна води вой-
на  на живот и смърт, преми-
навайки хиляди километри, 
защитайвайки собствената си 
земя от агресора, то  силата й 
е в духа на народа-победител, 
в мощното оръжие на съю-
зниците и в антифашисткото 
единство. "Репресии" - лъжа! Ре-
пресия са  фашистките "СС-от-
ряди"; изгорените села и градо-
ве;  убитите 27 милиона  съвет-
ски хора. СССР никого не е на-
падал! "Идеологически контрол" 
- лъжа! Навсякъде след войната 
са проведени избори под кон-
трола на съюзническите коми-
сии и в пълно съответствие с 
Декларацията от Ялта, в парла-
ментите и правителствата има 
представители на опозицията, 
всички ръководители на държа-
ви и членове на правителствата,  
са били местни граждани.

Новата  групата фалшифи-
катори на историята се състои 
от страни, които исторически са 
били свързани в една или дру-
га степен с Тевтонския орден, 
Свещенната римска  империя, 
или т.нар. „стоманено ядро“ око-
ло Трите райха, но задължител-
но са  пропити от русофобия. 
Латвия, в продължение на 250 
години, е руска провинция, а   
независима държава става  едва 
след признаването й от Съвет-
ска Русия през  1920 г; от 1941 
г.  до края на войната, е васал 

на Третия райх. Същата участ 
и роля  през годините играе и 
естония. чехия, или по точно 
Моравия, Бохемия, Судетия 
- от 1939 г., са немски протек-
торати и участват във войната 
против антихитлеристката коа-
лиция. Полша, от 1940 г., е оку-
пирана от СССР  и Германия, 
а впоследствие участва във вой-
ната с две армии – "Людова" и 
"Крайова". Унгария, Румъния  
и Словакия се присъединяват 
към Тристрания пакт и обявя-
ват война на антихитлерист-
ката коалиция. С други думи, 
тези страни, бъдещи сателити 
на САЩ, в регионалното обеди-
нение "Триморие", имат мотив 
да преиначават историята, да 
хулят Русия и да се представят 
за жертви на болшевиките. 
Странна е появата на Бълга-
рия – страна неучаствала във 
войната срещу СССР и отсъст-
вието на Хърватска като стра-
на, участвала в бойните дейст-
вия на страната на "Тройната 
ос",  в тази компания.

Българското правителство, 
вероятно,  иска да изглежда  по-
следователно в антируската 
си позиция след като външна-
та министърка на България, 
продължава линията на Де-
кларацията на МВнР от сеп-
тември м.г., по повод излож-
бата в Руския-информацио-
нен център в София, посве-
тена на 75-та годишнина от 
освобождението на България 
от фашизма. Тогава тя обя-
ви: „Щиковете на Съветската 
армия донесоха на народите в 
Централна и Източна Европа 
половин век репресии, заглуша-
ване на гражданската съвест, 
деформирано икономическо раз-
витие и откъснатост от ди-
намиката на процесите в раз-
витите европейски държави" 
–  лъжи!  Репресиите са пре-
ди това  – с приемането на  За-
кона за защита на държавата 
(1924 г.) и на  Закона за защита 
на нацията. (1940 г.). "Заглуша-
ване на гражданската съвест" - 
лъжа!  За разлика от други соци-
алистически страни, в НРБ не е 
имало дисидентско движение. 
"Деформирано икономическо 
развитие " –  лъжа!  Това е вър-
ха на нахалството, защото срав-
нявайки последните "демокра-
тични" 30 години с предишните 
45 социалистически, констати-
раме: емигрирали 2 млн. българ-
ски граждани поради липса на 
работа, сравнена с 
пълната трудова заетост 

до 1989 г., всеобщо 
безплатни, гарантирани 

от държавата: 
образование, право на по-

чивка, здравеопазване, санато-
риално-курортно лечение, сти-
мулиране създаването на висо-
ко художествени произведения 
и завоюване на световни награ-
ди в изпълнителското изкуство, 
спорта и народното творчество. 
Малка България построи своя 
атомна централа, изпрати чо-

век в Космоса. Според  стандар-
тите на ООН, бе средно развита 
икономичски страна и заема-
ше челни места в света по про-
изводството на електрокари и 
мотокари, електротелфери, про-
дукция на тежката химия, на 
нефтохимията, на военно-про-
мишления комплекс, по произ-
водстото на еленергия на глава 
от населението, на фармацев-
тични пордукти и медицинско 
оборудване, водещ производи-
тел на вина и тютюневи изде-
лия, на пресни плодове и зелен-
чуци , на консервирана аграр-
на продукция и т.н. С  Консти-
туцията от 1991 г. в  "свободна" 
и "демократична"  България 
не са гарантирани основните 
права на гражданите; индус-
триалното производство е съ-
средоточено  главно в  "аут-
сорсинг" на  изделия на големи 
европейски компании.

Връх на наглостта и пълна-
та си  безпомощност  в реална-
та оценка на действителност-
та, МВнР на РБ демонстрира с 
формулировката-предупреж-
дение:  "руското посолство "да 
не заема позиция в подкрепа на 
съмнителна историческа теза 
("освобождение")". Напомнаме 
че на историческата среща в 
Ялта, където бе прието и ре-
шението за създаването на 
ООН,  лидерите на коалиция-
та, победила в най-страшна-
та досега война – Сталин, Руз-
велт и чърчил  приеха "Декла-
рация за освободената Европа", 
която декларация, подкрепена 
с дела и отговорност от подпи-
салите,  гарантира световния 
мир вече 75 години. Именно 
освободената Европа! 

Едва ли нещо  реално знае 
за истинската  свобода, родена-
та през 1975 г. в Пазарджик и 
постъпила  през 1989 г. в Нем-
ската езикова гимназия, бъдеща 
министърка. "Специалистката 
по всичко"  екатерина Захари-
ева  от 37-годишна възраст  е 
под топлото крило на "Ирланд-
ската пастирка" и за 10 годи-
ни прескачания по чиновни-
ческата стълба,  е сменила че-
тири (околна среда, регио-
нално развитие, правосъдие, 
вънщно) министерства, в пет 

правителства и президентска  
администрация. Най-големи-
те й "подвизи", в течение вече 
на три години, тя осъществява  
"на нивата" на дипломацията, 
където  и до днес е напълно не-
ясна, както за външния свят, 
така и за местните кадри, още 
повече, в качеството й на ви-
цепремир по законодателна-
та реформа, свидетелство за 
което е продължаващият над 
България "мониторинг" на ЕК. 
Злите езици говорят, че "дялани-
ят камък"  е подала документи 
за рекорд в Книгата на Гинес в 
категорията: "държавен чинов-
ник – многостаночник". Най-
важното в нейната биография 
е, че тя е съпруга на бизнес-
патньора на гоцеделчевския 
"изтърсак" по далаверата със 
строителството и продажбата 
на "Бизнес парка" в "Младост", 
реализиран  с любезното "съдей-

ствие" на боса на кръга "Капи-
тал", който пък, като член на 
"Глобална България", беше и, ве-
роятно още е, дясната ръка на 
шефката, разхфърляла на ма-
сата в апартамент на  ул. "Любен 
Каравелов"  СV-та на бъдещия 
икономически екип на готве-
щото се за "героични подвизи" 
бъдещо  правителство. 

И да не остане съмнение в 
публиката "къде сме ние,  а къде 
е светът" ,  ето някои извадки 
от приветствията на ръково-
дителите на държави в света 
към президента Путин по слу-
чай 75-та годишнина от Побе-
дата в Отечествената война:

Бениамин Нетяняху: "Чер-
вената армия има решаващ 
принос в освобождението на Ев-
ропа и разграма на нацизма".

ангела Меркел: "За Герма-
ния и Русия тази дата има осо-
бено, символично значение. Из-
ключително важно е да се пази 
паметта за трагичните съби-
тия от тези години".

Борис Джонсън: "Изразя-
вам от името на британския 
народ признателност във връз-
ка с решаващия принос на Съ-
ветския съюз и неговите въоръ-
жени сили, в постигане на Побе-
дата над общия враг. Бойното 
сътрудничество от тези годи-
ни ни напомня за важността за 

консолидиране на усилията за 
противодействие на съвремен-
ните предизвикателства и за-
плахи, една от които е панде-
мията на коронавируса". 

В общото заявление на Вла-
димир Путин и Доналд Тръмп, 
по повод 75-та годишнина от 
срещата на Елба, се казва: "Ду-
хът на Елба е пример затова, 
как нашите страни могат да 
отхвърлят настрана различи-
ята, да затвърдят доверието и 
да си сътрудничат за постига-
нето на още по-велика цел".

Другата голяма изненада за 
наблюдателите бе присъстви-
ето на държавния секретар на 
САЩ  Майк Помпео, в тази са-
моинициативна група от осем 
висши дипломати от Европа. 
Трябва да си или напълно не-
подготвен, или да преследваш 
съвсем други цели, различни от 
укрепването на международния 

мир и взаимното доверие в све-
та, за да сложиш подписа си, би-
дейки представител на страна 
– победител, съюзник на СССР 
във войната, под този пасквил. 
Единственото реално обяснение 
може да намерим, спомняйки си 
думите на президента Тръмп 
на брифинга в Белия дом от 20 
март т.г.: "Знаете ли какво ми се 
иска? Да изпратя (в смисъл да 
изолирам заради пендемията - 
б.а.)  държавния секретар Майк 
Помпео в Държавния департа-
мент. Или както го наричат – 
Департамента  на „дълбоката 
държава". И вместо зам.-пред-
седателя на МС на РБ  по право-
съдната реформа, да зададе въ-
проса на Държавния секретар: 
"Защо санкционирате бългаски 
гражданин без да представи-
те доказателства за тяхната 
вина?", тя, вероятно като част 
от интернационалната "дълбо-
ка държава" работи по въпроса 
за дестабилизацията на света, 

по  издигането на нови "желез-
ни завеси"  и за пълна дискре-
дитация на добросъседските 
отношения между България и 
Русия.

