
Охайо, САЩ.  
Специално за „Нова Зора“

I. САЩ: еволюция от свето-
вен хегемон до световен лидер 
и до потенциален разпад

Джордж Кенън, оглавявал 
отдела за планиране към Дъ-
ржавния департамент на САЩ, 
прави следната равносметка в 
края на 1940-те години:  „Ние 
притежаваме около 50% от све-
товното богатство, а имаме 
само 6.3% от общото население 
на земята. При това положение 
не можем да направим грешка-
та да не видим, че сме обект на 
завист и възмущение. Нашата 
реална задача е в настъпващия 
период  да разработим такава 
програма, която ще ни позволи  
да запазим това неравенство. 
Не трябва да се самозалъгваме, 
че можем да си позволим лукса 
да бъдем алтруисти и светов-
ни бенефактори. Ще трябва да 

престанем да говорим  за няка-
кви си смътни и илюзорни цели  
от рода на човешки права, по-
вишаване на жизненото равни-
ще и демократизация. Не е далеч 
денят, когато ще трябва да ра-
ботим с директни силови кон-
цепции. Колкото по-малко сме 
спъвани от идеалистични ло-
зунги, толкова по-добре.“  

Збигнев Бжежински, в 
книгата си от 1997 г. "Голяма-
та шахматна дъска" предвиж-
да, че Съединените щати ще 
доминират в сферата на све-
товната икономика и полити-

ка поне в следващите 30 годи-
ни, че Русия ще банкрутира, 
и че дотогава  политиката на 
САЩ спрямо Русия трябва да 
е насочена така, че да не се до-
пуска нейното сближаване с 
Европа. 

През 2003 г. излиза моно-
графията му "Изборът: Гло-
бално доминиране или глобал-
но лидерство", в която вече ста-
ва въпрос само за лидерство 
на САЩ, не за абсолютно до-
миниране като се твърди, че 
най-голямата опасност за За-
пада е възраждането на Русия 
след разпадането на СССР, ко-
ето трябва да се предотврати 
на всяка цена. Втората опас-
ност, според него, е световна 
организация на масите под 
знамето на триадата антигло-
бализъм, марксистки егали-
таризъм и християнски хума-
низъм. 

Следва третата му моно-
графия през 2007 г., "Вторият 
шанс: Трима президенти и кри-
зата на американската супер-
мощ", в която Бжежински стига 

до заключението, че в забележи-
телно кратък срок и с лека ръка 
е пропиляна абсолютно до-
миниращата позиция заема-
на от САЩ след катастрофата 
на СССР и края на Студената 
воина, благодарение на вода-
чите на нацията Буш Първи, 
Бил Клинтън и особено Буш 
Втори, с предупреждението, 
че трети шанс няма да има. 

Последната книга от тази 
поредица е от 2012 г., "Стра-
тегическа визия: Америка и 
кризата на глобалната мощ", 
в която Бжежински дава 
съвети как трябва да дейс-
тват Съединените щати, за 
да не ги последва съдбата 
на СССР. Мнението му е, че 
САЩ през годините 2010-2013 
г. много напомнят СССР през 
1980-1990-те години със след-
ните характеристики: (1) За-
костеняла политическа сис-
тема, неспособна за реформи; 
(2) Финансов банкрут пора-
ди военни авантюри и раздут 
военен бюджет; (3) Падане на 
стандартът на живот на на-

селението; (4) Политическа 
класа, нечувствителна към 
растящото социално нера-
венство, която мисли само за 
собственото си обогатяване; 
(5) Опити да се компенсира 
намаляващата легитимност 
на властта с картини на вън-
шни врагове; (6) Външна по-
литика, която води до изола-
ция на САЩ. 

Заключението му е, че ако не 
се спрат тези тенденции Съеди-
нените щати не само 

ще загубят лидерската 
си позиция, но ги чака и 
социална катастрофа в 

следващото десетилетие 
(до 2020-2023). 

Най-интересна е препоръ-
ката, която дава суперрусо-
фобът Бжежински: САЩ тряб-
ва да се съюзят с Русия и Тур-
ция, защото съществуването на 
Запада зависи от това колко доб-
ре може да се интегрира с Русия. 
Такъв обратен завой, направен 
постепенно от 1997 до 2012 г., 
само показва, че и най-неверо-
ятни решения са възможни, 
ако ги изискват глобалните 
интереси на западния елит.

На стр. 9

Всичко онова, което се случи 
до 15 часа, в събота, 11 юли, 
са всъщност само логичните 
етапи на „кризата на напре-

жението“, политическият смисъл на 
която бе формулиран ясно от прези-
дента Румен Радев, в неговото Обръ-
щение към нацията, текста на което 
поместваме отделно. В него президен-
тът поиска две оставки – на прави-
телството на министър-председателя 

Бойко Борисов и на главния прокурор Иван Гешев! Той опреде-
ли като „целенасочена и недопустима провокация на гражданския 
мир“, решението на партия ГЕРБ да проведе едновременен ми-
тинг, в подкрепа на своето правителство, „в непосредствена бли-
зост до гражданския протест“, последиците от което се видяха 
часове по-късно. Автобусите на „командированите“ от страна-
та привърженици на ГЕРБ, бяха заобиколени от групи разярени 
и непримирими участници в гражданския протест, при което се 
стигна и отвъд  вербални любезности, без обаче да има особени 
последици и за двете страни. Не може да се каже същото за „про-
фесионалния подход“ на полицията и жандармеристите, спрямо 
набелязани от тях участници от линията на съприкосновение, 
които се оказваха мигновено проснати на земята с технология-
та на „коляното на Дерек Шовин“ и после се озоваваха в  камион-
етките с тъмни стъкла и решетки на прозорците. Какво е става-
ло по пътя до полицейските участъци и в „коневръза на учреждени-
ето“, е „тайна велика ест“!

На стр. 2
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Уважаеми сънародници,

Вчерашният ден бе бе-
лязан от масови про-
тести с искания за 
оставка на правител-

ството и главния прокурор. 
Решението на управляваща-
та партия да организира ми-
тинг в своя подкрепа в непо-
средствена близост до граж-
данския протест и по същото 
време, бе целенасочена и не-
допустима провокация сре-
щу гражданския мир. В къс-
ните часове се стигна до сблъ-
съци между протестиращите и 
органите на реда.

Опитите на премиера да 
прехвърли отговорността за 
общественото напрежение 
не могат да заблудят никой, 
който познава ситуацията в 
България. Корупцията, всява-
нето на страх, прокурорски-
ят рекет и бездействие спря-
мо грабежа, погазването на 
презумпцията за невинов-
ност, задушаването на свобо-
дата на словото, безскрупул-
ните лъжи и липсата на спра-
ведливост са онова, срещу 
което въстанаха българите. 
Адвокатските колегии в мно-
го градове настояват за про-
мяна в прокуратурата.

Гневът е дълбок, трупан е 
с години, и не може да се по-
тиска със страх и сила. Мафи-
отизацията на управлени-

ето накара свободолюбиви 
българи от всички възра-
сти, независимо от полити-
ческите си пристрастия, да 
издигнат искания за закон-
ност и възвръщане на ос-
новни граждански свободи, 
методично погазвани в по-
следните години.

Сега, когато българите са 
на площадите, Европа няма 

право да гледа България с 
широко затворени очи. Съюз-
ът има нужда от демократич-
на България, България на за-
кона, на принципите и прави-
лата. 

Изходът от създалата се 
ситуация е един: оставка на 
правителството и главния 
прокурор. Насилието и ма-
нипулациите не могат да 

върнат доверието в двете 
институции. Всяко забавя-
не тласка България в безиз-
ходица. Всяко упорство уве-
личава риска от хаос. Опи-
тите да се задържи властта 
и завоеванията на олигар-
хията, като се противопос-
тавят хората по партийна 
принадлежност, етнос или 
друг признак - са недопус-
тими и обречени. Форми-
ра се национален консенсус 
анти-мафия. Той обединява 
милиони почтени български 
граждани и е по-силен от па-
рите, медиите и администра-
тивния ресурс на властта. 

Призовавам органите на 

реда да се придържат към за-
кона. Убеден съм, че полица-
ите и жандармеристите за-
напред няма да допускат 
да бъдат използвани срещу 
своите братя и сестри.

Призовавам протестира-
щите да избягват насилие и 
да не се поддават на прово-
кации. Провокацията не е 
лицето на мирния протест, 
а хилядите българи, кои-
то днес отстояват правова-
та държава и бъдещето на 
България. Силата е в исти-
ната, в непреклонността и 
единението.

Благодаря ви за внимани-
ето!

АКТуАлЕН ГлАС АКТуАлЕН ГлАС

ОбРъщЕНИЕ къМ НАРОдА 
От стр. 1

Най-показателен е приме-
рът със студента по право от 
университета в Хага – Евгени 
Марчев, който прекарва цяла 
нощ в ареста на 3-то РПУ с теж-
ко мозъчно сътресение и чак на 
сутринта е откаран в „Пирогов“, 
поради изричното настояване на 
медицинско лице. Направо по-
къртителен бе разказът на ба-
щата на студента, тръгнал да 
търси сина си, когото мнози-
на вече бяха отписали. Оказа се, 
слава Богу, че момчето е живо, но 
е в тежко състояние в невроло-
гията.  

Най-отвратителната травм-
ва, която най-дълбоко и най-вяр-
но охарактеризира полицейската 
арогантност и бездуховност оба-
че, извън кадрите на полицей-
ската разправа с протестиращи-
те, в нощта срещу 11 юли, може 
да бъде открита в думите на пок-
русения баща. В „Трето РПУ“ по-
лицаите дълбокомислено „раз-
съждавали над възможните при-
чини“ за комоциото на сина му, 
бъдещият правист. И най-отвра-
тителната гавра с чувствата на 
тревожния баща  била внушава-
ното му подозрение, че това мо-
зъчно сътресение синът му е по-
лучил вследствие на нанесен от 
самия него побой. Това на дали 
го има и в щата Алабама дори, би 
възкликнал някой активист на 
Хелзинския комитет на г-н Кра-
симир Кънев. Ние, обаче, ще ка-
жем с думите на Петко Каравелов 
пред кореспондента на в. „Тан“: 
„Такива неща в моята България, 
не стават!“ 

Къде ли го поетът сега да 
повтори в български вариант 
стиховете на Маяковски: „На-
шата полиция ме пази“? А един 
потен Веско Маринов, да из-
пее затрогващия припев пос-
лучай предстоящия празник, 
на тези дълбоко отчуждени 
от народа си „хора на дълга“. За 
разпадът на ценностите в сило-
вите учреждения на демокра-
цията у нас, може да свиде-
телства не само разказаният 
случай, но най-вече „високият 
пример“ на най-високите по-
лицейски чинове, арестувани 
за покровителство над нар-
кодоставчици и наркоразпро-
странители. Не е много далече 
от ума, че перфидните акции на 
такива служители на министър 
Маринов, когото, кой знае защо, 
според адвоката Румен Петров, 
наричали помежду си „Мето“,  
включват със сигурност и „ме-
роприятния под чужд флаг“. По-
сле умело ги превръщат в повод 
да бъде прехвърлена отговор-
ността за „безредиците“ от бо-
лната на здравата глава. Нищо 
чудно, ако случая с нападнати-
те автобуси да е мероприятие от 

такъв характер.
И тук си припомних разказа 

на мой познат, бивш милицио-
нер от зората на демокрация-
та, който още след първата тре-
нировка за обучение по „укротя-
ване на масови безредици“, седнал 
и си написал молбата за напус-
кане на МВР. На въпроса на вече 
преустроилите се, според новия 
вятър, негови началници, защо 
го прави, той отговорил: „Мен 
цял живот вие ме учихте да пазя 
народа, а сега ще ми преподавате 
как да го бия!“ Взел си шапката 
и напуснал. А тренировката не 
била кой знае каква – учили ги 
как да ползват новото демокра-

тично оборудване на милиция-
та, която вече се превръщала в 
полиция. Преподавали им техно-
логията, как подобно на римски 
легионери, да удрят по поли-
цейските щитове с палките и по 
този начин да внушават на „учас-
тниците в масовите безредици“ 
респект и решимост в своите по-
лицейски действия.

Офицерите от НСО, охра-
няващи г-н Доган - по джапан-
ки и с нахлупени шапки-идиот-
ки, може и да имат измамното 
усещане, че не са на българ-
ския бряг, а са на плажа на Ан-
талия, например. Това обаче не 
означава, че някой ги е освобо-
дил от дълга да защитават и 
зачитат българското знаме.

 В последвалите баталии, 
след откровената провокация 
на Христо Иванов и местния 
активист на „Демократична 
България“ – Ивайло Мирчев, 
се очерта и разтърсващата идея 
на тези политици в една неподо-
зирана от никого досега роля на 
непримирими патриоти в теа-
търа, който разиграха. 

Както стана ясно, планира-
ното „масово ходене на охраня-
ван плаж“, имало за своя най-
голяма цел на участъка меж-
ду “руската“ и „турската“ те-
ритория, на иначе българския 
бряг, да се развява непрестан-
но и българското знаме. Под-

текстът на подобна идея в сво-
ята минималистичност, е на-
право отблъскващ. Полити-
ческите цели на откровеният 
провокатор Христо Иванов 
не стигат по-далече от формал-
ния акт за мнима суверенност. 
Него не го затрогва резила, че 
България е ограбвана в про-
дължение на 30 години и този 
факт не се явява основание да 
постави пред партията му по-
литическата задача за прекра-
тяване на грабежа! Не го впе-
чатлява и фактът, че активи за 
30 млрд. долара бяха разпро-
дадени, подарени или унищо-
жени, по време на Иванкосто-

вата приватизация, а в хазната 
на българската държава влязо-
ха по-малко и от 3 млрд. лева. 
Христо Иванов обаче щял да 
постави въпроса, пред кмета 
на Бургас Димитър Николов, 
щото на забранения плаж, къ-
дето по Конституция българ-
ските граждани имат право да 
плажуват, да се веел непрестан-
но българският флаг! Не го е 
еня Христо, нито за унищоже-
ните съдби, нито за отнетия 
залък на българските гражда-
ни, а се е загрижил да осигури 
правото на вятъра да спори 
с българския флаг дали е луд 
този, който изяжда зелника, 
или този, който му позволява 
да го прави!...

