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Народните представители от 47-ото Народно събрание положиха клетва.

БИТКАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА
На 3 декември т.г., в 9.00 

ч., удари парламен-
тарният звънец и бе 
открито 47-то Народ-

но събрание. За човек като мен, 
който като един небезпристрастен 
„Херодот на демокрацията“, и ви-
дял какво ли не, дрезгавият глас на 
парламентарния инвентар изви-
ка в съзнанието ми спомена мно-
го надежди още от времето на 7-то 
Велико Народно събрание. Как-
ви трепети бяха, какви очаква-

ния, какви обещаващи хоризонти и полети на прииждащото 
бъдеще! И как настоящето неумолимо вкаменяваше надежди-
те и ги превръщаше в някакъв особен атавизъм на живота ни! 
Като трамвай на кръстовище, припряно и сърдито, парламентарни-
ят звънец през годините звънеше и накъсваше тези надежди. И още 
тогава, във Великото народно събрание, някой зевзек успя да удос-
тои достолепния академик Николай Тодоров с добродушния  ети-
кет „Бай Кольо Ватмана“. И никой не забеляза кога той удряше звъ-
неца. Беше мъдър човек и посягаше към него, когато се опитваха да 
минират бъдещето на Отечеството.

Така или иначе, навръх 3 декември, петнадесетият рожден 
ден на партия ГЕРБ, „Трамваят на демокрацията“ потегли отно-
во. Не му беше за първи път тази година. След три обиколки по ней-
ните маршрути, мнозина слязоха от него през април, през юли се 
качиха отново, а на 14 ноември имаше и такива, за които навре-
мето поетът Димитър Светлин бе създал своя прочут стих за не-
осъществената среща на две трепетни сърца, разделени от ба-
налната причина на случая: „Трамваят мина между нас!“ 

И ако това в поезията може да бъде наречено причина за една 
неосъществена любов, днес „Залогът е съдбовен!“ И това бе ярко 
подчертано в словото на президента Румен Радев, което не въз-
намерявам да коментирам, тъй като го публикуваме отделно.  

На стр. 2

Минчо МИНЧЕВ

Уважаеми  
г-н председателстващ  
Народното събрание,

Уважаеми  
г-н министър-председател,

Уважаема  
г-жо Вицепрезидент,

Уважаеми представители 
на Конституционния съд,

Уважаеми министри,
Уважаеми  

народни представители,
Уважаеми представители 

на съдебната власт,
Уважаеми президенти  

и председатели  
на Народното събрание,

Уважаеми представители 
на религиозните общности  
в Република България,

Ваши превъзходителства,
Дами и господа,
Скъпи сънародници,
За мен е чест да бъда сред 

първите говорили пред 47-то 
Народно събрание. Позволе-
те ми най-напред да поздравя 
всички вас – народните избра-
ници, на които хората гласува-
ха доверие да ги представлява-
те, надеждите към новия пар-
ламент са огромни, а залогът 
съдбовен. Нека преди да изго-
ворим първите си думи от тази 
висока трибуна, преди първо-
то гласуване в Народното съ-
брание, да осмислим мисия-
та, която българските граж-
дани ни възложиха. За първи 
път в рамките на година фор-
мираме трето Народно събра-
ние. Предишните два състава 
на парламента живяха кратко. 

От тяхната трибуна се чуха неу-
добни истини, повдигнаха се 
важни въпроси, но те не успя-
ха в основното – да формират 
устойчиво мнозинство и да из-
лъчат кабинет. След политиче-
ските страсти през април дойде 
разочарованието от повтор-
ния парламентарен пат през 
юли, но българите не се обър-
наха назад и изборите през но-
ември го показаха. Да, нашето 
общество още търси изход от 
корупционното статукво, но 
то вече каза „не“ на превзетата 
държава и на реставриране-
то на авторитаризма. Време е 
за национален консенсус, той 
следва да съдържа важни прио-
ритети, които да върнат на бъл-
гарите свободата, законността 
и справедливостта. Тези цен-
ности са предусловие за над-

могването на бедността, за 
благоденствието и модерниза-
цията на България.