В дните около честването на 
юибилея бе публикувано ин-
тервю на министъра на външ-
ните работи на Германия Хайко 
Маас, където той казва: "В послед-
ните месеци се предприемат опи-
ти да се преиначи историята по 
такъв безчестен начин, че това 
изисква разяснения, които по 
принцип не биха били необходи-
ми, ако се основаваме на  неопро-
вержимите исторически факти: 
Германия еднолично разпали Вто-
рата световна война с нападение-
то си над Полша. И Германия едно-
лично носи отговорност за прес-
тъпленията на Холокоста сре-
щу човечеството. Който поставя 
под съмнение този въпрос и при-
писва на други народи ролята на 
престъпници, е несправедлив към 
жертвите. Тези хора се опитват 
да превърнат историята в ин-
струмент и разцепват Европа".  
И за да е "коректен" и  съответ-
стващ на "Канцлер -Акта" от май 
1949 г., Маас добавя: "За заетите 
от СССР Източна Германия, Пол-
ша, Прибалтика, страните от 
Югоизточна Европа, разгромът 
на фашизма е свързан с началото 
на нова епоха, свързана с лишава-
нето от свобода". Единственото, 
което можем да посъветваме г-н 
Маас, е да се информира от начал-
ника си, канцлера  ангела Мер-
кел, как в "несвободна", атеис-
тична  Източна Германия е било  
възможно дъщеря на пастор, да 
завърши висше образование, да 
е активист в пионерската и  мла-
дежка комунистическа  органи-
зация, да участва в международ-
ни студентски бригади в СССР, да 
работи като научен сътрудник в 
Академията на Науките на ГДР, да 
е  получила  подготовка, която ще 
й даде възможност да заеме най-
висшия  ръководен пост на Обе-
динена Германия и да не се  чув-
ства лично свободна?! 

След репортажите на голе-
мия приятел на българския 
народ Джонюарис Макгахън  
за Баташкото клане и април-
ското въстания  през 1876 г., 
великият френски писател Ви-
ктор Юго пише: "Има минути, 
когато човешката съвест взе-
ма думата и заповядва да я слу-
шат... Трябва да се сложи край 
на империите, които убиват. 
Нека обуздаем фанатизма и 
деспотизма. Стига войни, убий-
ства и кланета!".
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ако пък пресметнем каква 
част от огромното население 
на Китай, Индия и Бразилия 
съставляват починалите от 
коронавируса, може да се ока-
же, че там смъртността е по-
ниска и от тази в България. 
Всичко зависи от гледната точ-
ка. От гледна точка на микро-
бите, лекарите са опасни вре-
дители. а от гледна точка на 
Британската империя Джор-
дж Вашингтон е бил терорист. 
Какъвто е бил и Васил Левски, 
според султан Абдул Азиз. Така 
че малко скромност в самох-
валствата на властта няма да е 
излишна. Епидемията далеч не 
е приключила. Миналата седми-
ца губернаторът на Ню Йорк 
андрю Куомо каза нещо потре-
саващо: 66% от новоприетите 
в болниците болни от коро-
навирус са се заразили, дока-
то си стоят вкъщи, контакту-
вайки с хора, които работят в 
рискови сектори. Как си пред-
ставяте социалната изолация в 

апартаментите, където живеят 
хора от две или три поколения? 
Няма ли да им омръзне този до-
броволен затвор? Психясването 
по-приемливо ли е от коронави-
руса? Добре че управляващите 
не ги оставят без зрелища.

В разгара на скандала с акци-
ите на „отбора на народа“, джи-
росани на Бойко Борисов от 
мажоритарния акционер на 
едноименния футболен клуб 
Георги Попов, 

стана ясно какви тайни 
договорки е имало между 

властта и хазартния 
бизнес. 

Тук футболът е само за 
прикритие. ако апостолът на 
свободата можеше да излезе 
от неизвестния си още гроб и 
да види как акциите на клуба, 
носещ неговото име, се раз-
вяват по софийските сокаци, 

щеше пак да скочи в гроба! 
Как ви изглежда съпоставка-
та между тефтерчето на Лев-
ски и днешните масрафи на 
клуба за недоказали се чужди 
футболисти? Всъщност от вре-
мето на Томас Лафчис, до това 
на Васил Божков и Бойко Бори-
сов, клубът е бил непрекъсна-
то джиросван на някой „бащи-
ца“: Майкъл чорни, Владимир 
Грашнов, Тодор Батков, Иво 
Тонев, Спас Русев, до Георги 
Попов и Бойко Борисов. Днес 
обаче се е превърнал направо в 
„рандомизирано“ гнездо на да-
лавери и скандали, стигащи 
до министъра на финансите 
Горанов и премиера Борисов. 
Ветерани на този славен няко-
га отбор се молят на държава-
та за 100 млн.лв. заем, за да се 
изплатят задълженията към 
НаП и футболистите. Друг е 
въпросът, че самото му придо-

биване от съмнителни „спаси-
тели“, ползващи се с протек-
ции от властта, беше издева-
телство над паметта на Апос-
тола. А компроматите, които 
Божков и Попов пускат на пор-
ции от Дубай, показват, че влас-
тта не само не се е борела с ко-
рупцията, а е била съдружник 
на корумпаторите. ето как в 
продължение на 5 години ми-
нистър Владислав Горанов е 
„проспивал“ неплатените от 
Божков 700 милиона лева да-
нъци. Но, вместо Борисов да 
го натири за това нехайство 
или съучастие в престъплени-
ето, той го мъмри заради про-
тивопоставянето му срещу 
обещания от самия него 9% 
ДДС за ресторантьорите. 

Безспорно борбата срещу 
коронавируса у нас е много 
по-успешна от борбата с ко-
рупцията, но 

заслугата е на медиците, 
не на управляващите 
начело с Борисов, които се 

опитват да придърпат към себе 
си като плячка чуждите по-
стижения. Без да са изпитали 
мъките на хората от предния 
фронт. Според ГеРБ историята 
на България се дели на два пе-
риода: до Бойко Борисов и при 
управлението на Бойко Бори-
сов. За времето след Борисов не 
се предвижда нищо, освен „След 
нас и потоп!“ Дали казаното от 
генерал-майор професор д-р Вен-
цислав Мутафчийски в интервю-
то му с Миролюба Бенатова „Мно-
го хора ще умрат!“, не визира 
точно това време? 

Че ще се мре, това е неизбеж-
но, но друго е да умреш с меди-
цинска помощ, нали? Да са ни 
живи и здрави лекарите, ме-
дицинските сестри, санитари-
те, лаборантите, шофьорите 
на линейки и всички, които се 
опитват да ни удължат живо-
та, въпреки нашето старание 
да го съкратим!

БОЖЕ, ВОЖДА НИ ПАЗИ!

Т
ова е и ехото от Победата през 1945 г. над фашизма. Това 
е и зовът към нашата памет и съвест днес, за да не до-
пуснем нови човекоубийства! Заповедите на съвестта 
са двигателят на нашата съпричастност към правата 

вяра, към правото дело, към правата слава. Не може да си ри-
цар на истината и борец за справедливост, ако твоята съвест 
ежеминутно не те родее с тежненията на собствения ти на-
род, с болките и страданията на хората по света, с мечтите и 
отговорните ти дела, за красива и просперираща  България. 
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Затова и св. Кирил създа-
ва славянската азбука не със 
собственото си знание и умение, 
а като измолва от Бога мъдрост 
и умения, за да могат славяни-
те да имат Неговото Слово. И 
да не бъдат повече 

езичници, които пишат 
„думите си на вода“.
Делото на св. Кирил е ис-

тинско чудо. Житиеписецът 
умело е предал как то се е случи-
ло: „Философът си отиде и спо-
ред стария си обичай се отдаде 
на молитва заедно е другите си 
сътрудници. И Бог, който слуша 
молитвите на своите раби, ско-
ро му яви това, и той веднага 
състави азбуката и започна да 
пише евангелските думи: "В на-
чалото беше Словото и Слово-
то беше у Бога, и Бог беше Сло-
вото". 

Св. Кирил, заедно с брат си 
св. Методий, са апостоли на 
християнската вяра сред сла-
вянските народи. По техните 
преводи и книги новопокръ-
стените им братя славяни изу-
чават Божието слово и вървят 
по пътя към Господа. В това е 
техният велик исторически под-
виг, равен с подвига на Хрис-
товите ученици. Затова са и на-
речени „равноапостоли“ и са 
канонизирани от Светата Бъл-
гарска православна църква. 

Но когато говорим за този 
духовен апостолски подвиг, не 
бива никога да забравяме две 
неща. Мисията им  сред запад-
ните славяни, по същество е 
неуспешна заради яростната 
война, която води срещу тях 
римският папа и цялата за-
паднохристиянска църква, 
чийто глава е той. Папата не 
позволява словото Божие да 
звучи на славянски език. Про-
тивостоенето на Запада срещу 
Изтока още тогава е съпрово-
дено с ненавист към славян-
ството. И това е една от най-ва-
жните причини светите равно-
апостолни братя да не могат 
да пуснат корени нито в Мо-
равия, нито в Германия, нито 
където и да било в диоцеза* на 
западната църква. Очевидно на-
шето място там е забранено 
във всичките му проявления 
и измерения – 

най-вече в сферата на 
духа, просвещението и 

културата. 
Светите братя първи пла-

щат цената на един конфликт, 
който и днес продължава, но 
прикрит зад благи думи, обе-
щания, политически идеоло-
гии, икономически и военни 
съюзи. 

Българското царство на св. 