По начина по който г-н До-
ган изрази огорчението си от 
искането на президента Ра-
дев, да не бъдат охранявани от 
НСО той и Пеевски, става видна 
и разбираема комбинацията на 
властта, между нея, протестера 
Христо Иванов и партия ДПС. 
Внушавания апокалиптичен 
сценарий за етнически сблъ-
сък пропадна и всичко завър-
ши, слава Богу, със съвместно-
то изпълнение на национал-
ния химн от българи и турци. 
Планът обаче донесе на ДПС ак-
тивите на самоотверженост на 
неговите членове и присъщо-
то им благородство, а на „Демо-

кратична България“ образа на 
непримиримост с неправдата и 
лют патриотизъм. За г-н Доган 
и за Дилян Пеевски, остана въз-
можността да си го върнат на 
Бойко Борисов или на Румен Ра-
дев, когато и както сметнат, че е 
подходящото време за това. 

В парк „Росенец“ не се мина, 
разбира се, и без напрежение 
в мишците на полицията и 
жандармерията, но това са не-
избежните кадри, без които в 
киното не може да се постигне 
правдоподобност на прежи-
вяванията. С други думи, на-
правиха ни участници в една 
бутафория на властта, загри-

жена за собственото си оцеля-
ване, без което, както обяви в 
късна доба министър-председа-
телят Бойко Борисов, щяла да 
бъде  счупена държавата.

Аргументацията на прези-
дента в неговото Обръщение 
към нацията, бе пълен синтез 
на всички факти, реалности и 
повторения в българския на-
ционален и политически жи-
вот, от последните 30 години. 
И както се казваше в една теле-
визионна поредица в ония вре-
мена „и на 10 от тях“.

Дори искането за оставка-
та на главния прокурор може 
да бъде обяснено по съще-
ство, извън откровенния кон-
ституционен алогизъм. Инсти-
туцията „президент“, която в 
лицето на Румен Радев, беше 
атакувана от правителството 
на ГЕРБ и политическите пате-
рици като Валери Симеонов, 
още от първия ден на неговия 
мандат, в съзнанието на бъл-
гарина олицетворява държа-
вата и държавността. И в този 
смисъл тя е една особено тън-
ка и чувствителна струна в ду-
шата на всеки, който страда, 
че тази държава не е стабил-
на като „Горда, Стара планина“ 
и не „пламеней“ като слънцето 
над Пирина. А това означава, че 
да влезеш с тежко въоръжени 
„качулки“ в сградата на Прези-

дентството, за всеки българин 
не е нищо по-малко от усеща-
нето за похищение на нещо, 
пред което той все още се пре-
кланя: образът на държавата 
му България. Някои социал-
ни антрополози биха опреде-
лили това чувство като ата-
визъм, но засега той все още е 
неизтрита реалност.

Разбира се, законът не за-
бранява да се разследват слу-
жители в президентската ад-
министрация, но е въпрос на 
такт и порядъчност това да не 
се прави под звуците на духо-
вата музика и големия тъпан 
на някогашния Първи софий-
ски полк. Защото, както би ка-
зал философът, законът не за-
бранява да скочиш и от осмия 
етаж, нито пък да бръкаш с пи-
рон в контакта на електриче-
ската инсталация, но никой 
разумен човек не прави таки-
ва неща.

В своя унтерофицерски по-
рив обаче, г-н главният проку-
рор Гешев взе на „всичко коз“ 
играта, и не беше просто надца-
кан от генерала-президент с 
обикновен „коз“, а с най-непо-
клатимия „Ас“ от колодата кар-
ти в политиката, наречен дър-
жавност.

Днес, не кой да е, а човекът, 
олицетворяващ българската 
държавност, президентът Ру-
мен Радев, му иска оставката. 
А с него я искат и хилядите, ко-
ито скандират под прозорците 
на Министерския съвет, непоч-
тителни лозунги за Бойко Бори-
сов, които няма как да бъдат из-
писани, и обявяват, че „Гешев е 
позор!“. Нещо повече – в своята 
затъваща „Пришибеевщина“, 
г-н Гешев си позволи закани и 
заплахи. Щял да чака решени-
ето на Конституционния съд 
или края на мандата на пре-
зидента, за да упражни права-
та на Прокуратурата, спрямо 
него! А това вече издава ло-
шия дъх на нашепнати в ухо-
то му подвеждащи съвети.

Как ще свърши всичко 
това не е особено ясно! Една 
„позиционна война“ би означа-
вала обезверяване на подръж-
ниците на президента, сред 
които несъмнено сме и ние, от 
„Нова Зора“. Това положение 
обаче с не по-малка сила озна-
чава и ерозия на авторитета 
на г-н главния прокурор, кое-
то съвсем не е за пренебрегване, 
съобразно дългия му и току-що 
започнал мандат.

Според нашето виждане все 
пак има изход и той се състои 
в следното: образно казано, ако 
г-н Гешев смени конете в дви-
жение, като се захване с ули-
ките, на които досега, умиш-
лено или не, той не е обръщал 
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внимание: „чекмеджетата“, 
„пачките“ и обявените като „за-
щитни тези на човека-беглец“, 
в една топла и лъскава страна, 
от която наскоро получихме 
голямо количество фурми, 
вместо медицински материа-
ли за борба с КОВИД-19.  Така 
всичко би си дошло на място-
то. Равноотдалечеността от по-
дозрението в недооценяване-
то на едни или други факти не 
е за пренебрегване. А от това би 
спечелил само авторитетът на 
Прокуратурата.

И понеже патосът на г-н Ге-
шев е дълбоко затрогващ и 
много близък до сърцето ми, 
защото се отнася за ограбените 
поколения българи, от които е 
отнето милиардно национал-
но имане, някак ми се стру-
ва, че сякаш чета собствени-
те си думи, които съм написал 
в една листовка под наслов: 
„Вместо некролог за България“.

Тази листовка е опит за кра-
тък преглед на Програмата на 
политическа партия ГЕРБ и 
носи уточняващото заглавие: 
„Или как мафията ще се сдобие 
с държава?“ (факти без комен-
тар).

Документът завършва с 
предупреждението: „Българи, 
мислете кого избирате!“ Датата 

е на изборите за местни орга-
ни на властта от 28.10.2007 г.

В листовката са направени 9 
извадки от Програмата на по-
литическа партия ГЕРБ. При до-
бър и обективен анализ от стра-
на на Прокуратурата, тя може 
да укаже пътят на явлението, 
единствено в цяла Европа: как 
мафията в България се сдобива 
със своя държава! Обсебване-
то на държавата от мафията и 
произхождащите от този фено-
мен факти, биха могли да бъдат 
ръководство в изследването на 
проблема. Защото преди да ста-
нат позорна българска неопро-
вержимост, са били „престъпно 
намерение“ на Организирана 
престъпна група, вписана на-
длежно и открито в Закона за 
политическите партии в Бъл-
гария.

Това е верният път да си 
върнем Отечеството. В условия, 
когато главният прокурор води 
битка с президента на Републи-
ката, задачата е неизпълнима и 
мисията е невъзможна. Но, ко-
гато  Прокуратурата се превър-
не в безпристрастно оръдие за 
отвоюване на държавността 
от мафията, ще бъде даден без-
примерен шанс на справедли-
востта и правдата.

Когато приключвах тези „за-

писки на коляно“, на „Позитано“ 
20 вече от часове течеше нели-
гитимен пленум на Национал-
ния съвет на БСП. 71 участни-
ци в него, от общо 185-членният 
НС, разбира се, не бяха облечени 
с фланелки с лика на Бойко Бо-
рисов или на Дилян Пеевски. Те 
не носеха и белите шапки, с кръс-
тосаните маслинови клонки, на 
Движението за права и свободи. 
Този пленум, обаче, бе всъщност, 
последната надежда на мафията 
за действия и комбинации с ней-
ната „пета колона“ в БСП. Разтре-
вожена за собственото си бъдеще, 
на този нелигитимен пленум, тя се 
опита да се представи в образа на 
спасител на статуквото и на пар-
тийното единство. Стари мара-
зматици и млади издънки на пе-
рестроечните кланове, си късаха 
ризите пред камерите и рупорите 
на властта и доказваха какви пла-
менни и непоклатими следовни-
ци на социалистическата идея са 
и как не са катраници на статук-
вото, за каквито ги има цялата им 
партия, заблудена от председате-
ля на БСП Корнелия Нинова. 

Както би казал Паников-
ски, безсмъртният герой на 
Иля Илф и на Евгений Петров: 
„Жалки, нищожни хора!“ 

на президента 
на република 

българия 
Румен Радев
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ного често и най-ве-
че със спекулатив-
ни цели се пришива 
етикета фашизъм на 

различни политически партии, 
социални движения, както и на 
отделни обществени личности. 
Господстващата либерално-кос-
мополитна пропаганда най-често 
определя като фашисти предста-
вителите на национално-патри-
отичните организации, защи-
таващи интересите на своите 
народи, които на практика са ав-
тентичните леви движения.

Тези, които се борят за на-
ционален суверенитет срещу 
ограбването на своите народи от 
т.нар. транснационални монопо-
ли и финансовия капитал,  са оп-
ределяни като врагове на демо-
крацията и привърженици на 
фашизма, комунизма и т.н. Съ-
ответно, който е за глобализаци-
ята, за „свободното движение на 
хора, стоки и капитали” (най-ве-
че капитали) и протестира сре-
щу патриотичните организа-
ции и движения, е истински 
демократ, човеколюбец, циви-
лизован европеец и т.н. Естест-
вено, тези които защитават наци-
оналната  държава и трудовите 
хора от грабежа на банките и мо-
нополите, както и традиционни-
те морални ценности, биват опре-

деляни за нацисти, тоталитари-
сти и т.н. Това е причината срещу 
тях да се мобилизират „демокра-
тичните сили” с подкрепата на 
много финансови ресурси. Ако 
са атакувани нормалното семей-
ство, нормалната сексуалност и 
традициите в обществото, и хора, 
и организации се обявяват сре-
щу това, те веднага се обявяват 
за фашисти. За целта се финан-
сират „протестъри” от гей-орга-
низации, либерални сдружения, 
такива защитаващи престъпни-
ци, наркомани, педерасти, които 
проглушават света със своите об-
винения

Ако преди 70 или 100 г. мо-

нополите са действали предим-
но в националните граници и 
фашизмът е бил в голяма сте-
пен националистически, то 
сега  монополистическия ка-
питал и особено банковият, 
въпреки генетичната си при-
надлежност към определени 
нации, се е развихрил, ограб-
вайки народите по целия свят. 
На тях им е изгодно да пропа-
гандират „свят без граници” 
и „свободно движение на хора, 
стоки и капитали”. Тук осо-
бен интерес имат и наркокар-
телите, които притежават ог-
ромен финансов ресурс. Ето 
това е финансовата опора на 
истинския неофашизъм, кой-
то иска да установи диктатура 
над националните държави и  
над техните народи. Затова на 
него патриотизмът му пречи. 
Неофашизмът използва дема-
гогията за „човешките права”, 
за правата на малцинствени 

групи, вкл. гейове, транссеку-
ални и т.н. За да се удари идео-
логическия фундамент на на-
ционалната държава, се про-
тестира дори срещу великите 
исторически личности, защо-
то не били „демократи”, ка-
къвто е случаят с поругаване 
паметниците на Джордж Ва-
шингтон и Христофор Колумб 
в САЩ. Бунтовете в Америка са 
подклаждани и финансирани 
от крупния финансов капи-
тал, чиито идейно-политиче-
ски авангард са либерали-кос-
мополити, троцкисти, масо-
ни, които използват за удар-
на сила лумпени, безработни 

михлюзи, полуинтелигенти, 
анархисти и дори откровени 
бандити.

Както казах, зад протестите 
срeщу  национал-патриотизма 
стоят мощни финансови моно-
поли, главно банкови (от опре-
делени страни), както и нарко-
картели, но авангардът, изра-
зяващ техните интереси, са 
политически организации с 
либерално-интернационал-
на идеология, масонски ложи, 
„катраници на капитала“, 
анархисти, НПО, които защи-
тават сексуални малцинства, 
наркомани, престъпници и 
т.н. В крайна сметка, по ули-
ците на редица страни от Ев-
ропа и САЩ, излизат хора уп-
ражняващи професия-безра-
ботен, лумпени, криминални 
типове, наркомани, педерасти 
и всякакви декласирани еле-
менти, готови за пари на всич-
ко. Истината изисква да кажем, 

че има и хора образовани или 
по-точно учили-недоучили, 
заблудени от перфидната дема-
гогия за „демокрация и човешки 
права”, които не са наясно с ис-
тинските цели на тези, които 
финансират подобни „меро-
приятия”. В тях участват и не-
малко привърженици, нарича-
щи себе си  „леви”, без да са на-
ясно със същността на лявата 
идея, както и с понятието фа-
шизъм, който се определя като 
„открита диктатура на моно-
полистическия капитал”.* 

Когато мирните протести на 
подобни хора не доведат до же-
лания резултат, тогава се мина-

ва към погроми, палежи, убий-
ства и войни, за да се постиг-
нат целите на кукловодите, т.е. 
на монополистичния капитал 
– ето това е лицето на съвре-
менния фашизъм! Видяхме го 
в „демократичните протести” 
срещу Николас Мадуро във 
Венецуела, срещу Владимир 
Путин в Русия, Виктор Орбан в 
Унгария, палежите на „онеправ-
даните” в Париж, „цветните” 
погроми в Киев и т.н. Подоб-
ни погромаджийски  проте-
сти на онеправдани михлюзи 
срещу националната държава 
сега виждаме и в самите САЩ. 
Както се казва – всичко се връ-
ща. Спекулативният финансов 
капитал на САЩ, който органи-
зира и финансира подобни про-
тести в други страни, за да ги от-
слаби, сега организира подобни 
протести срещу президента До-

налд Тръмп, които се опитва да 
възстанови производството в 
страната си като укрепи мора-
ла и реда в нея. 