цар Борис Покръстител раз-
бира, че без духовния подвиг 
и дело на светите братя, славя-
нобългарската държава няма 
бъдеще и не ще постигне мо-
гъщество. И то приема техни-
те свети ученици, създава им 
условия за плодотворна ра-
бота и България се преобра-
зява. Буквите на св.св. Кирил 
и Методий бяха създадени за 
други, но бяха посяти и по-
кълнаха в българската духов-
на нива. И останаха тук зави-
наги. От тук те бяха дарени на 
онези славяни, които ги при-
еха като свои и останаха ве-
рни на православната вяра. 

Днес всички те са подложени 
на огромен натиск, за да забравят 
това дело, да му изменят и тръг-
нат по друг път, заедно с тези, ко-
ито поругаха и разрушиха да-
реното от светите братя в тех-
ните държави. Противниците 
на светите равноапостоли ли-
цемерно ги обявиха за „покро-
вители на Европа“, до която в IХ 
век не ги допуснаха от страх, че 
с вярата и истината, които но-
сят със себе си, намеренията им 
за така желаното световно гос-
подство ще бъдат осуетени.

След като учениците на св. 
св. Кирил и Методий идват в 
България, приети като апос-
толи на вярата от благовер-
ния цар Борис Покръстител, 
делото им става българско. С 
него се ангажира пряко българ-
ската държава. Оттук то пръска 
светлината си по целия правос-
лавен и славянски свят. Славя-
нобългарският език вече е бого-
служебният език за цялото сла-
вянство. На него са написани 
всички книги; на него се слу-

жи в храмовете. Покръстите-
лите и духовниците на тези 
народи са българи. Това озна-
чава, че цялата славянска кул-
тура произлиза от това дело 
и в основата си е славянобъл-
гарска. 

Със св. братя Кирил и Мето-
дий православно-славянската 
цивилизация получава толко-
ва необходимия „цивилизацио-
нен код“, който ще събере в себе 
си концентрирания й смисъл, 
благодарение на който ще бъде 
не просто отличавана от остана-
лите, но и ще се предават ней-
ните характерни наследстве-
ни качества до края на дните. 
И колкото техните държавници 
от новото време да се мъчат да 
отклонят народите и държавите 
си към други цивилизационни 
принадлежности, опитите им 
винаги ще бъдат неуспешни. 
Защото няма как да се проме-
ни кодът на нацията и циви-
лизацията, към която изкон-
но принадлежат. 

Цивилизационният 
код е неподвластен на 

времето и политическата 
конюнктура; 

той не се влияе от иконо-
мическата или военната мощ, 
още по-малко от необразова-
ността и духовната пустош 
на тези, които в едно или дру-
го време управляват и се из-
живяват като „властелини на 
този свят“. 

ако този код не беше в ду-
шата и тялото на българския 
народ, османското робство 
щеше да го заличи напълно и 
той щеше да изчезне. Кири-
ло-Методиевият цивилизаци-
онен код формира т.нар. „дър-
жава на духа“, за която говори 

руският академик Дмитрий 
Лихачов. Държавата на духа 
са българският език и книги-
те, написани на него. Тя при-
юти българите в себе си, кога-
то политическата им държава 
бе разрушена от османските 
орди. Вътре в нея народът пре-
мина робските пет века и бук-
вално се възроди в модерното 
си битие като нация. 

Православната църква вина-
ги е чествала поотделно памет-
та и на св. Кирил, и на св. Мето-
дий, а на 11 май – и на двамата 
равноапостоли. Но в средата на 
ХIХ век (Пловдив, 11 май 1851 
г.) наред с паметта им на све-
тци започва светското чества-
не и просветителското им дело 
именно като „цивилизационен 
код“ на българския народно-
стен и национален дух. Това се 
случва тогава, когато вече е за-
почнала борбата за църковна 
независимост и почти е при-
ключил процесът на форми-
ране на българската нация; 
тогава, когато Българският 
свят се нуждае от опори, вър-
ху които да стъпи и продъл-
жи развитието си. Българите 
повторно приемат делото на 
светите братя като свое дело, 

за да го завещаят на потомци-
те и така да осъществят без-
края на българската история. 
Те възраждат съзнанието си на 
участници в православно-сла-
вянската цивилизация, която 
тепърва ще осъществява своя-
та мисия на обновител на чо-
вечеството. Делото на светите 
равноапостоли отново придава 
решителен импулс за българ-
ския възход, защото Българ-
ският свят отново е призван с 
нови сили да промени своята 
история.

Днес, макар всяка година на 
24 май да изливаме потоци от 
възхвали, няма как да скрием, 
че 

българската „държава 
на духа” е запусната и 

занемарена.
Хвалим се със светите бра-

тя, ожесточаваме се, когато не 
ги признават за българи, но раз-
рушихме езика, опустошихме 
културата, просвещението, 
българския дух. Дори отри-
чаме да сме носители на тех-
ния цивилизационен код и се 
киприм като европейци, про-
славяме т.нар. „европейски цен-
ности“, охотно възприемаме 
новите идеологии, отказваме 
се от себе си, за да ни харесат 
новите ни господари. Правят 
се опити да бъде заменена ки-
рилицата с „по-удобната“ и „по-
цивилизованната“ латиница. 

Така ние самите се отказа-
хме от светите братя и от тях-
ното дело.

И отново „прописахме на 
вода”.

Всъщност, днес сме много, 
много по-назад, отколкото 
преди още да започне наши-
ят духовен възход с покръст-
ването и с подвига на св. св. 
Кирил и Методий. Това е на-
казанието ни за нашето ле-
комислие, скорозрелост, не-
здраво любопитство, неуве-

реност в себе си и полити-
ческата сервилност на тези, 
които управляват държава-
та. 

Но аз вярвам, че както през 
IХ век се намериха хора зрели, 
просветени, с умен поглед в бъ-
дещето и със съзнание за място-
то и ролята ни в цивилизацион-
ните процеси, така и днес ще се 
появят подобни личности и за-
едно с тях ще се върнем към из-
конното си начало и отново ще 
разгадаем цивилизационния си 
код, за да възродим „държавата 
на духа“ и да поемем пътя на 
духовната култура, нравстве-
ното просвещение и благопо-
лучието.

ЗА ДА НЕ ПИШЕМ ДУМИТЕ СИ НА ВОДА

Поздравяваме вестник „Нова Зора“ и неговия несменяем 
главен редактор Минчо Минчев с 30-годишнината от излизане-
то на неговия 1-ви брой. 

През цялото това време в. „Нова Зора“ е бил верен страж на 
истината, бранител на националния интерес, защитник на тру-
довите хора на България и радетел на братската дружба с руския 
народ! Вярваме, че така ще бъде и занапред...!

Честита 30-годишнина!!!
           
Д-р Румен Петков, главен редактор на „Поглед-Инфо“

Уважаеми г-н Минчев,
Разрешете да поздравя Вас и Вашите колеги по случай 30-го-

дишнината на в.”Нова зора”, който Вие успешно ръководите три 
десетилетия.

Вашите гражданска позиция, смелост и публицистичен талант 
спечелиха обичта и уважението на читателите.

Вие защитавате истината - закон №1 в журналистиката и това 
високо се цени от непредубедената читателска аудитория.

Пожелавам Ви здраве, сили и нови творчески постижения!
На многая лета!
Снежана Тодорова, председател на УС на СБЖ

Съюз на българските журналисти

Зора е!

Ж
ивеем във време на 
интернет и комуни-
кации, които нямат 
аналог в миналото. 

Т.нар. лъжливи новини (fake-
news) са ежедневие. Всеки по-
амбициозен конспиролог, без 
да си показва дипломата и об-
себен на някаква тема, може 
да си създава профил в You-
Tube и да събира последова-
тели.

Авторът на горната мисъл 
има и друга: „Колкото по-чудо-
вищна е лъжата, толкова по-
охотно тълпата вярва в нея.“

Преди 50 години, на милиар-
ди хора по света беше прокарана 
грандиозната лъжа, че човекът 
е стъпил на Луната с космиче-
ските кораби на американска-
та програма „Аполо“. Благодаре-
ние на СМИ хората повярваха 
и бяха горди. „Повярваха“ и ня-
кои от съветските космонавти 
(Леонов, Гречко). Други като съ-
ветският лидер Леонид Брежнев 
склониха да извлекат макси-
мална полза от мълчанието си. 
Скудоумието на загнилия поли-
тически елит на СССР не му поз-
воли да проумее, че слага нача-
лото на поражението си в Сту-
дената война.

След 1991 г., светът стана ед-
нополярен.

След като лъжата на ХХ век 
беше приета за истина и америка-
нците поведоха в космическата 
надпревара, всяка нова лъжа на 
Държавния департамент може-
ше да мине без особени пробле-
ми в ООН. Разпадаха се държави, 
убиваха се лидери, сменяха се ре-
жими, НАТО сипеше бомби над 
Европа и Азия, световни конфе-
ренции обсъждаха тенденциозно 
озоновата дупка и глобалното за-
топляне, и винаги правилна бе 
позицията на СаЩ.

Междувременно човечест-
вото надмина 7 млрд. и въз-
никнаха за решаване нови 
проблеми с околната среда: 
боклук, замърсяване на оке-
аните, недостиг на питейна 
вода и енергия, пандемии от 
нови вируси. 

Неолибералната 
икономика показа своята 

несъстоятелност.
Свръхзабогатяването на 

едно малцинство означава-
ше бедност, безработица (20.5 
млн само за месец април в САЩ) 
и екзистенциални проблеми за 
90% от земното население.

Тъй като ядрените арсена-
ли на Руската федерация и Ки-
тай изключват сблъсъци като 
тези във ВСВ, т.нар. „deepstate“, 

в лицето на милиардери като 
Бил Гейтс, Джордж Сорос и 
др., предлагат, и то доста не-
прикрито, да се регулира на-
растването на земното насе-
ление без проливане на кръв, 
а именно с чипизиране на хо-
рата и поголовното им задъл-
жително ваксиниране срещу 
набедени за вируси - убийци.

За целта народите, населя-

ващи земното кълбо, трябва да 
бъдат наплашени, че ги очаква 
апокалипсис, ако не се подчи-
нят на управляваните отвън 
правителства и не приемат 
ваксинирането.

В какофонията от противо-
речива информация започна 
да нараства броят на една гру-
па хора в англосаксонския свят, 
която отново надигна глас, че 
не може да става дума за зем-
но кълбо, след като Земята е… 
плоска. 
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ВРЕМЕ НА ОПАШАТИ ЛЪЖИ
Дайте ми средствата за масова информация и аз от всеки 

народ ще направя стадо свине.
Йозеф Гьобелс

Румен ВОДеНИчаРОВ

* диоцез е термин от древногръцки произход, с който за първи път в Римската империя се 
означават териториални единици, субект на административна подялба. (бел.ред.)

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Будапеща, специално за  
„Нова Зора“

членът на Камарата 
на депутатите Сара 
Куниал взриви ита-
лианския парламент 

с обръщението си към прези-
дента на републиката да по-
иска от Международния на-
казателен съд за престъпле-
ния срещу човечеството да 
повдигне обвинение срещу 
Бил Гейтс. В речта си тя изло-
жи конкретни факти за свърз-
ване на „дълбоката държава“ с 
влиятелни италиански поли-
тици; въстана срещу опити-
те за задължително ваксини-
ране, целящо, според нея, да 
трансформира хората в оп-
итни мишки и роби, за кое-
то еС предвижда 7.4 милиар-
да евро; нарече тази полити-
ка „истинската пандемия“; и 
обвини италианския парла-
мент в съучастие, след като 
гласува закони, които водят 
до бедност и мизерия.

Гневът на италианската де-
путатка не е случаен. Преди 
дни бе огласена сензационна 
новина: високата смъртност 
не е от вирус, а от бактерия, 
която допринася за образу-
ване на кръвни съсиреци – 
тромбози и пациентът уми-
ра. Фактът е установен от ита-
лиански патолози, които, въ-
преки 

забраната на СЗО да не 
се правят аутопсии на 

умрели от коронавирус, 
не се подчиняват и раз-

криват баналната измама.

Впрочем, на българската 
публика е известна забрана-
та на СЗО да не се правят ау-
топсии на починали от коро-
навирус, от телевизионните 
пресконференции на начал-
ника на ВМа ген. Венцислав 
Мутафчийски и главния 
здравен инспектор д-р ангел 
Кунчев; 
указанията са мъртвите 

незабавно да бъда 
кремирани или погребвани. 

Не са ли твърде странни 
тези забрани на СЗО? аутоп-
сиите са най-сигурният на-
чин за установяване дейст-
вителната причина за дадена 
смърт. Освен това чрез напра-
вените при аутопсиите откри-
тия се обогатява медицинска-
та наука и практика, въз ос-
нова на установените от па-
толозите данни могат да се 
създават медикаменти, кои-
то да намаляват риска от за-
болявания, водещи до лета-
лен изход. 

Точно това разкриват итали-

анските  медици, нарушили за-
браната на СЗО: направените 
аутопсии установяват „нат-
рупване на интраваскуларна 
коагулация“ (тромбози). Всич-
ки вени и артерии са били из-
пълнени с тромби, които не 
позволяват на кръвта да цир-
кулира и да доставя кислород 
към сърцето и белите дробо-
ве; следствие на което човек 
не може да диша и бързо уми-
ра. Начинът за преодоляване на 
това състояние е лечение с ан-
тибиотици, противовъзпа-
лителни средства, антикоагу-
ланти, вкл. аспирин 100 mg, 
Apronax или парацетамол, а не 
с ваксини. И още нещо: според 
италианските патолози „венти-
латори и отделения за интен-
зивно лечение въобще не са били 
необходими.“

След тези разкрития Ита-
лианското министерство на 
здравеопазването започва до 
коригира протоколите и ле-
карите вече прилагат аспирин 
100 mg и Apronax на пациенти 
с позитивен тест. Резултатът: 
болните започват бързо да се 
възстановяват. Над 14 000 па-
циенти са изписани само за 
един ден. Възниква въпросът: 
СЗО не трябва ли да понесе от-
говорност за прикриване на 
толкова смъртни случаи, до-
вели до срива на икономиките 
на много страни по света?

Сега разбираме заповедта 
за незабавно кремиране или 
погребване телата без аутоп-
сия на основание квалифика-
циите за силна зараза. Както 
и обоснованите предположе-

ния за зловещата комбина на 
СЗО с Бил Гейтс. Бактерията, 
причиняваща тромбози, може 
да бъде атакувана с антибио-
тици и антикоагуланти. (Друг, 
макар и основателен, е въпро-
сът, дали бактерия, която до-
принася за ускореното обра-
зуване на тромбози, може да 
бъде изкуствено създадена)? 
Докато превенция срещу обя-
вения от СЗО, под давление на 
Бил Гейтс, като причинител на 
заболяванията вирус Covid-19, 
можела да става само с вакси-
на. А с ваксината в човешкото 
тяло може да се вкара микро-
чип, чрез който да бъде кон-
тролирано населението; дори 
радикално да се намали све-
товната популация.

Тази зловеща програма е 
заложена преди години с ко-
дово наименование 

проект ID2020, в който 
Бил Гейтс има водещо 

участие. 
През май 2016 г., на среща 

на високо равнище в центра-
лата на ООН в Ню Йорк, са по-
канени над 400 експерта, за да 
обсъдят как да осигурят ци-
фрова идентичност на всич-
ки – цел, определена от по-
литиката за т.нар. „устойчиво 
развитие” – включително на 
1,5 милиарда души, живеещи, 
според експертите, без каква-
то и да е форма на разпозна-
та идентификация. Специали-
сти по криптографски техноло-
гии, заедно с представители на 
високо технологични органи-
зации и частния сектор, обсъж-
дат как може да се постигне цел-

та. В официално публикувана-
та декларация за мисията на 
проект ID2020 се казва:  „Вяр-
ваме, че хората трябва да имат 
контрол върху собствената си 
цифрова идентичност, вклю-
чително как се събират, използ-
ват и споделят личните им 
данни.“  Което си е елементар-
на заблуда, като се знаят глав-
ните участници в проекта – 
Microsoft, Accenture, Avanade 
Inc, Pricewaterhouse Coopers 
и Cisco Systems Inc.; и въз-
можностите информацията 
за всеки отделен индивид да 
се контролира от тези, които 
поставят чипа. През 2019 г. в 
Бангладеш, в  сътрудничест-
во с правителството и фонда-
цията на Гейтс GAVI, стартира 
програмата за цифрова иден-
тификация ID2020.

Намеренията на Бил Гейтс 
и свързаната с него „дълбока 
държава”, както и разкрития-
та на италианските патолози, 
предизвикват мощна вълна 
на негодувание. Над 500 хиля-
ди американци са се обърнали 
досега към президента Тръмп 
с искане Гейтс да бъде подве-
ден под отговорност за прес-
тъпления срещу човечеството 
и изправен пред Международ-
ния наказателен съд. Десет-
ки хиляди по света се включват 
във фейсгрупата „Колективни 
действия срещу Бил Гейтс. Няма 
да позволим до бъдем ваксини-
рани!!“ (Collective Action Against 
Bill Gates. We wont Be Vaccinated!! 
-https://www.facebook.com/
groups/698141807656499/)
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аристотел твърди, че 
разликата между де-
мокрация и олигар-
хия е между бедност 

и богатство. Когато управля-
ва малцинството на богати-
те, това е олигархия.  

Пак според него, бедност-
та е причината за дефектите 
на демокрацията. Древног-
ръцкият философ предлага и 
как да се намали неравенство-
то: чрез закони  и обществени 
подпомагания... 

Оказва се, че демокрация-
та на аристотел е това, което 
днес бихме нарекли социал-
на и правова държава. а по 
време на криза онова, което 
обществото търси, е закри-
ла от държавата. От самото 
начало на епидемията COVID-
19 с интерес следим по ме-
диите как правителствата по 
света подпомагат гражданите 
и бизнеса, доколко здравни-
те учреждения се опитват да 
се справят с вируса и дали ус-
пяват властите да поддържат 
реда и сигурността...  

Въпросът е дали през по-
следните десетилетия не на-
блюдаваме една глобална тен-
денция, която днес става все 
по-очевидна: ограничаването 
на социалната роля на дър-
жавата на фона на все по-го-
лямото материално разделе-
ние на обществото по света? 
Дали човечеството не стра-

да все повече от патологич-
но неравенство и от липса-
та на социална държавна по-
литика, която да го изведе от 
блатото на бедността? Умиш-
лено ли спря да се говори за 
социалната роля на държа-
вата, а принципът на соли-
дарността се демонизира и 
отрече? И 
дали въобще днес е нужно 
здраво и силно общество?

Ограничената политика за 
социално подпомагане (по-
следните десетилетия) тряб-
ваше да развие "социалната 
отговорност" сред общество-
то. Оказа се обаче, че това е ал-
горитъм за радикално раз-
пределение на финансови-
те потоци по света: увеличи-
хме богатството на богатите 
и намалихме това на всички 
останали... А опитите за "оря-
зване на разходите" и "стяга-

нето на коланите" или про-
словутата "българска пица", 
бяха поредният такъв модел 
за прехвърляне на парични 
потоци към определени биз-
нес кръгове... 

След премахването на "со-
циалната роля" на държава-
та, обрекохме на бедност, ни-
ско образование, липса на 
интерес към култура и нау-
ка младите поколения! Пре-
допределихме мизерното съ-
ществуване на всички граж-
дани, които по злощастно 
стечение на съдбата остана-
ха нетрудоспособни или без 
работа. И накрая издадохме 
"смъртна присъда" на нашите 
родители! 