Защо обаче финансовият ка-
питал е склонен години на ред 
да дава социални помощи на 
хора с „професия безработен”? 
Целта е проста и ясна, – за да 
лумпенизира част от обще-
ството, да доведе до деграда-
ция голяма маса млади хора, 
за да може лесно да ги купу-
ва и насочва за „цветни ре-
волюции” и протести (вкл. по-
громи) срещу националните 
държави и директно срещу 
трудовите хора, борещи се за 
своите права и достойно въз-
награждение. Така лумпените 
на практика се явяват ударната 
сила на новия фашизъм. Улов-
ката е, че те се представят за бе-
дни и онеправдани и се нужда-
ят от защитата на определящите 
се за „леви”, политически фор-
мации, които често застават зад 
тях. Така новите „модерни леви” 
застават на страната на круп-
ния непроизводителен капи-
тал, вместо да защитават хо-
рата на наемния труд, а не на 
наемните безделници. В тази 
връзка се сещам за идеите на го-
лемия българин Георги Дими-
тров, който говори за единен 
антифашистки фронт на произ-
водителните класи срещу моно-
полистическия капитал. Но кои 
от сегашните т.нар. „леви” се 
сещат за Димитров, освен ко-
гато той за пореден път трябва 
да бъде обруган? Защото истин-
ското противоборство е между  
непроизводствения финан-
сов капитал, който чрез спеку-
лации изсмуква жизнените сили 
на трудовите хора и произво-
дителите на материални бла-
га. Това е истината!

БълГАРСКИ ИЗмЕРЕНИЯ КОНТРАпуНКТ

О
ще не е заглъхнало ехо-
то на „онези“ аудиоза-
писи и снимки от спал-
нята на премиера в ре-

зиденция „Бояна“, а самопро-
възгласилият се за Флагман на 
управлението Бойко Борисов 
успя да направи първа копка 
и на строителството на супер-
компютъра в „София Тех Парк“. 
Който суперкомпютър трябва 
да ни направи дигитален № 1 
на Балканите. Според крити-
ците и политическите опонен-
ти на Вожда обаче, първата му 
задача щяла да бъде да изчис-
ли колко евро пари са били от-
краднати за неговото изграж-
дане. Гиди, завистници недни! 
Но и хората от обкръжението 
на премиера не са така „безу-
корно чисти“ като него.

Гледайки глуповато ухи-
ления директор на „София Тех 
Парк“, бившият президент Ро-
сен Плевнелиев, неволно се се-
тихме за твърдението на Кирил 
Киров Японеца, че притежавал 
копие от паспорта на този су-
бект с немски черен печат, за-
ради вкарването на нелегални 
гастарбайтери в Германия. И 
този човек щеше да съдейст-
ва немският автомобилен ги-
гант „Фолксваген“ да построи 
новия си завод в България, 
вместо в Турция. Впрочем, 
немците се отказаха и от заво-
да в Турция, заради коронави-
руса, но дума не споменаха за 
изнасяне на бизнеса си в Бъл-
гария. И причината затова не 
е само бацилът, който върлува у 
нас, а световно известната ко-
рупция на българските поли-
тици и чиновници. Нов щрих 
към тази представа за Бълга-
рия внесе и премиерът Бой-
ко Борисов, обяснявайки по-
зорните снимки от спалнята си 
в Бояна с дрона, управляван от 
президента Радев… Той, види-
те ли, идвал до терасата му, пра-
вел снимки, а можело и да пус-
не 500 грама динамит и да угаси 
българското Слънце! Разбира се, 
Борисов не изключва и версия-
та свои да са го фотографира-
ли легнал (пиян или напушен?) 
напреки на леглото в премиер-
ската спалня. Но не обясни кой 
е гостувал там по негова пока-
на и е напълнил чекмеджето 
му с пачки евро и кюлчета зла-
то. Нито къде са отишли тези 
придобивки. Защо ли преми-
ерът спи с пистолет до глава-
та си дори в правителствена-

та резиденция, щом е „безу-
корно честен“? И как, ако не е 
бил свързан с ДС, е чел учеб-
ника на КГБ за изготвяне на 
компромати? Ако е истина, че 
единият му дядо е бил Никола-
петковист и комунистите са го 
убили след 9-ти септември 1944 
г., как така другият му дядо, 
баща му и той самият, са чле-
нували в БКП? При това Бори-
сов е напуснал МВР в начало-
то на 90-те години на миналия 
век с мотива, че не е съгласен 
с деполитизацията на армия-
та и полицията, и  иска да за-
пази партийното си членство 
в БКП. Удивително е, че днес, 
когато обвинява бившите си 
коалиционни партньори от 
ДБ в готовност „да се прегър-
нат с всеки комунист“, никоя 
медийна „мисирка“ не го пита 
за собственото му членуване в 
„престъпната“ БКП? Борисов 
със сигурност е бил обиден, че 
са го отхвърлили като канди-
дат за ДС, но причината не ще 
да е бил убитият му дядо-земе-
делец. Може би тогава просто 
са оценили като недостатъчен 
неговия интелектуален капа-
цитет? Докато за частния охра-
нителен бизнес, с който наши-
ят герой се е заел по-късно, по-
ценна е физическата сила. Все 
пак никой не е принуждавал 
насила Борисов да охранява 
последния генерален секретар 
на БКП Тодор Живков, нито 
неосъществения „цар“ Симе-
он Сакс Кобургготски. Защо ли 
тези „позорни“, от гледна точка 
на „евроатлантическите цен-
ности“ факти от биографията 
на Флагмана, не представляват 
интерес за „националните“ те-
левизии, като БНТ, Нова ТВ, 
Канал-3 и ТВ „Европа“? Нито 
за изданията на Делян Пеев-
ски и проправителствената 
агенция ПИК на Недялко Не-
дялков. Никой не пита Борисов 
и как така Ахмед Доган и Де-
лян Пеевски, които твърдеше, 
че са го „поръчали“ и ще го уби-
ят в следствения арест, днес са 
негови негласни коалицион-
ни партньори? Защо „опозици-
онната“ партия ДПС подкре-
пя почти всички съмнителни 
инициативи на правителство-
то – от двата външни заема, 
през отпускането и предва-
рителното изплащане на 2,5 
млрд. лева за още несъздаде-
ните американски изтребите-
ли F-16 Block 70, председател-
ството на парламентарната 
комисия за контрол на харче-
нето на средствата за борба с 
коронавируса, до неразреше-
ната държавна помощ за ПИБ. 
Последната, представена като 
уж предварително условие за 

влизането на България в бан-
ковия съюз на ЕС, в чакалня-
та на еврозоната и в самата 
еврозона. Да не говорим за от-
хвърленото вето на президента, 
за одържавяването на хазарт-
ния бизнес и на търговията с 
горива. ГЕРБ-ДПС-ПП „Воля“, 
това е истинската управлява-
ща коалиция, на която „обеди-
нените патриоти“ са нужни, 
колкото петото колело на ка-
руцата. Единственото „разми-
наване“ между ГЕРБ и ДПС е 
по въпроса за проекта АЕЦ „Бе-
лене“. А може би и по тази тема 

има тайна договорка за прова-
лянето на Втора Атомна, симу-
лирайки търсене на страте-
гически инвеститор, който да 
си хвърли парите без никакви 
държавни гаранции. 

В целия свят няма да се 
намери такъв безумец, 

но управляващите уверяват, 
че вече е създаден консорци-
ум от руската компания „Ро-
сатом“, американската „Дже-
нерал Дайнамикс“ и френската 
„Фраматом“, бивша „Арева“. В 
действителност няма никакъв 
консорциум, само един мемо-
рандум за намеренията. А ве-
роятността във финансирането 
на проекта „Белене“ да се вклю-
чат китайската и южнокорей-
ската държавни енергийни 
компании е толкова неопре-
делена, колкото настроенията 
на нашия Флагман. На всичко 
отгоре отново ще се натъкнем 
на препятствия от ЕС. Европей-
ската комисия не се влияе от 
пропагандните „шменти капе-
ли“ на Борисов и компания и 
обявява проекта за нов. Което 
значи, че ще трябва нова оцен-
ка за въздействието на окол-
ната среда (ОВОС) и ново стро-
ително разрешение. Според 
Богомил Манчев от „Булатом 
Инженеринг“, тази процедура 

ще отнеме най-малко 2,5 го-
дини. Дотогава складираните 
на площадката в Белене руски 
ядрени реактори може да из-
гният. А, въпреки коронавирус-
ната вълна „Зелената сделка“ 
на ЕС не е отменена и нашите 
въглищни централи са обре-
чени на затваряне. Дори ЕК да 
разреши удължаването срока на 
експлоатация на нашите ТЕЦ, 
те ще трябва да бъдат затворе-
ни заради солените такси, които 
ще плащаме за въглеродни еми-
сии. Първа ще хлопне врати 
държавната ТЕЦ „Марица Из-

ток-2, която и без друго рабо-
ти на загуба. Замяната на въ-
глищата с газ само ще отложи 
временно края на „Мариците“, 
а няма да го отмени. Ето защо, 
въпреки „историческото“ на-
маляване на цената на руския 
природен газ за България с 
42%, от КЕВР одобриха пос-
къпването на тока от 1 юли с 
над 2%. Очевидно е, че 

управляващите крият 
от нас онова, което 
ще научим едва след 

парламентарните избори 
догодина. 

Чакат ни неприятни из-
ненади, в сравнение с които 
епидемията на коронавируса 
ще ни се види като невинно 
приключение. Преди още пан-
сионерите да са получили ши-
роко рекламираното увеличе-
ние на пенсиите от 1 юли, те 
бяха осурвакани с нови цени 
на електричеството. И те не 
няма да останат единствени-
те, а ще повлекат поскъпването 
и на други продукти и услуги. 
Поради постепенния харак-
тер на тези ценови „актуали-
зации“, протести от потърпев-
шите не се очакват. Научен 
факт е, че една жаба може да се 
свари без да усети, ако темпе-
ратурата на водата се покачва 

постепенно. И към отровите се 
привиква, ако се вземат посте-
пенно в малки количества.

Нищо ново под слънцето! Не 
се ли управлява по тази схе-
ма и кризата с коронавируса? 
Членът на Националния опе-
ративен щаб (НОЩ) професор 
Тодор Кантарджиев изпъш-
ка преди седмица: „Слушаме са-
мозванци и изведнъж нещата се 
изпуснаха“. („Сега“/05.07, 2020). 
Да не би той да визираше „док-
тора на науките“ Бойко Бори-
сов? Или доцент Атанас Ман-
гъров, който броди из телеви-

зионните студия като циган-
ка-вретенарка? 

Докато премиерът се хва-
леше с най-строгите мерки, 
най-ниската заболеваемост 
и смъртност от COVID-19, 
а после нареди всеобщо раз-
хлабване, от Брюксел решиха 
да похарчат 700 млрд. евро за 
борба с епидемията и иконо-
мическо възстановяване на 
Стария Континент. Говори се, 
че на България ще бъдат пре-
доставени над 13 млрд. евро 
от тази сума. Това е твърде го-
ляма хапка за управляващия 
политически и дебелеещия от 
обществени поръчки бизнес 
„елит“ на България, сочена 
като флагман на корупци-
ята и злоупотребата с евро-
пейски средства. Ето защо, 
едновременно с пропаганд-
ната обработка на „матери-
ала“ по въпроса за „безалтер-
нативността“ на ГЕРБ и Бо-
рисов, в страната ни започна 
истински „лов на лисици“, си-
реч на заразени с коронави-
рус индивиди и „клъстери“. 
Понеже ако няма заразени, 
може да не получим нищо за 
справянето с коронакриза-
та. Забравил за обещанието си 
да върне строгите мерки, ако в 
три последователни дни броят 

КОРОНАЦИРК БЪЛГАРИЯ!

Петко ПЕТКОВ

министър-председателят строи суперкомпютър, главният прокурор пуска компромати, 
президентът кара дрон, коронавирусът върлува, а народът си почива в Гърция

на потвърдените случаи е над 
100, Борисов „скри“ шефа на 
НОЩ генерал-майор профе-
сор Мутафчийски и остави с 
„мисирките“ да се разправят 
главният държавен здравен 
инспектор доцент Ангел Кун-
чев и микробиологът профе-
сор Тодор Кантарджиев. Пре-
миерът, който отговаря само 
за успехите, не проявява и 
сянка на разкаяние, въпреки 
трайното задържане в броя 
на заразените над 180. Скача 
непрекъснато и броят на зара-
зените медици, които само за 
две денонощия се увеличиха 
с 22 и на 5 юли станаха общо 
446. 

Продължават да умират 
лекари, фелдшери и 

други медици, за които 
статистиката на 

правителството мълчи. 
И всичко това на фона 

на безгрижно танцуващи-
те в дискотеките младежи, на 
скандиращите и прегръща-
щи се футболни фенове, и на 

отправящите се към Гърция 
български граждани. Според 
социалния антрополог Хара-
лан Александров последни-
те  се спасявали по този начин 
от тягостната родна действи-
телност, пълна с компромати и 
взаимни нападки между прези-
дента и премиера. Ами пуска-
ните от Прокуратурата чатове 
и есемеси не отравят ли среда-
та? И какво ще направят „спа-
силите се“ в Гърция наши съ-
народници, като им изтече от-
пуска или срока за престой? Те 
от президента Радев ли бягат 
или от изпълнителната власт 
в лицето на Борисов? Същия 
Борисов, който „разреши пръв“ 
футбола с публика (В Беларус 
никога не са спирали футбол-
ните мачове пред публика, б.а.), 
а после натири министъра на 
здравеопазването и минис-
търа на младежта и спорта да 

отидат на стадион „Васил Лев-
ски“, за да контролират пове-
дението на агитките. В същото 
време министърът на екологи-
ята бе командирован да опра-
вя пътеките до Седемте Рил-
ски езера. 