Държавна помощ за бе-
дните и потърпевшите от 
кредитни институции също 
липсва. Не съществува юри-
дическа подкрепа за хората, 
които остават без дом и под-

слон. Банките отпускат сред-
ства/кредити само на оне-
зи, които докажат, че нямат 
нужда от тях. а 
дребният и среден бизнес 

стана на пух и прах! 
Но това не важи за огро-

мните международни корпо-
рации – властта е принудена 
да се застъпи за тях и да ги 
измъкне по всяко време! От-
пускаме помощи (плащани 
от всички нас) на маргинал-
ни групи население, които са 
инструмент за избори и "по-
литика на разделение". Прави-
телствените разходи също на-
раснаха многократно, особено 
военните. Оказа се, че висока-
та цена на свободата и демо-
крацията в световен мащаб е 
военната индустрия, към ко-
ято ние също платихме своя 
кръвен данък (в името на ев-
роатлантизма). Разходите за 
сигурност са основно перо в 
бюджета на всяка държава, а 
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полетите до Луната „плоско-
земците“ извадиха старите 
хипотези, въпреки че днес до-
казателствата им не издържат 
въобще.

Спорът дали Земята е сфе-
ра или диск, води началото 
си от древността. Той не е бил 
чисто научен и в него винаги се 
е намесвала и религията с писа-
нията в Библията. Хората, кои-
то тогава не са летели в стра-
тосферата (над 12 км), са виж-
дали и усещали Земята около 
себе си като равнина. И тъй 
като религиозните канони не се 
нуждаят от доказателства, тео-
рията за плоската земя дълго 
време е била без алтернатива.

По-късно, мореплаватели-
те започнали да усещат, че ко-
рабите, отдалечавайки се от на-
блюдателя, не могат да изчезват 
от погледа им току тъй. Пръв 
Питагор (VI век пр.н.е.) пред-
положил, че Земята може би 
има кръгла форма и дал на-
чало на спорове за няколко 
века. Точка на споровете поста-
вя аристотел. „Един голям ум 
винаги може да измисли нещо, 
стига да се сети“ - казва Мечо 
Пух. И аристотел предложил 
на „плоскоземците“ да обяс-
нят защо сянката на Земята 
по време на лунно затъмне-
ние е кръг, а не ивица. Като до-
бавил, че когато се движим от 
север на юг, на небосклона из-
лизат нови звезди и че Слън-
цето променя наклона си с ге-
ографската ширина, твърде-

нието на му, че Земята е сфера, 
добило нужната популярност 
в християнския свят. Слонове-
те и костенурката в представата 
на мирозданието били оставени 
на индуската митология.

Въпреки че даже папа Пий 
II през 1481 г. провъзгласил в 
своя була, че „В действител-
ност почти всички са едино-
душни, че Земята е кръгла“, ре-
акционното духовенство не се 
предавало. Католическите ду-
ховници оставали „плоскозем-
ци” и казвали, че даже и угова-
ряли Христофор Колумб, да не 
предприема плаването си към 
Индия, за да не изпадне след 
края на плоската земя в ада.

Спорът добивал и разклоне-
ния. Някои се съгласявали с 
формата на сфера, но твърде-
ли, че в Земята има кухина, в 
която се намира друга сфера с 
друг свят, различен от нашия. 
Хашек осмива подобни хипоте-
зи в романа си „Приключения-
та на добрия войник Швейк“ с 
думите на един луд. Той твър-
дял, че „в земното кълбо имало 
още едно, много по-голямо от 
външното.“(гл.4)

Между лъжа и заблуда 
разликата не е голяма. 
Понякога погрешна хи-

потеза, погрешна теория или 
слаб експеримент може да до-
веде до заблуда даже честен 
изследовател. Изглежда такава 
е била заблудата на английския 
изобретател Самюел Роуботъм 
(1816-1884 г.), който с псевдо-
нима „Паралакс“ издава през 
1849 г. брошурата „Зететич-

на астрономия“. Брошурата 
от 16 страници достига през 
1881 г. размера на книга от 430 
страници. Роуботъм се основа-
ва главно на т.нар. Бедфордски 
експеримент. Знамето на мач-
тата на отдалечаваща се лод-
ка по река Бедфорд, се виж-
дало с телескопа му на по-да-
лечно разстояние от линията 
на хоризонта. ерго - Земята е 
плоска! И, въпреки че експери-
ментът на „Бащата на плоска-
та земя“ е опроверган от друг 
астроном - Ричърд Проктър, 
броят на „плоскоземците“ на-
раства. Всъщност, в присъствие 
на атмосфера, ефектът се дължи 
на рефракцията и Бедфордски-
ят експеримент е доказателство 
за обратното, а именно че има 
крива на хоризонта.

„Плоскоземците” се обна-
деждават от харизмата на Роу-
ботам. В Европа е в разгара си 
индустриалната революция и 
откритията идват едно след дру-
го, но те не униват. За тях Земя-
та има форма на диск (днес на 
обърнато фризби), в центъра 
на който се намира арктика. 
Южен полюс няма, а по кра-
ищата на диска се издига ле-
дената стена на антарктика. 
Слънцето и Земята с диаметри 
по 50 км се въртят над повърх-
ността на Земята на разстоя-
ние 4800 км.

Аргументите на „плоскозем-
ците” остават доста смехот-
ворни. „Защо след като подско-
чите, падате на същото мяс-
то?“, „Защо моряците ползват 
плоски карти, а не глобуси?“…

В 1893 г., вече след смъртта 

на Роуботъм, Лейди Елизабет 
Блаунт основава „зететическо 
общество“, което в средата на 
ХХ век се възражда от Самюел 
Шентън (1956 г.) като „Обще-
ство на плоската земя” (Inter-
nationalFlatEarthSoc). „Плоско-
земците” твърдят, че органите 
на сетивата и простите сред-
ства за наблюдение, са един-
ственото, на което може да се 
вярва. Всичко, което им про-
тиворечи, те отхвърлят със за-
явлението, че е лъжа. Така кос-
мическите полети на СССР и 
СаЩ, са лъжа и заговор. НаСа 
лъже народа за полетите до 
Луната. За снимката на кръгла-
та Земя от космоса „Общество-
то на плоската земя” спокойно 
заявява: „Виждате ли колко лес-
но подобни фотографии могат 
да излъжат нетренирано око?“ 
На въпроса „Но нали и вие при-
знавате, че другите планети са 
сферични?“, готовият отговор е 
категоричен: „Земята не е пла-
нета!“ „Плоскоземците” имат 
обяснение даже на земното 
ускорение. Според тях земни-
ят диск се движи нагоре с уско-
рение 9.8 м/сек2. Не казват обаче 
какво ще се случи, когато уско-
рената плоска земя надмине 
скоростта на светлината.

На това място лично моето 
търпение започва да се изчерп-
ва. 

Една заблуда отдавна е 
преминала в лъжа, 

която за щастие, не може 
да навреди на народите, как-
то лъжата за коронавируса. 
И аз, без да съм член на въ-

просното Общество, се съм-
нявам, че НаСа е осъществи-
ла полет с кацане на земния 
спътник, както и че разбива-
нето на самолетите в кулите 
на Международния Търгов-
ски център в Ню Йорк май 
е направено с фотошоп. Но 
„плоскоземците” нямат пред-
вид моите съмнения, а отри-
чат постиженията на наука-
та и технологиите въобще, 
заявявайки безцеремонно, 
че всичко се дължи на зага-
дъчна „тъмна енергия“.

Как е възможно в ХXI век 
наши съвременници да за-
щитават една алтернати-
ва на общоприета истина 
(„Земята е кълбо“) и въпре-
ки всички доказателства да 
твърдят, че това е заговор 
между великите сили. Аз ня-
мам отговор на този въпрос, 
ето защо ви предлагам отгово-
ра на проф. аркади Тишков 
- зам.-директор на Института 
по география на РАН:

„Теорията за плоската земя 
е не просто лъженаука, това е 
постмодернистки възход на 
човешката неграмотност, аб-
сурд и невежество. Причината 
е, че се появи разлом между по-
коленията. Днешното поколе-
ние ползва информацията по 
отношение на природните на-
уки по един невежествен на-
чин. Иска да живее по москов-
ско време, а се намира в Сибир. 
А когато човек не може да на-
мери мястото си в простран-
ството, първата му крачка е 
вярата в теорията за плоска-
та земя.“

ВРЕМЕ НА ОПАШАТИ ЛЪЖИ

СОЦИАЛНИТЕ КАТАКЛИЗМИ И НУЖДАТА ОТ 
престъпността, терористич-
ните актове  и затворници-
те, се увеличават безпреце-
дентно. 
Двоен стандарт, водещ до 
бедност, престъпност и 

мизерия...
Стигна се дотам понякога 

хората, забогатели по един 
или друг начин, да нямат 
идея какво да правят с пари-
те си и да ги пилеят за вся-
какви пороци (т.нар. плуто-
номия), докато огромна част 
от световното население е 
измъчвано от глад и мизе-
рия по време на епидемията 
COVID-19! 

Голямото разделение на 
човечеството несъмнено дове-
де до много сериозни последи-
ци.  То се отрази на психиката: 
мнозина полудяват, разбо-
ляват се, живеят в депресия. 
Вместо социална държава с 
грижа за своя върховен су-
верен (народът), по време 

на епидемията COVID-19 на-
блюдаваме как Бил Гейтс ак-
тивно популяризира идеята 
всички граждани по света да 
бъдат ваксинирани, в про-
тивен случай вирусната ин-
фекция щяла да продължи с 
години... Изглежда най-мрач-
ните предсказания на Джор-
дж Оруел се сбъдват – пълен 
контрол над човечеството, 
изтъргуван срещу надеж-
да за здраве и по-добър жи-
вот. Държавата липсва, при-
състват единствено едрият 
капитал и индивидуалният 
потребител, (който не вярва в 
нищо и вярва на всичко). Това 
е утопията на неолиберално-
то безвремие! 

Финансовите елити уедря-
ват своя капитал; подпомага-
ни щедро от властимащите с 
оправданието "хората няма 
къде да работят". От другата 
страна са милиони хора, ко-
ито няма да получат запла-

ти след месец, няма да имат 
средствата за издръжка, за 
живот! Днес правителства-
та и неолибералният (ка-
питализъм) не се грижат за 
обикновените хора. Никой 
не се интересува от хора-
та по света: те са необходи-
ми само като наемна работ-
на ръка (пролетариат/прека-
риат), като потребители или 
данъкоплатци. На хората се 
вменява да мразят правител-
ствата и да се страхуват от 
тях. Същевременно масите 
трябва да подкрепят властта, 
защото едрият бизнес разчи-
та на държавна подкрепа и 
силно лоби!

епидемията ще убие сла-
бите и болните с лош имуни-
тет. 

Господарите на света 
се оттеглиха в своите 
непристъпни крепости, 

имения, яхти, бункери  или 
затворени комплекси, 

подобно на аристократи-
те от времето на Френската 
революция! Когато всичко 
свърши, тези, които оцелеят, 
ще работят за малко пари. 
Само през изминалата седми-
ца около 4 млн. американци 
са кандидатствали за обез-
щетения за безработица, а от 
началото на епидемията над 
26 млн. са се регистрирали 
на трудовата борса в Съеди-
нените щати. Същевремен-
но тези дни СаЩ имат сво-
ите нови десет милиардери 
или членове в клуба на „еди-
ния процент”! а когато со-
циалната роля на държава-
та липсва, да му мислят оне-
зи 99% от човечеството, сред 
които попада и целокупният 
български народ! 

Независимо обаче какво 
предизвика днешната епиде-
мия: изкуствено ли е създаде-
на или умишлено разпростра-

нена; дали вирусът COVID-19 
е част от пейзажа на голямо-
то неравенство, едно е ясно на 
всички – светът трябва да се 
промени към по-социално и 
справедливо бъдеще! 

Защото очакваният сблъ-
сък е добре познат от истори-
ята: едрият бизнес или кор-
порациите (т.нар. буржоазия) 
срещу хората на наемния труд 
(пролетариата). Явно всичко 
ново е добре забравено старо!

Въпросът е доколко (дра-
матично) дълбоки промени 
ни очакват? Дали ще послед-
ват социални катаклизми и 
вълнения и колко сериозни 
ще са те? Дали крайният ре-
зултат няма да бъде бунтът 
на човечеството и разруша-
ването на неолибералния 
световен ред! И няма ли фи-
нансовата, икономическата, 
социалната, енергийната и 
петролна криза с пандемия-
та на COVID-19 да има един 
краен резултат: богатите да 
станат още по-богати, а бе-
дните още по-бедни, което 
ще бъде и фитилът на барут-
ния погреб? 

Къде е социалната роля на държавата?

ДЪРЖАВА НА СОЛИДАРНОСТТА

https://m.facebook.com/groups/698141807656499?refid=18&__tn__=C-R
https://m.facebook.com/groups/698141807656499?refid=18&__tn__=C-R
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ПОЗИцИЯ
на Политическия съвет на 

Коалиция "БСП за България"

Политическият съвет на Коа-
лиция "БСП за България" смята за 
правилно, че нашата парламен-
тарна група подкрепи мерките, 
които имаха пряко отношение 
към опазване здравето на бъл-
гарските граждани и във връз-
ка с това, подкрепи обявяване-
то на временно извънредно по-
ложение от Парламента на Ре-
публика България.

Успоредно с това, Съветът се 
солидаризира с оценката на ПГ 
на Коалиция "БСП за България" за 
ограничения характер на мер-
ките за преодоляване на кри-
зата, предприети от управлява-
щото мнозинство в социалната 
и икономическата сфери, защо-
то те нямат реален положителен 
ефект върху икономиката и живо-
та на хората. В подкрепа на напра-
вената оценка говорят фактите:

 хиляди българи, необхва-
нати от мерки за подпомагане, 
останаха безработни;

 цели сектори в икономи-
ката се сриват, оставени  без ре-

ални действия от страна на дър-
жавата за тяхното оцеляване;

 правителството не пред-
стави ясен план за преодолява-
не последиците от кризата.

Съветът подкрепя ръковод-
ството и действията на Парла-
ментарната група "БСП за Бълга-
рия"  в 44-ото Народно събрание 
като правилни и отговарящи 
във висока степен на очаква-
нията на българското общество 
преди и по време на извънред-
ното положение,  обявено във 

връзка с епидемията от корона-
вирус.

Съветът подкрепя като реа-
листични и правилни предло-
жените от ПГ "БСП за България" 
алтернативни мерки. Препоръч-
ва на народните представители 
от Коалицията да продължат да 
предлагат и да отстояват реше-
ния, отнасящи се до най-засегна-
тите сфери на обществено-ико-
номическия живот като: здрав-
ната система; селското стопан-
ство; туризма и строителството, 

като се постави акцент върху 
защитата на малките и средни 
предприятия, работните места, 
доходите, неравенствата и обе-
дняването.

Съветът предлага по отноше-
ние на данъчната политика Пар-
ламентарната група да внесе от-
ново за разглеждане в НС предло-
жението за намаляване на 9% ДДС 
върху храните и лекарствата.

Ръководството на Коалиция 
"БСП за България" оценява, че ця-
лостната й дейност и основни 
нейни инициативи остават не-
известни за обществото пора-
ди негативната медийна кам-
пания, която се води срещу 
"БСП за България" като единстве-
на парламентарна опозиция и 
в частност срещу нейното ръ-
ководство, и препоръчва твър-
дост и непоколебимост в защи-
та на обикновените хора.  

Ние оценяваме положител-

но ролята на БСТВ като медия, 
отстояваща свободното слово 
във време, в което корупция 
и тайни споразумения между 
медии, политици и олигарси са 
широко разпространени прак-
тики, в резултат на което Бълга-
рия се нарежда на 111-о място по 
свобода на словото, на послед-
но място в еС.

Съветът цени високо работата 
на екипа на БСТВ и подкрепя уси-
лията на ръководството за нейно-
то оздравяване и развитие.              

Българска социалистическа 
партия

Комунистическа партия на 
България

Политически клуб "Екоглас-
ност"

ПП "Нова зора"
Политически клуб "Тракия"

гр. София, 18 май 2020 г.
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Председателят на Камарата 
на депутатите на Италианския 
парламент дава думата на Сара 
Куниал.

„Благодаря, г-н Председател.
Според [Томас] Хобс (един от 

основателите на политическата 
философия, бел.авт.), абсолют-
ната сила не се налага отгоре, 
а е функция от избора на хора-
та, които смятат, че се чувст-
ват по-защитени, предавайки 
собствената си свобода в чужди 
ръце. Днес вашите ръце упояват 
умовете ни с помощта на ко-
румпираните масмедии и нерв-
нолингвистично програмиране, 
с фрази като „режим“, „да поз-
волим“, „да разрешим“, до степен 
да ви разрешим да контролира-
те нашите мисли, връзки и чув-
ства. В този смисъл Фаза-2 на 
декарантинирането не е нищо 
друго, освен продължение на Фа-
за-1, тоест преследване. Прос-
то сменяте името, както на-
правихте с Европейския меха-
низъм за стабилност. Разбрах-
ме със сигурност, че хората не 
умират от коронавируса. Хо-
рата са оставени да страдат 
и умират, благодарение на вас 
и вашите закони, които водят 
до бедност и мизерия. И както 
в „най-добрите“ режими – вина-
та за това ще бъде стоварена 
единствено върху гражданите. 
Вие ни отнемате свободата и 
казвате, че „сме си го търсили“. 
Политика на „разделяй и вла-
дей“. 

Нашите деца ще са най-гу-
бещите. Те са изнасилени души, 
изнасилени с помощта на така 
наречената „гаранция за тех-
ните права“ и на CISMAI (Ита-
лианската координационна сис-
тема срещу насилието на деца, 
бел. авт.). Чрез тази „гаранция“ 
те ще получат правото да хо-

дят на училище единствено с 
чип-гривна, ще ги принудите да 
свикнат с пробите върху тях, 
да свикнат да бъдат третира-
ни с принудително робство във 
виртуални лагери – срещу ску-
тер и таблет. 

Всичко това правите, за да 
задоволите финансовия капи-
тализъм, чиято движеща сила е 
да се поражда конфликт на ин-

тереси, конфликт, добре пред-
ставен от СЗО, чийто главен 
финансист е добре познатият 
„филантроп и спасител на све-
та“ Бил Гейтс. Още през 2018 г. 
Гейтс предсказа пандемия. Си-
мулираха я и през октомври 
2019 г. в Давос, Швейцария на съ-
битието Event-201. От десети-
летия Гейтс разработва пла-
нове за депопулация на населе-
нието и за диктаторски кон-
трол на световната политика, 
с цел да наложи контрол в сел-
ското стопанство, технологи-
ите и енергетиката. Гейтс за-
яви, дословно цитирам думите 
му: „Ако свършим добра работа 
с ваксините, здравеопазването 
и репродукцията, може да реду-

цираме населението на света с 
10-15%... Само геноцид може да 
спаси света.“

С ваксините, Гейтс успя да 
стерилизира милиони жени в 
Африка. Гейтс причини поли-
омиелитна епидемия, която па-
рализира 500 000 деца в Индия. 
И днес, с ваксината DTP, Гейтс 
продължава да причинява по-
вече смърт от самата болест. 

Прави същото и със стерилизи-
ращите ГМО продукти, създа-
дени от Монсанто и „щедро да-
рявани“ на населението. Всич-
ко това прави, докато обмисля 
как да се разпространи кванто-
ва татуировка за установяване 
на ваксинация като средство за 
препрограмиране на имунните 
ни системи. 