В Швеция съдят правител-
ството за несправяне с коро-
накризата, а у нас „виновникът 
за всички успехи и победи“ Бой-
ко Борисов обикаля страна-
та с джип, в който в различни 
комбинации се друсат „безра-
ботните“ вицепремиери, ми-
нистри и заместник-мини-
стри, като Томислав Дончев, 
Владислав Горанов, Емил Ка-
раниколов, Николай Нанков 
и Петя Аврамова! Борисов не 
води война с президента, а 
строи заводи, магистрали, ме-
тро и суперкомпютри. Строи 
за стотици години напред. 
Каква корупция, какви пет лева, 

какви пачки евро и златни кюл-
чета в чекмедже?! Едва ли бъде-
щите управници на България 
ще оставят дупките по постро-
ените и ремонтираните от Бо-
рисов магистрали и булеварди, 
за да го споменават и правнуци-
те на днешните му фенове. Само 
че защо ли скандалите по време 
на трите правителства на Бори-
сов ни напомнят репликата на 
един герой от филма „Капитан 
Петко войвода“. Който на увере-
нието, че времето на хайдутлука 
е минало, възрази така: „Войво-
до, чини ми се, че баш големият 
хайдутлук сега започва!“ 

Такова е положението в на-
шия „Опакий край“. Като дър-
жава и нация ще ни унищо-
жи не коронавирусът, а крад-
ливостта и некадърността на 
властимащите и пословично-
то българско волско търпе-
ние. И това не е от днес – ка-

зал го е Ботев преди век и по-
ловина:

„А бедният роб търпи, и ние 
без срам, без укор, броиме 

време,
откак е в хомот нашата шия, 
откак окови влачи народа,
броим и с вяра в туй скотско 

племе
чакаме и ний ред за свобо-

да!“

„Цирк дьо Солей“ фалира 
заради коронавируса, обаче 
„Коронацирк България“ остава! 
Кога ли администрацията на Бо-
рисов ще хлопне и неговата вра-
та? Не е ли прав адвокат Нико-
лай Хаджигенов, който от ек-
рана на телевизия „Евроком“ 
заяви: „Ние роби не сме били, 
нито при византийското, нито 
при османското владичество. 
Сега, сега сме роби!“

КОРОНАЦИРК БЪЛГАРИЯ!

Истинският 
фашизъм

Доц. Пламен Дамянов 
ИИОЗ-БАН

*Виж: Г. Димитров, Доклад на VII Конгрес на Коминтерна (1935 г.), Г. Димитров, Избрани 
произведения, т.1, Партиздат, София, 1954 г., с.132-147.
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с Рим, Антиохия и Алексан-
дрия, и Константинопол ста-
нал седалище на Патриарх. 

Скоро след разрушаването 
при земетресението от 5 фев-
руари 532 г. на втората „Света 
София“, император Юстиниан 
Първи поискал да се построи 
църква, която да е по-различ-
на, по-голяма и по-великолеп-
на от тези на императорите 
преди него. За тази цел в Кон-
стантинопол били доведени Ан-
тимий от Тралес (Никея, днес 
Изник, б.р.) и Изидор от Ми-
лет. Императорът не харесвал 
нито един от представените му 
проекти. Според легенда, запи-
сана от тогавашни летописци, 
докато работел над своя про-
ект, Изидор задрямал и кога-
то се събудил, видял пред себе 
си готовия план на бъдещата 
църква. Императорът го на-
мерил за „превъзходен“ и запо-
вядал „Света София“ да бъде 
осъществена според този план. 
Понеже Антимий умрял още 
през първата година на строи-
телството, Изидор продължил 
работата сам. Започнало на 23 
декември 532 г., строителство-
то на „Света София“ завърши-
ло на 27 декември 537 г. и тя 
била открита съвместно от им-
ператора и от патриарх Евти-
хий. 

С годините е преживяла ня-
колко земетресения, частични 
разрушения и поправки, като 
след оттеглянето на кръсто-
носната армия от Констан-
тинопол през 1261 г. отново 
е трябвало да бъде ремонти-
рана. Кръстоносците също я 
ограбили.

Колоните, мраморите и 
цветните стъкла, използвани 
при строителството на храма, 
били пренесени от различни 
места: от храма „Хелиополис“ в 

Египет, от храма на Артемида 
в Ефес, от Баалбек в Сирия и 
от Кизикос (п-ов Капъдагъ). От 
Фригия били докарани разно-
цветни камъни, от Спарта – 
изумрудено зелени мрамори, 
от Каристус (Източна Гърция) 
- зелен мрамор. В началото на 
строителството били използ-
вани цветни стъкла, които с 
времето се изгубили. Според 
византийския историк Проко-
пий, в рамките на литургичните 
храмови норми, отвътре църк-
вата била украсена с покри-
тие, изтъкано от 20 тона сре-
бро. Юстиниан искал да об-
лицова вътрешните стени със 
златни лайсни, но придворни-
те го разубедили с аргумента, 
че те може да потрябват, кога-
то империята изпадне в нуж-
да. 

Първите мозайки в църква-
та били завършени по времето 
на император Юстиниан Втори 
между 565 и 578 г. По времето 
на иконоборството император 
Лъв Трети (717-741) наредил 
през 726 г. да се свали статуя-
та на Исус, която била издиг-
ната на вратата Халки, и заб-
ранил използването на ико-
ни с образите на Исус, Мария 
и светците. А през 730 г. запо-
вядал да се унищожат всички 
икони и религиозни писания. 
През 768 г. патриарх Никита 
наредил да се унищожат мно-

го мозайки, икони и рисунки, 
а някои да бъдат замазани и 
покрити с хоросан. 

През 787 г., на Втория Ни-
кейски събор, свикан като Сед-
ми Вселенски и последен ику-

менически събор, иконобор-
ството било анатемосано, ко-
ето се приело и от католиците. 
През 867 г. била завършена 
мозайката „Богородица с Исус“, 
или пък патриарх Фотий  на-

редил да се махне мазилка-
та от нея. Така или иначе, по-
строената за 5 години „Света 
София“, се извисява от земята 
близо 1500 години. 
А у нас премиерът Борисов 

се хвали, че строи за 100 
години напред.

 След толкова време няма да 
ги има дори дупките, които цъ-
фват след първия дъжд по по-
строените, или ремонтираните 
от него магистрали, улици, бу-
леварди, мостове и виадукти. 
Мостът на Уста Кольо Фиче-
то над Янтра при Бяла обаче 
ще надживее и герберското, и 
много други като него „успеш-
ни“ управления. А Бойко Пър-
ви мълчи оглушително за по-
сегателството над християн-
ския символ „Света София“ в 
Истанбул. Ще приеме и бъл-
гарската църква „Свети Сте-
фан“ да бъде обърната на джа-
мия, само и само с Ердоган да 
не си развали дослука. „Бой се 
от страхливеца!“, гласи една 
поговорка.

Фанатиците, които настоя-
ват „Света София“ да се върне 
на исляма, казват, че тя била 
превърна в джамия „с право-
то на сабята“ на султан Мех-
мед Втори Фатих. „Добре, отго-
варя им Йозген Аджар, осман-
лиите не предадоха ли на враго-
вете Истанбул на Фатих и „Ая 
София“ („Света София“)?  Не 
изтръгна ли Ататюрк със сабя 
от вражеските ръце Истанбул 
и „Света София“? И не основа ли 
той нова държава под името 
Република Турция? Ако право-
то на сабята е валидно, валидно 
е и правото на сабята на Ата-
тюрк“.

„Джумхуриет“, 30.06.2020 г.

Превод: Петко ПЕТКОВ

ВъпРОС НА ДЕНЯпРОчЕТЕНО ЗА ВАС

1483-годишни-
ят шедьо-
вър на из-

точно православната архи-
тектура, църквата „Света Со-
фия“ в Истанбул, отново е 
предмет на нездрави апетити 
и политически спекулации. В 
продължение на 916 години тя е 
главният храм на християнство-
то и през Средновековието е три 
пъти по-широка и от най-голе-
мите католически катедрали на 
Запад. Столетия наред нито 
една сграда в Европа и Азия 
не е можела да достигне нито 
нейната широчина, нито  ней-
ната височина и блясък. 

„Света София“ 
надминавала дори 

прочутия храм на цар 
Соломон в Ерусалим.

След завземането на Кон-
стантинопол от османските 
турци на 29 май 1453 г., тя е 
била разграбена, точно как-
то и при завоюването на гра-
да от кръстоносците през 
1204 г. и напускането му от 
кръстоносната армия през 
1261 г. По-късно е превърна-
та в джамия, която в продъл-
жение на 481 години служи 
на исляма. 

На 7 септември 1929 г., за-
едно с джамията „Султан Ах-
мет”, тя е посетена от осно-
вателя на Турската Републи-
ка Мустафа Кемал. А на 24 
ноември 1934 г. с решение 
№7/1589, подписано от Ми-
нистерския съвет и утвърде-
но от президента Ататюрк, 
„Света София“ става музей. 
На 1 февруари 1935 г. музе-
ят е отворен за посещения, а 
на 6 февруари 1935 г. е посе-
тен от самия Ататюрк. Следо-
вателно от самото начало Ата-
тюрк е одобрявал превръ-
щането на „Света София“ в 
музей, достъпен за всички - 
вярващи и атеисти.

На 5 февруари 1937 г., ви-
цепрезидентът Исмет Иньо-
ню, чийто подпис стои под 
решението на МС, казва пред 
вестник „Джумхуриет“, че ре-
шението на Ататюрк за пре-
връщането на наследената 
от Византия „Света София“ в 
музей, показва широтата на 
мисълта, с която той дейст-
ва по такива теми. „Света Со-
фия“ принадлежи на визан-
тийското, но и на световно-
то културно религиозно на-
следство. Република Турция 
е 10-тата държава, подписа-
ла се през 1946 г. за учредя-
ването на ЮНЕСКО. В списъ-
ка с паметници на световното 
културно наследство на тази 
организация има 18 произве-
дения от Турция и едно от 
тях е именно „Света София“. 
Включена е в този списък 
през 1985 г.

Въпреки това, ислям-
ски фанатици, поощрявани 
от управляващата Партия на 
справедливостта и развитие-
то (ПСР) на президента Ердо-

ган, се обърнаха повторно 
към Държавния съвет (Да-
нъштай) с искане 

да се възстанови 
джамийският статут на 

„Света София“.
Те се позовават на твърде-

нието на професор д-р Юсуф 
Халачоглу, бивш председател 
на Турското историческо дру-
жество и на отдела за осман-
ските архиви към министър-
председателя, че подписът на 
Ататюрк под гореспоменатия 
указ за музея „Света София“ е 
бил фалшифициран. Но, как-
то напомня Йозген Аджар 
във вестник „Джумхуриет“ 
(30.06.2020), съвсем естестве-
но е този подпис да не прили-
ча на предишните. Защото на 
24 ноември 1934 г. Великото 
Национално Събрание на Тур-
ция дава на президента фами-
лия „Ататюрк“, позовавай-
ки се на Закона за фамилните 
имена, приет на 21 юни 1934 г. 
и публикуван на 2 юли съща-
та година в „Ресми газете”. На 8 
ноември 1934 г., 15 дни преди 
да подпише указа за превръ-
щането на „Света София“ в му-
зей, Ататюрк вече е положил 
новия си подпис под официа-
лен документ – предложението 
за ново фамилно име на граж-

данина Наим Назъм – Юлкю 
Онат. Тоест, твърдението за 
фалшифициране на подписа 
на Ататюрк е неоснователно.

След като веднъж през 
2015 г. отхвърли претенции-
те за възстановяване стату-
та на джамия на музея „Света 
София“, тази година Данъшта-
ят разгледа делото отново за 
30 минути и декларира, че ще 

оповести окончателното си 
решение на 15 юли 2020 г. Ер-
доган, който по-рано твърде-
ше, че вярващите трябва първо 
да напълнят джамията „Султан 
Ахмет”, и след това да искат от-
варянето на „Света София“ за 
религиозни служби, този път 
прехвърли горещия картоф 
на Държавния съвет. На съ-
щия Държавен съвет, който не-

отдавна упрекна в нерешител-
ност: „Хей, Данъштай! Защо не 
обявяваш решението си, което 
народът очаква с четири очи? 
Ти за какво си, бе? Родината 
каквото е претеглила, все е от 
тези нерешителни решаващи!“ 
(„Джумхуриет“, 07.07.2020). Ако 
това непостоянство на „Тайпи“ 
ви напомня за измятанията 
на Борисов по въпроса за АЕЦ 
„Белене“, или мерките за борба с 
коронавируса, приликата, както 
казват, е (не)случайна: сходни 
манталитети водят до сходни 
поведения.

От различни страни, вклю-
чително САЩ, Русия, ЕС, Гър-
ция и дори Вселенския патри-
арх в Истанбул Вартоломей, 
дойдоха предупреждения към 
управляващите в Анкара за се-
риозните последици от тран-
сформирането на „Света Со-
фия“ от музей в действаща 
джамия. На всички тях Анкара 
отговаря, че това е вътрешен 
въпрос и Турция няма да отс-
тъпи своя суверенитет. Но и от 
Космоса личи, че посредством 
реанимирането на спора за ста-
тута на „Света София“, парти-
ята на Ердоган просто моби-
лизира електората за следва-
щите парламентарни и пре-
зидентски избори. За целта 
търси изостряне на вътреш-
ната поляризация с опозици-
онния „Народен алианс” около 
Народнорепубликанската пар-
тия чрез измисляне на външен 
враг, с който да аргументира 
репресивните си методи въ-
тре в страната и да осуети пре-
ливането на членове и при-
върженици на ПСР към съз-

дадените от бившите му съ-
партийци Ахмет Давутоглу и 
Али Бабаджан две нови партии 
- Партия на бъдещето и Пар-
тия за демокрация и напре-
дък. А защо не и да изтъргува 
пред Запада своята религиозна 

„толерантност“ ако Данъшта-
ят откаже да промени статута 
на музея „Света София“?