В основата стои и цялата 
„дълбока държава“ – фарма-
цевтичните компании SANOFI 
и GLAXO са приятели с Валтер 
Рикарди (съветник на СЗО към 
правителството на Италия, бел.
авт.) и с всички добре познати 
вирусолози, на които плащат 
по 2000 евро, за да представят 
продуктите им по ТВ RAI. Тези 

компании подписаха споразуме-
ние с медицинската общност 
за индоктриниране на бъде-
щи доктори, подигравайки се 
с тяхната автономност, пре-
ценка и клетвата им. Високо-
технологични мултикомпании 
като римската ENGINEREENG 
и BENDING SPOONS разполагат 
с личните ни здравни данни в 
съгласие с европейската Аджен-

да ID2020 за електронна иден-
тификация чрез масова вакси-
нация и налагане на дигитал-
ни документи за самоличност. 
Това е продължение на започна-
лото прехвърляне на данни към 
IBM от Ренци (бивш премиер 
на Италия, бел.авт.), който през 
2016 г. даде 30% бонус на фонда-
цията на Гейтс. Към „дълбока-
та държава“ са лица от Аспен 
като Saxon Colao, който, полу-
чи 800 евро/час за доклад от 4 
страници и под диктата на ге-
нералната политика на Билдер-
берг, не позволиха да бъде рецен-
зиран от учен. Списъкът е мно-
го дълъг. В него присъства също 
MEDIATRONIC на Аркури и мно-
го други. 

Вноската на Италия в Меж-
дународния съюз срещу корона-
вируса ще е 140 млн. евро, 120 
милиона от които ще бъдат 
дадени на GAVI – фондация на 
Гейтс. Това е само част от 7.4 
милиарда, предвидени от ЕС за 
ваксина срещу коронавируса, ко-
ято ще се използва както вече  
обясних. И никакви пари за серо-
терапия, която има обезпечи-
телен ефект и е супер евтина. 
Никакви пари за истинска пре-
венция, която да включва на-
чина ни на живот, храната ни, 
общуването с природата. Ис-
тинската цел зад всичко това 
е тотален контрол. Абсолют-
на доминация над човешките 
същества, трансформирането 
ни в опитни мишки и роби, на-
рушавайки суверенитета и об-
щата ни воля. Всичко това – 
благодарение на вашите три-
кове и измами, маскирани като 
политически компромис, дока-
то ни унищожавате с прину-
дителните си действия, глоби 
и депортиране, лицево разпоз-
наване и сплашване, налагани с 
догматични твърдения под кри-
лото на „мулти-президента“ 
на Италия. Това е истинската 
епидемия на страната. Но ние, 
заедно с хората, ще разпалим 
огъня на съпротивата. Няма да 
може да ни спрете.“ 

(Възгласи на несъгласие в за-
лата). Председателят: „Колеги де-
путати, този парламент е сво-
боден, всеки има право да изра-
зи мнението си. Длъжни сме да 
уважаваме това. Който не е съ-
гласен, има свободата да говори 
след това. Спрете това поведе-
ние.“

Сара Куниал: „Благодаря ви, 
г-н председател. Искам да дам 
съвет на нашия президент. Дра-
ги г-н президент, следващият 
път, когато Бил Гейтс ви се оба-
ди по телефона, директно го 
прехвърлете към Международ-
ния съд за престъпления срещу 
човечеството. Ако не направи-
те това, кажете как да ви опре-
делим: като „приятел-адвокат“, 
който приема заповеди от прес-
тъпник ли? 

Благодаря.“ 

Разтърсващо слово 
срещу новото робство

От стр. 9
Един от участниците – Peace 

Mbasro пише: „Само за някол-
ко дни Доналд Тръмп разбра, 
какво се подготвя и направи 
това, което мнозина от нас оч-
акваха:

- забрани ваксините да бъ-
дат задължителни;

- изгони СЗО;
- отмени законопроекта 

H.R. 6666, внесен от демокра-
тите в Камарата на предста-
вителите на СаЩ на 01 май 
2020 г., известен като Закон 
за тестване, достъп и кон-
такт с всички (ПРОСЛеДЯВа-
Не) на COVID-19 (COVID-19 

Testing, Reaching, And Contacting 
Everyone (TRACE) Act), който 
се основаваше на проекта на 
Бил Гейтс за диагностика и 
проследяване. Според този за-
конопроект Центровете за кон-
трол и превенция на заболява-
нията (Centers for Disease Control 
and Prevention - CDC) трябва да 
отпускат безвъзмездни сред-
ства за тестване, проследя-
ване на контакти, контрол и 
други дейности за справяне с 
COVID-19; с препоръка безвъз-
мездните субсидии да се на-
сочват към юридически лица 
като сертифицирани от феде-
ралните власти здравни цен-

трове, организации с несто-
панска цел и някои болници и 
училища. При отпускането им, 
приоритет имат на кандидати, 
които (1) работят в горещи точ-
ки и в недостатъчно обслужва-
ни от здравеопазването общно-
сти, и (2) съгласни са да наемат 
лица от общностите, за които са 
предназначени субсидиите);

- отмени проекта на Бил 
Гейтс, известен като ID2020; 

- организира платформа 
за отчитане на цензурата във 
Facebook, Twitter и YouTube и 
други.

Няколко думи и за позиция-
та на смелата италианка Сара 

Куниал. Родена е през 1979 г. 
Завършва индустриална химия 
в Университета в Падуа. През 
2018 г. е избрана в Камарата 
на депутатите от „Движение-
то 5 звезди“ като координатор 
на региона Венето 2-02. Член е 
на XIII-та комисия по земеделие 
в италианския парламент. Зара-
ди активната й дейност срещу 
финансовия капитализъм, за-
дължителното ваксиниране, 
сравнявайки го с „доброволен 
геноцид“ и други действия, не-
съвпадащи с официалната по-
литика на „Движението 5 звез-
ди“, е изключена и преминава 
към Gruppo Misto – група от 

депутати извън парламентар-
но представените сили. 

Сара Куниал отказва да се 
подчини на официално наложе-
ните антивирусни мерки, счи-
тайки карантината за репресия 
спрямо свободите и правата на 
хората. Пътувайки до морския 
бряг по време на Великденски-
те празници, тя бе глобена от 
полицейския патрул с 248 евро 
за нарушаване на карантината. 
Въпреки глобата тя отказа да се 
върне у дома и продължи към 
морето.

Прилагаме съкратен вари-
ант на речта на Сара Куниал в 
парламента.

Сара Куниал: СЗО е в комбина с Бил Гейтс

Сара Куниал Н
а 18 май т.г. в София, на ул. „Позитано“ 20, се проведе 
политически Съвет на партиите от Коалиция „БСП 
за България“. Информация за политическия процес по 
време и след извънредното положение, както и за по-

зициите на парламентарната група по текущия парламентарен 
ред, изнесе Корнелия Нинова – председател на БСП и председа-
тел на Парламентарната група на коалиция „БСП за България“.

На проведения съвет бяха разисквани въпроси по взаиомо-
действието между коалиционните партньори и бе приета 
политическа позиция, текста на която публикуваме.

К
азват, че когато лъжата е вече на 
другия край на земята, истината 
тепърва навлича очуканите си ка-
леври. Така и ние тръгваме, драги 

читатели. 
Но пряко мастиления мрак на тази убо-

га действителност, в която нищите духом 
бяха водачи, безродниците – патриоти, по-
средствениците – гении, истината влаче-
ше изтерзаните си нозе – към разсъмва-
нето, към светлината! Тя позна и вълчите 
ями, и безкръвните гилотини на тоталната 
инквизиция на духа, и кръстните мъки, и 
пещерния хлад на мъртвото време... И оце-
ля подир всичките загуби тежки.

Днес с покрусени очи всички виждаме мъ-
ченическия й лик и с болка изричаме нейно-
то име: България! България на отровените 
реки, на обезлюдените села, на запуснати-
те нивя, на безлесните планини, на смърт-
но ранените убежища на българската ду-
шевност; България на жестоките пробой-
ни в народната свяст, на размитите гра-
ници между доброто и злото, на раненото 
мироздание на извечните български до-
бродетели, на историческото безпамет-
ство, на майцеотрицателството и братоот-
ричането... Страшен е списъкът!

И ако трябваше да вземем перото за 
приписка в жестоката българска книга на 

нашето време, бихме извикали: „Разорение 
велико и загуби непрежалими са, Господи! А 
тази земя ще ни е нужна за хляб, дом и гроб. 
Нея ще трябва да оставим на децата си, на 
внуците си, на внуците на техните внуци 
– нине и присно и во веки веков!...“

Да, за да не заслужим тяхното порица-
ние, нежели проклятието им, и защото пре-
ливат от отврата душите ни към тирани-
те и нечестивците, към чуждопоклонни-
ците и безродниците, и защото със съжа-
ление гледаме как все в името на доброто 
люде с най-чисти помисли вкарват вълци 
в кошарата, ние се вричаме на истината. 
цялата истина и само истината! В името 
на справедливостта и бъдещето народно. 
Нея ще отстояваме. Нея ще търсим!

И от всички български думи за тър-
жеството над мрака избираме словото  з 
о р а.

Ние вярваме, че над тази земя, про-
пищяла от робства и тирании, най-после 
разсъмва, въззема се зората на един нов 
живот. Но как трудно и мъчително е това 
разсъмване! – държавата ни е разнебите-
на; земята ни е отровена от химикали и 
радиация; народът ни е хванат за статист 
в най-безочливия театър на демокра-
ция, където безпардонната политическа 
мимикрия обявява за катарзис на духа 

и раздяла със старото бездарните боя-
джийски упражнения на номенклатура-
та. а там, в озонирания въздух на свобо-
дата, небесата над площадите се цепят от 
страховития възглас „Долу!“ и „Смърт!“. И 
става студено. И става страшно. И заслепе-
ние и лудост е да не бъде съзирана гибелна-
та пропаст за Отечеството.