Трябва да напомним, че 
днешната „Света София“ 
е наследница на други две 

християнски църкви. 
Първата, наречена „Голя-

мата базилика“, е била започ-
ната при император Констан-
тин Първи (Гай Флавий Ва-
лерий Аврелий Константин) 
- 272-337 г., но е завършена 
след смъртта му от неговия 
син Константин Втори. Изпъл-
нена е в духа на традиционна-
та латинска архитектура като 
еднокорабна базилика с дървен 
покрив и двор, наречен атриум. 
Открита е на 15 февруари 360 
г. На 20 юни 404 г., след свада с 
жената на император Аркадий, 
императрица Аелия Еудоксия, 
патриарх Йоан Хризостомос 
бил изпратен на заточение. По 
този повод избухнали бунто-
ве, църквата била запалена и 
до голяма степен разрушена. 
Мирният период след това тра-
ял малко. Повод за свадата с па-
триарха станало това, че до ка-
тедралата била издигната сре-
бърна статуя на императрица 
Еудоксия. Патриархът разкри-
тикувал пищните тържества и 
отправил критични думи сре-
щу нея. Обаче на 9 януари 400 
г. тя била удостоена с титлата 
„Августа“, облякла пурпурна 
императорска мантия и започ-
нала да сече римски монети със 
своя образ, подобно на Август. 
Това породило разногласието 
с константинополския епис-
коп Хризостомос.

След като първата църква 
била разрушена при бунтове-
те през 404 г., император Те-
одосий Втори заповядал 
на мястото, където днес 
се издига „Света София“, 
да бъде построена втора 

църква. 
Тя била завършена по вре-

ме на неговото царуване на 10 
октомври 415 г. от архитекта 

Руфинос и домакинствала на 
Първия Константинополски 
Вселенски църковен събор 
след като през 381 г. импера-
тор Теодосий одобрил пред-
ложената му от Никейския съ-
бор „система на вярата“. Наред 
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Дева Мария (вляво) и Йоан Кръстител (вдясно) се застъпват 
пред Исус(в средата) за човечеството при Страшния съд

„Богородица с Исус Христос“

Мислителите в 21 
век стават все по-
тревожни. В ед-
нополюсния свят 

либералната демокрация не 
само не подобри отношения-
та между хората и държави-
те, но доведе до отчайващо 
неравенство (0.01% от населе-
нието притежава 22% от капи-
талите в света), до господство 
на ТНК и до нови проблеми, 
свързани с енергийните из-
точници, замърсяването, 
климатичните проблеми и… 
пандемиите.

Надеждите на хората от 
Източна Европа, подскачащи 
по площадите преди 30 годи-
ни, се оказаха попарени. Бъл-
гарската икономика преживя 
разгром по-голям от този след 
световните войни на миналия 
век. От авторитарния режим 
на Тодор Живков българи-
те попаднаха във властта на 

престъпния свят, на хора за-
висими, които в повечето слу-
чаи като овластени са недосе-
гаеми. Резултатът е показате-
лен. Според последните анкети 
вече половината наши съна-
родници са готови отново 

да заменят 
парламентарната 

демокрация с 
авторитарен лидер. 

Но не такъв с пачки и пис-
толет на нощното шкафче, а с 
диктатор от типа на Ли Куанг 
Ю (Сингапур) и с временно въ-

веждане на изпълнението на 
смъртното наказание за явни 
и ужасяващи престъпления, 
на които сме свидетели всеки 
ден.

България, загубила ико-
номически (с паричния съвет) 
и политически (като членка на 
НАТО) суверенитет, изпълня-
ва безропотно правилата на 
СТО, както  и заповеди и вну-
шения от ЕС и САЩ. Ще звучи 
като клише, ако за пореден път 
определим правителството 
на ГЕРБ само като една коло-
ниална администрация, по-
тънала в корупция.

Поредното нареждане от 
СЗО и ЕС беше въвеждане на 
извънредното положение в 
страната без достатъчно осно-

вание за обявяване на епиде-
мия, камо ли за пандемия. По-
слушните СМИ  превключиха на 
пълни обороти. Двама генера-
ли (Борисов и Мутафчийски) 
сякаш си бяха „плюли в уста-
та“: на единия му се привижда-
ха „камиони с трупове“, а други-
ят беше лаконичен, но категори-
чен: „Яко ще се мре!“. Получи се 
тотална пандемия  на страха.

Светът се променя пред очи-
те ни. В 20 век политическите 
елити са постигали промяната 
и преразпределението на света 
със световни войни. Днешните 
елити, освен оръжия, владеят 
СМИ и цифровите техноло-
гии. Тяхната власт да сплаш-
ват за кратко време огромни 
човешки маси, става неогра-

ничена.
Използва се валидираният 

принцип на действие на 
мафията. 

Създава се опасността, 
след което се предлага защита 
от нея срещу солидно запла-
щане. Кой здравомислещ човек 
не би желал да се предпази от 
опасна  болест с профилакти-
ка напр. с ваксина срещу нея? 
Нали именно ваксините помог-
наха да се ограничи разпрос-
транението на смъртоносни бо-
лести като едра шарка, петнист 
тиф, туберкулоза  и на други све-
товни беди, погубвали в минало-
то до 1/3 от земното население.

Но кой да определя критери-
ите за опасна инфекция, епиде-
мия или пандемия от нея? Ло-
гично е това да бъде приоритет 
на Световната Здравна Органи-
зация. 

На стр. 8

ПАНДЕМИЧНИТЕ МАКС И МОРИЦ

Румен ВОДЕНИЧАРОВ

Все готова е да действа,
двойката за вси злодейства.

„Макс и Мориц“ (Вилхелм Буш)



брой 28, 14 юли 2020 г.  брой 28, 14 юли 2020 г.Стр. 8 Стр. 9СВЕТъТ В ДЕЙСТВИЕВъпРОС НА ДЕНЯ

От стр. 7
Но значителна част от фи-

нансирането на СЗО идва от „фи-
лантропи“ като Мелинда и Бил 
Гейтс, чийто фонд финансира 
и създаването на  ваксини (54 
млрд долара). Конфликтът на 
интереси става подозрителен, 
след като пандемия от корона-
вируса COVID-19 беше обяве-
на от президента на СЗО, бивш 
външен министър на Етиопия  
и гражданин на Великобрита-
ния, Тедрос Гебрейесус, а не от 
сесия на организацията. Зна-
чи по принцип може да се „пред-
скаже“ пандемия като между-
временно се разработва вак-
сината срещу нея. Но преди 
това на милиони хора трябва да 
бъде внушено от известни уче-
ни, че „вирусът е смъртоносен“, 
така че благодарение на техните 
изявления и прогнози, паниката 
да обхване всички континенти. 
Такива учени играят ролята на  
съвременни злосторници, нещо 
като Макс и Мориц в 21 век.

Запомнете две имена: д-р 
Антъни Фаучи, директор на 
Националния институт по алер-
гии и инфекциозни болести на 
Съединените щати (NIAID) и 
проф Нийл Фергюсън от Им-
периъл Колидж в Лондон.

Първият за 36 години като 
директор на NIAID e успял да 
направи повече пакости от 
всеки друг. Започва с измами, 
свързани с „откриване“ на ви-
руса на HIV (СПИН) и създаване 
на тест за доказване  на реакци-
ята на имунната система спрямо 
„неуловимия вирус“. Оказва се, че 
положителен резултат на те-
ста дават 70 различни заболя-
вания. През 2014 г. федерална-
та лаборатория на д-р Фаучи е 
закрита от президента Обама, 
но директорът на NIAID пре-
нася изследванията в Ухан и 
други задгранични лаборато-
рии, където военни вирусолози 
работят за създаване на усиле-
ни мутанти на COVID, по-смър-
тоносни от „дивия“ вирус. През 
2017 г. New York Times преду-
преждава, че съществува риск 
в тези лаборатории „да се съз-
даде „чудовищен микроб”, който 
може да „напусне“ лаборатори-
ята и да посее пандемия.“ Т.е. 

коронавирусът може да 
стане оръжие за масово 

поразяване. 
Не е трудно да се познае, 

освен NIAID на д-р Фаучи, кой 
друг е финансирал изследва-
нията в Ухан. Това е пак Бил 
Гейтс. Той не иска да чуе за До-
бра Производствена Практика 
(GMP) при производство на ле-
карствени средстваи „морето 
му е до колене“, защото прези-
дентът на СЗО му е стар парт-
ньор. На международна кон-
ференция той убеждава стра-

ните за събиране на сумата 
от 7 млрд. долара за борба със 
„смъртоносния“ коронавирус 
и произвеждане на ваксина 
за месец и половина с отказ-
ване от четириетапния процес 
на задължителните медикоби-

ологични и имунологични из-
питвания. Председателката 
на Европейския съвет г-жа 
Урсула фон дер Лайен дава 
за мисията 1 млрд. евро от 
ЕС и сърдечно благодари на 
милиардера. “Днес ние можем 
да кажем, че светът е обеди-
нен срещу коронавируса. Све-
тът ще победи!“. Става ясно 
като Министър на отбрана-
та какви договори и за какви 
пари е подписвала с фирми 
за диагностика, усмихващата 
се майка-героиня. Немският 
журналист Кен Йебсен писа: 
Бил Гейтс директно повлия-
ва решения на Меркел и глава-
та на Евросъюза.“ За сведение 
след нейните „реформи“ гер-
манската армия е останала с 
254 танка.

За каузата на бъдещата вак-
сина срещу коронавируса е при-
влечен и друг известен белгий-
ски учен – проф. Петер Пиот, 
откривател на вируса „ебола“. 
Той, преболедувал от инфекци-
ята, вече е убеден, че без вакси-
на борбата срещу вируса е не-
възможна. Този „независим“ 
консултант на германското пра-
вителство е бил сътрудник във 
фонда на Бил Гейтс, а сега е в 
СЗО. Постига се комбинация – 
бинго! Той ще съветва висши-
те чиновници на ЕС в Брюксел 
да предприемат задължител-
но ваксиниране, а после 

СЗО ще изисква от 
всеки европеец печат в 

международния паспорт, 
че е ваксиниран. 

Нищо лично – просто биз-
нес-проект. Президентът 
на СЗО г-н Гебрейесус (стар 
партньор на сем. Гейтс) ин-
формира правителствата на 
ЕС „Пандемията в света ще 
продължи много, много дълго“. 
Парите, които Бил Гейтс ин-
вестира, по околен път ще се 

върнат отново при него за-
едно с данъчните облекче-
ния. Но на милиардера не му 
трябват пари, а влияние, с 
което да определя политика-
та по здравеопазването в це-
лия свят.

Доктор Фаучи не дреме. За 
да има ваксина, трябва да има 
втора вълна на инфекцията 
от коронавируса. Фаучи пред-
рича пет вълни на пандемия-
та. По случай Деня на незави-
симостта 4 юли той предупре-
ди американците, че вълната 
от заразяване ще достигне до 
100 000 на ден. Значи трябва да 
се работи по въпроса. Само че 
безопасна ваксина няма. Има 
ефективна, а за безопасната 
трябват резултати от продъл-
жителни изпитвания. Но има 
и изход. В началото ваксини-
рането да бъде доброволно, 
а след поредната вълна напр. 
в края на 2021 г., за отказ от 
ваксиниране да има глоба 
или друга санкция. СЗО ра-

боти за печалбата на големи-
те фармацевтични компании 
и това обяснява отношение-
то на президента Тръмп към 
нея. САЩ вече изкупиха изцяло 
първите партиди на неизпита-
ния окончателно инжекционен 
препарат„Ремдесевир“ на фир-
мата GileadSciences.

Естествено  изпитване на 
ваксината срещу COVID ще 
бъде проведено в бедни, гъсто 
населени държави на Азия 
(Бангладеш) или Африка (Со-
малия). Бил Гейтс респ. СЗО, 
обаче, ще трябва да избягват 
предложения, макар и с добро 
финансиране, към Индия. Там 
не е забравен скандалът с него-
вата злополучна ваксина срещу 
полиомиелит, в резултат на ко-
ято, над 400 000 индийски де-
чица получиха трайни увреж-
дания.

Докторът по политически 
науки от Принстънския уни-
верситет Уилям Егдал, посто-
янен коментатор на HBO, в поч-
теността на който малко хора 
изпитват съмнения, изказва 
своето мнение по адрес на д-р 
Фаучи по следния начин: „Съд-
бата на световната икономика 
е в ръцете на шарлатан в бяла 

престилка“. А най-яростният 
му критик д-р Шива Аядурай 
(твърди, че изобретяването на 
е-mail е негово и е кандидат за 
сенатор в САЩ през 2020 г.) за-
яви: „На човешкия организъм са 
достатъчни мощните и евти-
ни природни витамини А, В, С и 
D. Но агресивно се „пробутват“ 
изкуствени заместители във 
вид на ваксини. Там е голямата 
печалба. Д-р Фаучи трябва да 
бъде отстранен и незабавно да 
се върнат на работа милиони 
американци.“

Коментарите по адрес на д-р 
Фаучи в социалните мрежи са 
унищожителни. На заявление-
то му, че за 40 години „за първи 
път е свидетел на такъв вирус“, 
негови колеги питат иронично: 
„Ако точно Фаучи не е виждал  
вирус на грип, през цялото това 
време той с компютърни вируси 
ли се е борил?“ 

Ето с какъв неизвестен досе-
га враг се наложи да се сблъска-
ме днес. Важното за творците 

на новия световен ред е без 
война, с един удар, да разру-
шат предишния социум, 
да елиминират дълговете 

си и да натикат 
паникьосаните от 

ставащото хора, във 
виртуалния свят. 

Капитализмът е в непрекъс-
ната криза от 2008 г. и сега гло-
балните играчи яхнаха корона-
вируса, за да прокарат своята 
елементарна визия за устрой-
ство на света и да натрапят сво-
ето право на истина от последна 
инстанция. Те се стремят чрез 
своите „троянски коне“ в на-
ционалните държави да оф-
ормят общества от марионет-
ки, за да управляват останали-
те граждани като “sheeples” т.е. 
като стадо. За неизбежния  ико-
номически колапс, вследствие 
на коронаистерията, ще бъде 
обвиняван единствено вирусът. 
Той ще бъде използван като 
начало за ново преформати-
ране на света за крайната цел 
на глобалистите и сатанисти-
те, а именно съкращаване  на 
земното население.

Досега говорихме за Макс в 
лицето на д-р Фаучи, но се на-

лага да кажем  няколко думи и 
за британския Мориц в лицето 
на проф. Нийл Фергюсън. Ако 
под българския Макс може да 
се разпознае някой от лекарите 
на  кризисния щаб, то Мориц 
е персона, която има еквива-
лент в лицето на нашия проф. 
Николай Витанов. Проф. Фер-
гюсън е експерт по медицин-
ска статистика  и предоставя на 
правителството резултати, за-
ради които е наречен  „новият 
Лисенко на служба на либерали-
зма“.

Точно той е експертът убе-
дил навремето премиер ми-
нистъра Тони Блеър да пред-
приеме унищожаването на 6 
млн глави едър рогат доби-
тък, за да се прекрати епиде-
мия от шап. Грешната стъп-
ка коства на страната 10 млрд. 
фунта стерлинги. През 2002 
г. проф. Фергюсън пресмята, 
че от епидемията „луда кра-
ва“ ще загинат 50 000 англи-
чани (и дори 150 000 в случай, 
че болестта прихванат и овни-
те). В действителност умират 
177. През 2005 г. пак той пред-
сказва, че от „птичи грип“ ще 
загинат 65 000 британци. От-
ново хипербола. Умират 477 
души. На 12 март Нийл Фергю-
сън предупреждава Макрон, че 
„от пандемията предстои да 
загинат половин милион фран-
цузи“. Обезумял от страх, пре-
миерът Макрон въвежда още 
същия ден режим на всеобща 
изолация.

Финалът на британския 
Мориц бе бравурен. „В Обеди-
неното кралство ще загинат 
550 000 граждани, ако не се пред-
приемат спешни мерки!“- за-
яви убедено статистикът на 
пандемията. Борис Джонсън 
се видя принуден да изоста-
ви шведския вариант и  въве-
де извънредното положение. 
А самият Мориц, нарушил со-
циалното дистанциране,  освен 
с метър и половина и с минус 15 
см (?!) на среща с любовница-
та си,  призна за  сексуалното 
нарушение и подаде оставка. 
Но негативите за британската 
икономика останаха.

Няколко смели 
професори се опитват да 

формират обществено 
мнение критично към 

виновниците за истерията 
и паниката 

с коронавируса. Един от 
тях е проф. Стефано Монтана-
ри (Италия), който формули-
ра накратко създалата се ситуа-
ция така: „Ако преди 50 години 
бях казал на моя ръководител 
за възможността да се вакси-
нирам срещу коронавируси, той 
щеше да ме изхвърли през вра-
тата.“ „Маската не предпазва 
от вируса!“, „Ваксината е оръ-
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дие от преминала война!“ „Жи-
вотът под катинар ще убие по-
вече хора от коронавируса“.

В Русия проф. Игор Гун-
даров се опълчи срещу кмета 
на Москва Собянин и прези-
дента Путин като ги обвини, 
че налагат политически, а не 
експертни решения, които на 
всичко отгоре са сякаш в син-
хрон с действията на Световна-
та Здравна Организация и имат 
връзка с процедурите по гласу-
ването на промените в Консти-
туцията на РФ. Презрителното 
им отношение към мнението 
на учените ще доведе до теж-
ки последствия, по-тежки от 
епидемията. Хората искат да хо-
дят на работа, но бяха повече от  

месец в домашен арест наречен 
благозвучно „Самоизолация“. 
„Не може да има втора вълна, 
след като няма първа“. „Втора-
та вълна се очертава да бъде  не 
от коронавирус, а от занемаре-
ното лечение на хронични забо-
лявания и пропуснатите живо-
тоспасяващи операции. Защо-
то, ако се правеше аутопсия на 
„изгубилите битката с вируса“, 
щеше да се покаже истинска-
та причина за смъртта и това 
няма да бъде коронавирусът“ - 
твърди проф. Гундаров. Тогава 
и за паникьосаните би  станало 
ясно, че става въпрос за „гнусен 
международен психоспектакъл“, 
в който е въвлечено цялото 
Човечество, за най-голямата 

измама в началото на 21 век.
Да, мерки, строга хигиена и 

карантина за болни със симпто-
ми, трябва да има. И това се пра-
ви винаги, когато е обявена епи-
демия. Но, за да се обяви епи-
демия от експертен съвет, а не 
от Макс и Мориц, е необходи-
мо да бъде преминат прага от 
5% заразени. Извинете, но 5% 
дори от намалялото населе-
ние на България  са 350 000, а 
не 5 000 граждани.

Накрая нека си припомним 
как завършват двамата злос-
торници в приказката на Вил-
хелм Буш. Те разпарят с нож-
че чувалите с жито, които един 
отруден човек носи на гръб за 
смилане в мелницата. Житото 

изтича по земята, а в яда си се-
лянинът залавя виновниците, 
напъхва ги в срязаните чували и 
ги пуска през фунията в мелни-
цата. Злосторниците излизат на 
парчета, които местните патки 
поемат с удоволствие. Зловеща 
безотпадна технология. Грубото 
нарушаване на правото на жи-
вот на малолетните злодеи оста-
ва за размисъл на читателя. По 
това време Хелзинкски комитет 
няма.

Макс и Мориц разпиляват 
безотговорно събраното с тежък 
труд жито на селянина, но не 
правят ли същото д-р Фаучи и 
проф. Фергюсън с бюджета на 
собствените си страни и кос-
вено с бюджета на целия Ев-

ропейски съюз (500 млрд. евро 
за борба с COVID-19)? Икономи-
ческите загуби от пандемията 
на страха изглежда ще бъдат 
сравними с Трета световна 
война. Ето защо предложени-
ето на проф. Елена Кондратие-
ва-Салгаро, главен редактор на 
алманаха „Глаголь“ (Франция), 
че за раздухване на коронави-
русната истерия рано или къс-
но журналистиката и офици-
алната медицина ще трябва 
да отговарят пред един  нов 
Нюрнбергски съд, звучи все 
по-реалистично. 

Времето ще покаже.
Защото, когато Бог иска да 

накаже някого, му отнема раз-
ума.

Председателят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

Проф. Нийл Фергюсън  
от Империъл Колидж  

в Лондон.

От стр. 1
За тенденциите, които опи-

сва Бжежински, си има доми-
нираща причина -  глобална-
та неолиберална финансово-
икономическа политика. Не-
олиберализмът възниква в края 
на 1970-те години, прилага се 
на практика от Роналд Рейгън 
и Маргарет Тачър и, в резул-
тат на деиндустриализацията  
на ядрото на капиталистичес-
ката система, доходите на сред-
ната класа започват намаля-
ват,  а тези на финансовия ка-
питал да растат. По този начин 
се ликвидират политическите  
претенциите на замогналата 
се след войната средна класа 
да участвува във власта нещо, 
което не може да се толерира. 
Прокарва се съответно идеята 
за "криза в демокрацията" по-
ради опасността "безотговорни 
групи" да посегнат на властта. 
Статистически данни от 1970-те 
години насам показват стабил-
на тенденция за намаляване не 
само на стандарта на живот на 
средната класа, но и на отно-
сителното и "тегло" в общата 
"маса" на населението. 

През 2000 г. реалната сред-
на заплата се установява на 
нивото на тази през 1968, а 
средният доход на семейство-
то пада на ниво 1980 г., кое-
то сравнително задържане се 
дължи на факта, че женската 
половина от семейството се 
включва в припечелването за 
хляба.  През периода 1983-2016 
тоталният доход на "горната" 
над-средна класа нараства от 
60% до 79%; този на средната 
класа намалява почти двойно, 
от 32% до 17%, а този на "дол-
ната" под-средна класа пада 
от 7% до 4%. 

Това е и големият социален 
проблем, който е в основата на 
нестабилността на всяка една 
национална държава - дегра-
дация на средната класа. Тази 
нестабилност се засилва и от 
ерозия на извъникономически 
институти: гражданското обще-

ство, образователна система и 
политическа структура, която в 
САЩ, например, се свежда само 
до две, по същество идентични 
крила, на една бизнес партия - 
демократи и републиканци. В 
пълен унисон с предвиждани-
ята на Бжежински приведени 
по-горе.

Запазването на доминира-
щата роля на наднационални-
те корпорации изисква в идеал 
ликвидиране на национални-
те държави,  които са главна 
пречка за свободното движе-
ние на капитали, поради нали-
чие на  локални закони и други 
специфични ограничения. Пос-
ледното е валидно и за Съедине-
ните щати като национална дъ-
ржава, особено имайки предвид 
последните събития. Една първа 
лясточвичка, например, може 
да бъде опита да се ликвидира  
полицията като се мине през 
стадия на нейното сериозно 
реформиране, нещо което се 
дискутира в момента. Едно ес-
тествено следствие е установя-
ване на познатите на всеки за-
кони на Дивия Запад. Разбира 
се, с частна полиция за охрана 
на Глобалните и на тези, кои-
то директно ги обслужват. Па-
ралелно върви най-естествено 

моралното разпадане на 
нацията чрез културна 

война, 

която в момента направо бу-
шува в САЩ и Европа. За нея 
по-долу. 

Жак Атали, идеологът на 
корпоратокрацията, в книгата 
„Кратка история на бъдеще-
то“ (2006 г.) предвижда: раз-
падане на империята на САЩ 
(около 2035), създаване на по-
лицентричен свят от 9 доми-
ниращи страни (САЩ, Брази-
лия, Мексико, Китай, Индия, 
Русия, Европейският съюз, 
Египет и Нигерия); започване 
на процеса "номадизация", пре-
дизвикан от технологични фак-
тори, демографски фактори и 
от създаването на мегаполиси. 
Главният въпрос е кой ще бъде 
приет в управляващата класа 
на Хиперномадите, в бъдеща-
та Хиперимперия с неините 
укрепени и луксозни полиси, 
където е "чисто и светло". Тези 
извън тях явно ще бъдат пре-
доставени на милостите на 
Майката природа, а евентуал-
ната борба с неканени пришъл-
ци, ще бъде както срещу при-
родни сили. 

В унисон с горната тенден-
ция е мнението на изтъкнатия 
икономист-математик Миха-
ил Хазин (виж Уикипедия) за 
сегашната криза в САЩ и за по-
тенциала на международния 
финансов капитал, главен иг-
рач в тази криза. Според него 
главният фактор за кризата е 
икономически и той е операти-
вен още от началото на 1990-те 
години, когато става ясно, че 
разбалансирането на амери-
канската неолиберална ико-
номика е било от мащабите 
на това през 1929, годината на 
Голямата депресия. Т.е. сегаш-
ната криза се очаква да бъде 
по-разрушителна още повече, 
че напоследък международни-
ят финансов капитал започ-
на да регистрира сериозни 
загуби: загуби в Китай, загуби 

в Русия, загуби в САЩ. Главни-
те причинители на икономичес-
кия дисбаланс в никакъв случай 
не желаят да се предават и да от-
говарят за неминуемите катаст-
рофални последствия пред аме-
риканското общество. Главна-
та им цел е да няма легитимен 
съдебен процес срещу тях, а не 
властта да бъде взета от Демок-
ратическата партия, контроли-
рана от тях, по-простата причи-
на е, че криза ще има при всич-
ки положения като резултат 
от политиката им през пос-
ледните няколко десетилетия. 
Очаква се, при победа, Тръмп да 
обвини банкерите за кризата 
и даже само един аудит на Фе-
дералния резерв би дал много 
неприятни резултати с голям 
брой подсъдими, да не гово-
рим за серия съдебни проце-
си, които ще изкарат на бял 
свят купове инкриминираща 
информация (действията на 
Джо Байдън в Украйна, напри-
мер, се считат само за видимата 
част на айсберга). 

Една от целите на тази све-
товна финансовата олигархия е 

да се организират 
безредици, за да се 
направят изборите 

за президент на САЩ 
нелегитимни 

(стандартен и технологично 
разработен подход при цветни-
те революции, особено ако го-
ре-долу половината от електо-
рата е за/против). Едно възмож-
но извинение за кризата бе ви-
русната пандемия, но се оказа, 
че няма да проработи. Сериоз-
ните безредици имат по-добър 
шанс и техният организиран ха-
рактер е очвиден за всеки. Учас-
тват даже активисти от протес-
та "Окупирай Уолстрийт" през 
2011 г., който започна и се пре-
крати като с диригентска пал-
ка по много подобен сцена-

рий, включително с искания за 
"ликвидиране на расовата диск-
риминация", окупиране на квар-
тали и провъзгласяване на "ав-
тономни зони".  