Но ние се надяваме да служим със „Зора“ 
не само на просветлението в обществения 
ни живот. чрез истините, които искаме 
да изнесем, се надяваме, дай Бог, да бъ-
дем на страната на слабите, на онеправ-
даните, на разума, на справедливостта, 
на идеята, обединяваща всички в името 
на просперитета и осигуреното свобод-
но бъдеще на България.

Като се връщаме отново към името на 
вестника, ще отбележим, че за нас то носи 
усещането за начало, за възход, за слънче-
во присъствие, толкова необходимо за из-
терзаната душа на народа ни. Затова ни се 
иска да припомним неговия бунтовен по-
вик: „Изгрей, зора на свободата!...“ И хим-
нословния стих на поета: „Питат ли ме де 
зората...“, които също бяха основание за 
нашия избор.

ето, за тази  з о р а, която е синоним 
на нова България, ние ще работим все-
отдайно. И се надяваме с делата си да за-
щитим нейното име. И се надяваме идеи-
те на нашето съдружие да осветят много 
български сърца. Ние вричаме на Бълга-
рия своите сили, своите надежди за доб-
руване и свободен живот!...

Възхожда слънцето на демокрацията.
Зора е!
Но от щедрия спектър на светлината 

ние избираме безсмъртните цветове на 
Родината: бяло – зелено – червено!

Демокрация с цветовете на България! 
Това е нашият идеал.

Да живее България!

ОТ КОПНЕЖА НА НАДЕЖДАТА 
ДО ТРЕВОГАТА ЗА УТРЕ

Уважаеми читатели, нескромно е, но в дните на 
30-годишнината на вестника, се осмелявам да ви 
предложа началния текст, който написах за брой 
1 (14 май 1990 г.). Препрочитам го и се удивля-

вам как действителността може да ослани всяка надежда 
и въпреки това, тя да продължава да живее! Онази Бълга-
рия, която загубихме, днес ми изглежда като разцъфнала 
слънчогледова нива. А България днес, нито с думи, нито с 
бои, дори и европейски, може да бъде разкрасена. Написа-
ното тогава е сякаш спомен от бъдещето. Нека ни пари 
мисълта за утрешния ден на Отечеството. Минчо МИНчеВ, 
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Корнелия Нинова: 
Нашата цел е възстановяване 

на икономиката 
и грижа за хората

Антология

Уважаеми български граждани,

Кризата с коронавиру-
са доказа необходи-
мостта от промени, 
за които ние, от коали-

ция „БСП за България”, говорим 
отдавна. Промени в модела на 
здравеопазване, в икономиче-
ският и в социалният модел, и 
грижата за хората – никой да 
не бъде забравен. Правител-
ството на ГеРБ и Обединени 
патриоти нито разбира тази 
цел, нито има капацитет да я 
изпълни. Тяхната е - оцеля-
ване до края на мандата. Ико-
номическите и социални мер-
ки не работят. Доказват го фа-
ктите: близо 150 000 нови без-
работни, 1% получили помощ 
по мярката „60:40”, два месеца 
милиони хора обеднели без ра-
бота и доходи, при ръст на це-
ните между 10 и 15%, излъгани 
земеделци, че държавата ще им 
изкупи продукцията. Излъга-
ни също, че държавата ще им 
осигури да влязат в търгов-
ските вериги, общини на пра-
га на фалита, данъчни про-
мени, направени по думите 
на премиера: ”Ще пробваме и 
ако не работи, ще ги отменим.” 
Работа на парче, на принципа 
„проба-грешка”, нестабилност, 
несигурност и липса на перс-
пектива. Така не се управля-
ва държава. Необходими са ни 
5 неща, които ние започнахме 
да правим: 

Първо – професионалисти 
икономисти и финансисти, не 
„калинките“ на властта пра-
вят реална оценка и прогно-
за. Българското правителство 
прогнозира  минус 3% на БВП, 
а европейската комисия ми-
нус 10%. ако е минус 3, дефи-
цитът ще се компенсира с 10 
милиарда лева заем. Но ако е 
минус десет – какво ще се слу-
чи, уважаеми управляващи?

Второ - планират се фи-
нансите. А някой разбра ли, все 
пак, какво е състоянието на бю-
джета? Миналата седмица от-
ново министърът на финан-
сите каза, че сме на излишък 
от милиард и половина, а пре-
миерът отново, че сме на ми-
нус 3 млрд.

Трябва това да започне 
сега, да не се чака есента. Ясна 
ни е вашата цел – да се фи-
нансира всичко наесен, за-
щото предстоят избори. Да 
се потушава напрежението. 
Но това не е държавническо 
мислене. Парите, инвестира-
ни днес, ще спестят много от 
проблемите, които ни чакат 
наесен.

Трето - определят се секто-
рите, които произвеждат най-
голям процент от БВП, и къде-
то има най-много работници.

четвърто - цялостен план 
за държавно подпомагане на 
тези сектори, които ще издър-
пат и другите – съпътстващи-
те ги. 

Пето – определят се засег-
натите от кризата групи хора 
– бедни, безработни, в непла-
тен отпуск, пенсионери и се 
осигурява безвъзмездна по-
мощ, както прави цял свят и 
цяла европа. Това е инвестици-
ята в най-ценното – човека. це-
лият държавен и институци-
онален ресурс би трябвало да 
е ангажиран да работи в тази 
посока.

Вместо това – в последни-
те седмици сме заляти от за-
писи, записки, есемеси, джи-
ратари, джиранти, приели, 
неприели джирата. Прави-
телството управлява не с ви-
дими решения на институ-
циите, а с невидими запис-
ки между бизнесмени. Пра-
вителството управлява не с 
контрол към държавната ко-
мисия по хазарта и НаП, а 
с ценни указания на девой-
ки в тези държавни служби 
от министъра на финанси-
те. Докато ни обясняват как 
20 милиона лева за деца с ув-
реждания ще сринат бюдже-
та и ги няма в държавата, 
виждаме, че едни 20 млн. са 
се размятали за финансира-
не на медиите.

 Свобода на слово ли? Това 
изглежда илюзия в България. 
Години наред говорим, че има 
паралелна държава. Тя е уви-
ла България в пашкул и я при-
тиска до задушаване, изсмук-
ва силите й. ето я наяве, виж-

дате я в последните седмици.
Уважаеми народни пред-

ставили,
Има една мъдра книга, ко-

ято бих препоръчала на всеки, 
който е решил да се занимава с 
политика – „Защо нациите се 
провалят“ на Дарон аджемо-
глу  и Джеймс Робинсън. Тя се 
занимава с това къде са коре-
ните на силата, просперитета 
и бедността. И защо мислите, 
че се провалят? Дали причина-
та е в културата, географията, 
или в незнанието за правил-
ните политики? Нито един от 
тези фактори не е определящ. 
От римско време до днес, в ос-
новата на успеха на всяка нация 
стоят създадените от човека ин-
ституции. Управлението на Бо-
рисов нанесе много вреди на 
България, но има една огро-
мна – обезсили институции-
те, разгради държавността и 
ги предаде на задкулисието. 
Днес задкулисието управлява 
държавата.

Време е за равносметка и 
за плащане на политическа 
сметка. Време е премиерът, а 
не бушоните му, да дава отго-
вори. ако премиерът не е зна-
ел какво се е случвало в дър-
жавата, той не е за този пост. 
а ако е знаел и не е е взел мер-

ки, той е съучастник – и днес 
той трябва да отговаря какви 
ценни указания се дават на уж 
„независими“ държавни органи 
и какво получават срещу това 
онези, които им дават указа-
ния. Как един бизнес поема ан-
гажимент към друг да го „съ-
портва“ пред „независим“ дър-
жавен орган.

Г-н Борисов, има ли случ-
ващото се връзка със 111-тото 
място, което България заема 
по свобода на словото? И фи-
нансират ли се медии срещу 
политически поръчки? Най-
важният въпрос – ще остане ли 
безнаказано всичко това, ува-
жаеми български граждани? 
Ще има ли най-накрая спра-
ведливост?

Обръщам се към всички 
вас – смели и здравомисле-
щи, милеещи за България, за 
семейство, за деца хора. Не се 
страхувайте, ще ни разединя-
ват, ще ни противопоставят, 
но ние трябва да се обединим. 
Можем да спорим за данъчни 
системи и здравни модели, мо-
жем да бъдем различни, но мо-
жем да бъдем и едно, когато 
трябва да си върнем държав-
ността и да я подчиним на 
служба на народа, а не на зад-
кулисието.

управлението на Борисов разгради държавността 
и я предаде на задкулисието

Слово на председателя на парламентарната група на 
„БСп за България“, произнесено на 20 май, 2020 г.

След харман

Беднякът, стигнат от беда голяма,
със поглед към земята прикован,
промълвяше, щом други изход няма:
- Ще мога да платя, но след харман.

Заемодавци, бирници прииждат - 
мълчи брадясал, с поглед в кръв налян.
Днес те са силни. Могат да обиждат.
Той стиска зъби. Чака. След харман.

А още зима е и кълнът дреме
в пръстта, от ледения дъх скован.
Додето пекне, има много време.
И много е далече до харман.

А вкъщи - с трън да влачиш, беднотия.
Но като ден, от слънчев лъч огрян,
видян през сълзи, във сърцето бие
надеждица бедняшка: след харман.

В това е неговата чест и сили.
И той над своя клас като пиян
прегъва цял ден кръст и къса жили...
И мисли за големия харман.

Е, верно, малко ще позакъснее.
Дай Боже здраве само. А пък там
ще се оправи той, ще овършее.
Ще им плати.
За всичко.
След харман.

андрей ГеРМаНОВ