Идеята накратко е следната: 
Тръмп да бъде абсолютно убе-
ден, че лодката ще се разклаща  
най-сериозно, включително до 
ликвидирането на САЩ, и тъй 
като за него САЩ не е празно 
понятие, а е от принципиална 
важност, той ще започне пре-
говори. В резултат от пазарлъ-
ците Тръмп ще поеме, както 
властта, така и отговорността 
за кризата. Банкерите ще полу-
чат, което си е техно и най-глав-
ното - няма да носят съдебна 
отговорност за всички мушии 
през предходните години. Ре-
зюме на сценария: виновник за 
кризата ще са или безредиците 
или Тръмп; Банкерите са в бяло. 

Има и друг фактор, т.нар. 
форс-мажорен фактор, кой-
то може да се задейства и да об-
лекчи последиците от кризата 
за САЩ. Поправка 14 в Консти-
туцията на САЩ гласи, че ако 
кредитор се занимава с под-
ривна дейност против САЩ 
или е причастен в разпростра-
нението на  робовладетелство, 
то  САЩ може да обяви дъл-
га си към него за недействи-
телен. Остава да се разработи  
юридически връзката на "робов-
ладетелство"  с "расова дискри-
минация", като антирасистки-
те демонстрации и безредици, 
започнали в държавите креди-
тори,  могат да се считат за до-
казателство, че там съществу-
ва дискриминация. Сред тези 
страни са Европейският съюз, 
Китай (Хонг Конг), Британска-
та общност, Япония и Швей-
цария, които  държат 21% от 
държавния дълг на САЩ при 
28% общ външен трилионен 
американски  дълг. 

На стр. 10
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От стр. 9
Да не говорим за по-дребни 

трикове демонстрирани, напри-
мер, от по-малкия и абсолютно 
верен брат: Висшият Британ-
ски съд решава, че призна-
ва Хуан Гуайдо за легитимен 
президент на Венецуела, а не 
официалния такъв, Николас 
Мадуро, което дава право на 
Великобритания да не осво-
бождава 2 милиарда долара 
златни запаси на Венецуела 
оставени там за съхранение. 

Пандемията показа на прак-
тика и абсолютната нестабил-
ност на "най-ефективната гло-
бална финансово-икономичес-
ка система", която практически 
за нула време се оказа блокира-
на, особено по транспортна ли-
ния. Последното е катастрофал-
но в социален аспект при липса 
на автономно собствено произ-
водство поне в най-важни от-
расли, например, лекарства и 
медицинско оборудване. 

Оказа се още, че една дъ-
ржава не може да се управлява 
що годе нормално като бизнес 
проект, за който на първо мяс-
то стои печалбата. Пандемия-
та с коронавируса показа, че 
както за  държавата, така и за 
най-малкия бизнес, най-ва-
жен фактор са хората, а не пе-
чалбата - масово заболяване или 
масова карантина праща по дя-
волите печалбата и принципа на 
печалбата като единствено най-
главен. Той може да е най-гла-
вен ако няма проблем с работ-
ната сила, с човека. Оттук следва, 
че добър бизнесмен трябва да 
се съобразява с хората, не само 
тези, които движат бизнеса му, 
но и тези, които са негови кли-
енти, защото 

ако няма работници 
няма печалба и ако няма 

клиенти пак няма печалба. 
Оттук следва, че добрите 

бизнесмени са заинтересувани 
да живеят в социална държава, 
като минимум, а по принцип са 
заинтересувани, при междуна-
родна търговия, всички държа-
ви да имат социален характер, 
който единствено осигурява 
здравословен живот, както на 
работници, така и на клиенти и, 
следователно,  "нормални" (ста-
билни) бизнес проекти. 

Социалната държава не 
е обаче на глобализацион-
на почит поради сериозни 
допълнителни разходи. При 
нормална досегашна практи-
ка притокът на физиологично 
здрави работници, ако няма, на-
пример, епидемии, се поддържа  
като се осигурява  "оптимална" 
концентрация на безработни 
по всяко време. Клиенти с до-
ходи не са проблем, особено ако 
има външни пазари.  Пандемич-
ни ефекти са изключени от тази 
рецепта, както се оказа на прак-
тика. 

Ситуацията става особено 
критична ако се гони не пе-
чалба, а максимална печалба. 
Типичен пример са бизнеси с 

глобален характер, които имат 
производствени единици в 
други страни с евтина работна 
ръка. За максимализиране на 
печалбата може да се окаже, 
че е изгодно, например, едно 
лекарство да се пакетира в 
САЩ, да се синтезира в Индия, 
да се налива в шишенце про-
извеждано в Китай и да му се 
лепи етикет напечатан в Мек-
сико. Всичко е окей ако транс-
портът работи нормално, т.е. 
ако няма пандемия. В този слу-

чай страда не само конкретният 
бизнес, който продава лекарс-
твото - страдат болни, напри-
мер, засегнати от пандемията, 
т.е., имаме социално-полити-
чески проблем, а в някои слу-
чаи и проблеми с национална-
та сигурност. Националната си-
гурност, освен оръжия,  изисква 
и здрави военни и военизира-
ни и един минимум от здрави 
административни служители. 
Т.е. имаме някакви ограниче-
ния за максимално възможна-
та печалба. Тя е възможна само 
ако планировката на тази мак-
симална печалба работи като 
швейцарски часовник т.е. не се 
допускат никакви флуктуации 
от какъвто и да е род по целия 
свят, което на практика изис-
ква  собственика на бизнеса да 
има защитата на държава със 
световно влияние. Което е и 
днешната планировка за функ-
ционирането на целия свят като 
бизнес проект на финансовите 
хегемони и само на тях. Такъв 
един модел има фактически "ед-
номерен" характер (само един 
параметър - печалбата) и ка-
тострофира неспасяемо ако се 
блокира дори само транспор-
та, както беше демонстрирано в 
последните месеци. Такава една 
картонена постройка изиск-
ва за стабилност абсолютно 
"безветрие", за което се хвърят 
всички сили: финансово-ико-
номически (санкции), ин-
формационно-политически 

(цветни революции, санкции 
против медии и журналисти)  
и класически военни (военни 
бази, заплахи, интервенции, 
преврати). Урагани от типа на 
сегашната пандемия не са в 
сметката, поради пренебрежи-
ма вероятност и невъзможност 
за прогнозиране. В икономика-
та такива неочаквани "урага-
ни" са известни под името "Че-
рен лебед", по книгата на Насим 
Талеб (2007), който лебед в мо-
мента плува необезпокояван 

в световните финансово-ико-
номически води.

II. САЩ  - глобален свето-
вен лидер

Съвсем наскоро държавният 
секретар Майк Помпео обяви 
САЩ за най-великата нация 
в историята на цивилизаци-
ята, която без съмнение ще по-
каже своето морално превъз-
ходство, например, как  е пра-
вилно да се действа по време на 
протести от рода на тези, които 
бушуват в момента в Щатите.  
Освен това страната е коман-
ден център на световно влас-
тващи финансово-икономи-
чески структури, роден дом 
на най-големия брой милиар-
дери в света и притежава най-
мощния военен потенциал в 
историята на цивилизация-
та. Плюс разработени механиз-
ми за запазване и стабилност на 
този статут.

Известно е още, че основен 
елемент на самосъзнанието 
на американците е чувството,  
че те са най-прогресивната и 
най-успешната нация. Оттук 
автоматично следва, че само ня-
кой друг трябва да е виновен 
ако САЩ имат някакви про-
блеми, външни или вътрешни 
без значение, установка, коя-
то  постоянно се подтвърждава 
като оперативна и от политици, 
и от вездесъщите медии.

Главен подход за запазва-

не на американското лидерс-
тво е да се инхибира разви-
тието на останалите (полити-
чески натиск, санкции, военни 
заплахи). Това е временна мяр-
ка, обаче, и дългосрочно създа-
ва противници, които могат да 
се организират за съпротива и 
обща защита. Стратегията на 
Китай, за сравнение, е издигане 
до ниво световен фактор с не-
конфликтна политика. Русия 
е друг пример: как един послу-
шен ученик, доведен до стаг-

нация през 1990-те години от 
експерти на лидера на всички 
нива, ученик оставен без вни-
мание поради ангажименти в 
Близкия Изток, се превърна 
най-неочаквано във военно-
полически проблем за САЩ на 
световната сцена.

САЩ контролират, както 
информационната,  така и  
финансовата световни систе-
ми, но географски влиянието 
им изглежа е максимално въз-
можното, - когото са можали са  
поставили под контрол, но за 
повече територии нямат капа-
цитет от чисто класическа во-
енна гледна точка. Известни 
са признанията им, че не могат 
да водят повече от две "малки" 
войни. Останалите неподконт-
ролни имат възможност за ма-
невриране и организиране за 
съвместни  нови защитни ко-
лаборации, което е само въпрос 
на време и изгода (пример: Ру-
сия-Китай). Доверието по отно-
шение на САЩ ерозира по при-
мера на пострадалите: знае се от 
всеки, че  
интересите на САЩ са на 
първо място, останалото 

после 
- стратегия, която не се 

мени по принцип, а и конт-
рапримери не са известни. 
Ясно е, следователно, че нови-
те стратегически противни-
ци на САЩ не могат да имат 
принципиални задръжки в 
този аспект. Могат да имат 

само вътрешни такива, които 
се организират от съответна-
та интелектуална „пета ко-
лона“, чиято главна задача е 
осигуряване на управляващ 
национален елит без суве-
ренно съзнание. В доклад на 
РАНД корпорейшън от 2019 г., 
по отношение на страни с не-
предсказуемо поведение, се 
препоръчва политика на ли-
берализъм и формиране на 
либерален порядък, защото  
РАНД  счита, че либерализмът 
е фунционално еквивален-
тен на подкрепа на амери-
канската изключителност.  
Типичен пример е Русия с ней-
ната прозападна „пета коло-
на“ оперираща и  понастоя-
щем  практически свободно на 
почти всички нива. 

III.  Борба за запазване на 
световно лидерство

В най-последните докла-
ди на споменатата „РАНД кор-
порейшън“, се твърди, че има 
криза с националната идея за 
глобално лидерство на САЩ 
със следните главни против-
ници за близкото бъдеще 
(до 2030 г.):  Китай (нов ико-
номически съперник), Русия 
(военно-политическо-страте-
гически противник), Иран и 
Северна Корея. Иран е главен 
регионален противник на Из-
раел и немаловажен фактор 
за комплициране на планове-
те на САЩ за Близкия Изток. 
Северна Корея е много близо 
до Южна Корея и Япония и за-
страшава директно важни бази 
на глобалния  лидер. Доколко 
е влиятелна „РАНД корпорей-
шън“ можете да се запознаете 
на официалната страница на 
корпорацията в Интернет като 
обърнете внимание кои са ней-
ните елитни експерти. 

Група републиканци в аме-
риканския конгрес предлага 
стратегия за националната си-
гурност, която предвижда ес-
калация на санкциите срещу 
Китай и Русия (като спонсор на 
тероризъм), засилване на бор-
бата срещу тероризма в Близ-
кия Изток, и информацион-
на война в стила на Студената 
война. Целта на този документ 
от 120 страници е запазване на 
позицията на САЩ като гло-
бален лидер.

Не трябва да се забравя и 
проблема за т.нар. "наши суро-
вини" (Чомски). На Берлинс-
ката конференция през 1884-
1885, известна още като "Конго 
конференция", се взема реше-
ние, че 
страни, които не могат да 
разработват собствените 

си природни ресурси, 
трябва да се отворят за 

света. 
Следва

НА ФРОНТОВАТА ЛИНИЯ

От стр. 12
Кирил Добрев е фронтме-

нът и говорителят на онези 
ояли се другари на „Позита-
но“ и партийни бонзи по мес-
та, които искат, както казва Ва-
лентин Вацев, винаги да са във 
властта, но никога на власт. По-
следното е смъртоносно за 
тях, защото означава поемане 
на отговорност, нещо, в което 
нито са възпитани, нито го мо-
гат. Страх ги тресе да не си раз-
валят рахата, да не изпаднат 
от голямата далавера още на 
първия по-остър завой. Пред-
почитат да работят с кредит-
ни и дебитни карти, а не с об-
ществени договори с граждани-

те. Лявата политическа култу-
ра и социалната сетивност за 
народните несгоди не са тях-
ната стихия. Затова и въртят, 
сучат, все за коалиция с ГЕРБ 
си мислят, защото иначе, види-
те ли, както си призна веднъж 
публично в Стара Загора Драго-
мир Стойнев, „БСП губела уп-
равленския си рефлекс“. Прав е 
в констатацията си Стойнев и 
дълбоко заблуждаващ се в при-
чината. Търси я в политиче-
ското пространство, докато тя 
е в политическото време. Тук е 
Родос, тук скачай, Стойнев!

БСП губи управленския си 
рефлекс по силата на една, да я 
наречем, по аналогия с иконо-

мическата теория на Кондрати-
ев, „дълга вълна в политиката“, 
чиито генезис е с дата 4 февру-
ари 1997 г., когато „перестрой-
чиците“ наляха основите на по-
литическия колаборационизъм 
и бягството от отговорността. 
Опитите на Корнелия Нино-
ва поне на декларативно ниво 
да отсече най-сетне този кон-
формистки манталитет, кул-
тивиран с десетилетия от ки-
рилдобревци и тути кванти 
„родени на 4 феврури“ конфор-
мисти, среща яростната им 
съпротива. Не щат и да чуят за 
смяна на модела на управле-
ние на страната, който Нино-
ва предлага като партийна иде-

ология, изключващ всякаква 
съглашателска политика с ГЕРБ 
и идея за коалиция с тях. Този 
манифест ги боде като кабар-
че в обувката, смущава мокри-
те им сънища. Това и генерира 
играта на люта вътрешнопар-
тийна опозиционност напо-
следък в социалистическата 
партия.

Кирил Добрев няма да 
бъде новият председател на 
БСП. Самите му претенции в 
личностен план са разбира-
еми, в социален – предизвик-
ват бурен смях! Но нали, както 
казва Маркс, смеейки се, чо-
вечеството се разделя със сво-
ето минало.

Синът на перестроечния полк

Смяна на модела с грижа за хората

Г-н председател,
Уважаеми дами и господа 

народни представители,

Д
аваме ли си сметка как-
во се случва в държа-
вата и с народа ни? Съ-
ществуват поне три ре-

алности в момента - пандемия-
та Ковид е първата – болестта 
ту отшумява, ту се връща наред 
със здравните мерки, и вмес-
то да ни е урок за спешна ре-
форма в здравния модел, все 
повече се усилва усещането, че 
се използва за политически 
цели. Случаите на заразени 
растат правопропорционално 
на скандалите, генерирани от 
властта. Всяването на страх и 
затягането на мерките служи 
за прикриване на скандалите 
и закрепване на управление-
то.

Втората реалност е иконо-
мическата и социална криза, 
която идва вследствие на панде-
мията. С просто око се вижда, че 
идва торнадо, което засмуква и 
унищожава работници, фир-
ми, инвестиции, домакин-
ства. И вие, овластените да уп-
равлявате, вместо да се втурне-
те да укрепвате общия ни дом 
– България, стоите, гледате и 
обещавате на българите:. „След 
като бурята ви отнесе, ще ви 
дадем кредит, за да възстано-
вите живота си“. Пропускате да 
напомните – „този кредит ще 
го връщате с лихвите“.

Третата реалност, най-опас-
ната – не просто стоите и гледа-
те, а участвате в разрушава-
нето на темелите на дома ни 
България. Темелите са дър-
жавността. Нито една инсти-
туция не работи по правила. 
Всички институции – ДНСК, РИ-
ОСВ, общински съвет, са се съ-
гласили в Алепу да се строи хо-
тел вместо подпорна стена. 700 
млн. липсват от хазната, за-

щото сте заложили корупция 
в Закона за хазарта, а Коми-
сията по хазарта се управлява 
със смс-и между министъра на 
финансите и заинтересовани 
бизнесмени. Други бизнесмени 
поемат писмено ангажименти 
за реклама в медии срещу под-
крепа в държавни органи. Пре-
миер заплашва разследващ 
журналист и евродепутат в те-
лефонни разговори. И унижа-
ва българския парламент чрез 
неговия председател. А докато 
прави всичко това, спи с пис-
толет до главата, заобиколен от 
пачки с пари. Други бизнесмени 
разкриват как силово и арогант-
но им се отнемат фирми. Това е 
разпад на държавността и, за 
да не оставите нищо неразру-
шено след вас, атакувахте и 
президентската институция. 
Не Румен Радев, а президент-
ската институция. Очевидно 
това управление си отива. Но 
си отива с наследство - след вас, 
и потоп. Ще припомня нещо 
казано от нас преди 3 години, 
27 септември 2017: „Най-ярки-
ят пример за паралелна държа-
ва е правителството на Бойко 
Борисов. Държавата е превзета 
от малцина, народът е поробен 

и държан в страх от свои. Спой-
ката пари и власт управлява и 
се възпроизвежда. Тя е скрита-
та паралелна държава, но тя 
дърпа конците на истинската“. 
За тези думи тогава ни набе-
дихте в опит за държавен пре-
врат. Времето доказа правота-
та ни. Време, за което по всич-
ки начини се опитахте да уни-
щожите и опозицията – БСП и 
Коалиция „БСП за България“ – с 
лъжи, медийни и компромат-
ни акции, външен и вътрешен 
натиск. Опитахте се да унищо-
жите и тази нормалност във 
всяка държава – да има власт 
и опозиция, да има управля-
ващи и инакомислещи, непо-
слушни, смели, които не лягат 
в краката на властта. Сега, ко-
гато се сривате, се опитвате да 
ни въвлечете в задкулисието, 
да излъжете, че сме съучаст-
ници в разпадането на Бълга-
рия. Направихте опит да вну-
шите за връзки на БСП, чрез 
мен, председателя, за скрити 
и тайни срещи с бизнесмени. 
Неуспешно. Видя се, че това е 
лъжа. Вчера един бивш минис-
тър от правителството на Бо-
рисов, участник в този модел 
на управление, задава въпроси 

за тайни договори между БСП и 
ДПС за управление на страната.

Уважаеми скрити в сенки-
те персони, и в това няма да 
успеете. Най-малкото, защото 
не е вярно. Но най-вече, защо-
то хората помнят. Ние отдавна 
сме казали истината за управле-
нието днес и тя е, 14 март 2019: 
“България се управлява от нова 
тройна коалиция – ГЕРБ, ОП, 
ДПС“.

Уважаеми българи,
Пред ръководството на 

БСП, преди 4 години имаше 
избор. Или сяда на трапезата 
на този модел на управление 
и получава порция от властта 
с грижа за себе си, или се оп-
ълчва на този модел на упра-
вление и се опитва да го про-
мени с грижа за хората. Ние 
избрахме второто. Не е ни-
как лесно. Понесохме много 
удари за тези четири години, 
но веднъж избрали този път 
на развитие на България, го 
продължаваме. Не просто на 
думи и с декларации, а с кон-
кретни действия. Днес внася-
ме предложението за анкет-
на комисия, която да установи 
фактите за закупуването на 

акции в ПИБ от Държавната 
банка за развитие на заниже-
ни цени. Защо, кой, кога реши 
това и какви ще са последи-
ците. До дни внасяме предло-
жение за парламентарна ко-
мисия за липсващите 700 ми-
лиона лева от хазната, вслед-
ствие на лобизъм, задкулисие, 
скрити договорки в хазарта.

България ще започне да 
се възстановява, уважаеми 
българи, да живеем по-добре, 
когато моделът на превзе-
тата олигархично паралел-
на държава, олицетворява-
на от Бойко Борисов, си оти-
де. Внасяме другата седмица 
вот на недоверие за коруп-
ция. Оставката и падането 
на този кабинет е гаранция 
за просперитет за България 
и перспектива пред българ-
ския народ.

Слово на Корнелия Нинова, председател на парламентарната група на Коалиция „БСп за България“, 
произнесено от трибуната на НС на 08.07. т.г.
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Сърце на космическата нежност
Антология

НА БАЩА МИ
Не се прощавам с теб. Не се прощавам.
Не знам, че си загинал.
Не искам и да знам.
Не искам да те няма.
Не искам да съзнавам -
отиде си, тъй както тръгна.
Сам.

Не се прощаваме.
До мене ще останеш мълчалив.
И земното ни време, макар и да е кратко,
ще те опази -
хубав,
мой единствен,
жив.
Не се прощавам, татко.

Н
а 12 юли си отиде от света на живите 
Миряна Башева, едно от най-талантли-
вите имента в българската поезия. Из-
вестна като „поетеса на космическата 

нежност“ тя написа незабравими стихове, които 
хората знаят наизуст и пеят. 

Миряна Башева е единствената дъщеря на 
трагично загиналия външен министър на На-
родна Република България Иван Башев. Родена е 
в София на 11 февруари 1947 г. Завършила е ру-
ска гимназия и английска филология. Сравнител-
но късно, след 23-та си година, започва да пише 
стихове. Много от тях стават известни като пес-
ни на най-добрите естрадни изпълнители: „Дано“ 

в изпълнение на Богдана Карадочева; „Тежък ха-
рактер“ - Йорданка Христова; „Как си ти“ - Бра-
тя Аргирови; „Булевардът“ в изпълнение на Ми-
хаил Белчев. 

Първата стихосбирка на Миряна Башева „Те-
жък характер“ излезе през 1976 г. През 1979 г. тя 
издава „Малка зимна музика“. „100 години само-
та“ излиза през 1992 г., а през 1997 г. „Ние сме без-
надежден случай“. 

Миряна Башева е работила като редактор в 
списание „Отечество“, в БНТ, Студия за игрални 
филми „Бояна“, в списание „Факел“. След проме-
ните през 1989 г. нейното име се свързва с в. „24 
часа“ и по-продължително с в. „Сега“.

ВЪЛЧЕТО
Вълче, вълченце, вълча равносметка:
убихме майка ти, а тебе - в клетка.
Не помниш ни поляни, ни бърда,
ни овчите разблеяни стада.
То и да помниш - има ли файда?

А спомняш ли си страшните звезди,
снега с окървавените бразди,
човешките ботуши и следи?

Вълче, вълченце, вълча орисия,
като те гледам - иде ми да вия!
Помириши ме през желязната греда -
аз нося тежък дъх
на свобода.

ТЕЖЪК ХАРАКТЕР
Като камък на шия,
като белег от нож,
като черна шамия,
като стар меден грош
все те нося по мене,
нищо, че ми тежиш,
от глава до колене
нищо, че ме болиш!
Като знак за магия,
като биле за жар,
като люта ракия,
като бял хвърлен зар -
цял живот - студ и огън,
клетва и благослов,
добро утро и сбогом,
моя трудна любов.

Кирил Добрев е син на 
баща си. На Николай 
Добрев (Бог да го прос-
ти!). В пряк и метафо-

ричен смисъл. Социално-полити-
ческото раждане на социалиста 
„трето поколение“ от неврокоп-
ския край, както той се самоопре-
деля, се състоя на 4 февруари 1997 
г., денят, в който баща му, в ком-
панията на наскоро избрания 
за социалистически председа-
тел Георги Първанов, върна 
мандата на тогавашния прези-
дент Петър Стоянов за съставя-
не второ правителство на Демо-
кратичната левица, погазвайки 
конгресното решение на БСП. 
След преждевременната кончина 
на баща си, Кирил бе „осиновен“ 
от четвъртофевруарците, мон-
тиран бързо-бързо на „Позита-
но“ 20, после в Изпълнително-

то бюро на партията и в парла-
ментарната група на БСП, за че-
тири мандата, та така и до днес. В 
свободното си от организационна 
партийна работа време другарят 
Добрев участва и ръководи, по 
свидетелствата на Румен Овча-
ров, близо 40 фирми, чиито биз-
нес основно (пак според Овчаров) 
се захранва с обществени по-
ръчки от държавни и общест-
вени предприятия. Дебело маже 
филията социалиста, „мазнинка-
та“ му е осигурена за сметка на 
обществения ресурс, бий го чек-
меджето по корема. Долче вита!

Има един неприятен момент в 
бизнес биографията му, отнасящ 
се до натрупването на „първия 
милион“. Наскоро за тия „скеле-
ти в нощното шкафче“ на дру-
гаря Добрев припомни генерал 
Валери Григоров, бивш дирек-
тор на Национална служба „Гра-
нична полиция“ на МВР. Та спо-
ред ген. Григоров, през май 2000 
г. „синът на перестроечния полк“ 
е бил арестуван и разпитван за 
внос на 215 000 дойче марки и 43 

000 долара, внесени през ГКПП 
Калотина от сръбски гражда-
нин и бизнесавер на Кирчо, ко-
муто край Сливница са предадени 
парите. Службите подозират то-
гава, че иде реч за канал за валу-
та. Случаят бързо-бързо се зами-
та под килима, на власт е все пак 
Иван Костов, чиито дискретни 
срещи с министъра на вътреш-
ните работи Николай Добрев 
на „Копитото“ и „джентълмен-
ско споразумение“ с него за пре-
даването на властта от БСП 
към СДС в размирната зима на 
1996/97 г., са добре осветени вече. 
Командира не се отмята от ду-
мата си и замазва случая с До-
брев-младши. 

Този му осигурен и покрови-
телстван десетилетия от „осино-
вилия“ го перестроечен „елит“ 
сладък живот освобождава Кир-
чо от неблагодарната работа да 
са кахъри за каквато и да е со-
циалистическа идеология и оп-
ределя пределно прагматичния 
му подход към политиката. Гле-
да на БСП като на потомствен 

акционер в нея, като на бащи-
ния.

В интелектуално отноше-
ние, другарят Добрев не блес-
ти с нищо. Общата му култу-
ра е с остатъчни характерис-
тики, лексиконът – оскъден, 
стилистиката на изказа - хъш-
лашка като на бригадир на ха-
малска бригада „Кърти, чис-
ти и извозва“ (спомнете си слу-
чаят с Евгени Белий наскоро), 
френологията – наподобяваща 
ломброзиански тип. Показател-
но за домашното му възпита-
ние е например отношението 
му към нежния пол. През 2014 
г. неговото име и това на Мая 
Манолова са спрягани за на-
следници на Сергей Станишев 
на председателския пост. По-
питан дали жена може да е след-
ващият лидер на БСП, с балкан-
ска непосредственост Добрев 
отговаря: „Аз жените ги пред-
почитам за други работи!“. Сан-
ким, вижте ме какъв съм мачо! 
Само дето истинските играчи 
по „тънката част“ си мълчат, а 

не се тупат в гърдите и фукат на 
висок глас в хоремага, ама ней-
се... Каквото му е в главата, това 
му е и на устата. Екстраверт, та 
дрънка, както биха казали пси-
холозите. 

Днес Кирил Добрев е хвър-
лил око и мерак на партийния 
Еверест. Предстоят общопар-
тийни избори за председател 
на НС на БСП през септем-
ври и, както споменахме по-го-
ре, смята, че партията му е като 
наследствен имот и само тряб-
ва процедурно да оформи не-
щата на неин собственик. Но 
не само! В серия от интервюта 
напоследък, тъй като „манасти-
рът тесен за неговата душа е“, 
негова скромност заяви претен-
ции и за министър-председа-
телското кресло в държавата. 
Ни повече, ни по-малко!  „Голу-
бая мечта идиота“, както биха 
казали руснаците. Затова сега 
трябва да го играе вътрешен 
опозиоционер в БСП. Нищо че 
до вчера в Изпълнителното 
бюро на тази партия е гласу-
вал колективните решения 
в синхрон с председателката 
Корнелия Нинова, но той „же-
ните ги предпочита за други ра-
боти“. 

На стр. 11

Кирил Добрев или роденият на 4 февруари

Атанас СТОЙЧЕВ

“Къде е Кирчо? Техните го търсят да го бият“.
(популярна реплика от българския филм „С деца на море“)