На първо място  - нужен ни 
е политически консенсус на 
реформаторските сили около 
необходимостта от устойчиво, 
реформистко, социално упра-

вление. От него зависи да има-
ме правителство, от него зависи 
и самият живот на парламента, 
зависи и съдбата на политиче-
ската ни система, която не може 
да понесе поредни предсрочни 
избори насред зимния сезон. 

На стр. 2

КЛЮЧЪТ КЪМ БЪДЕЩЕТО
Обръщение към българския народ и народните представители 

на президента Румен Радев, при откриването на 47-то Народно събрание
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отделни телодвижения на обда-
рените с народното доверие пар-
тийни лидери будят размисли 
и съмнения. Не е ли заявеният 
от Христо Иванов, например, от-
каз да бъде министър на право-
съдието, своеобразен резервен 
кон в надбягването на ДБ с ПП? 
Зер, може и да има второ дейст-
вие на пиеската „Продължаваме 
промяната“, а Христо Иванов и 
ДБ също се ползват с доверие-
то на Хегемона. Сега обаче Кир-
чо е по-удобен, като вече доказан 
хазартен тип и може да свър-
ши някои твърде драстични и 
неприемливи за всеки бълга-
рин действия. И после, при вече 
свършен факт, съвсем по Ше-
кспировски „Маварът“ да стане 
ненужен.

Докато Кирчо сричаше свое-
то измъчено полуесе, аз се за-
бавлявах да гледам изражение-
то на лицето на бившия прези-
дент Росен Плевнелиев. Имах 
усещането, че то изобразява ед-
новременно едно голямо очак-
ване и едно нескрито нетърпе-
ние. Дори и вялите му ръкопляс-
кания, след като Кирчо свърши 
четенето, не можаха да скрият 

неудовлетворението на Роско. 
И очаквах всеки момент да из-
вика: „Как пък не ти се превър-
тя езика бе, момче? Да беше дал 
едно рамо на президента Байдън; 
да беше заклеймил Русия, Путин 
и Лавров и разните там „червени 
линии“! Язък!“ И Роско поглеж-
даше към опразнената парла-
ментарна трибуна, а на мен ми 
се струваше, че дотолкова е по-
раснал в собствените си очи, че 
ако не беше таванът на парла-
ментарната зала, като един ве-
ликан би извисил глава нарав-
но с гръмоотводите. 

Стара болка ми е на мен Ро-
ско. Докато беше президент съм 
му писал нарочни писма и във 
вестника, и на официална бланка 
на ПП „Нова Зора“. Опитвал съм 
се да го възпра, да запомни, че 
вървяла ли е срещу Русия, Бъл-
гария винаги е губела. Но къде 
ти, Роско да се смири! Отнюд! 
Ирландската пастирка едно си 
знае, едно си бае. 

Междувременно на трибуна-
та се бяха изредили и Десислава 
Атанасова и Мустафа Карадайь, 
които като някакви аркашки, се 
опитваха да се вживеят в роля-

та на умряла лисица, белким се 
подлъже някой да ги хвърли от-
зад в талигата, при рибата. Не би! 
Бойко отсъстваше, но на първата 
редица, току до лидера Карадайъ 
седеше самият Делян Пеевски. 

Пропуснах жуженето на за-
лата покрай ушите си, защото 
на трибуната очаквах да застане 
Корнелия Нинова. Заслушах се в 
нейното слово. Говореше не за 
ГЕРБ и не за ДПС, а за най-го-
лемия противник на правдата 
и истината през тези 5 години 
– страхът и апатията на хора-
та! Както винаги думите й бяха 
картинни, изказът убедителен и 
точен. Цялото й изказване, без 
протоколните обръщения, пуб-
ликуваме отделно, защото знам, 
че няма да признаят неговите 
достойнства. Ако да биха го на-
правили означава, че са били 
напразни усилията на плате-
ните хейтъри, които в синхрон 
с вътрешно-партийната опози-
ция, нито за час не й позволиха 
да си поеме спокойно дъх. Особе-
но по време на преговорите, ко-
гато се заговори, че тя ще при-
еме поста председател на 47-то 
НС. Това обаче е тема за по-дъ-
лъг разговор, защото около Кор-
нелия Нинова е завързана една 
от големите интриги за съдбата 
на БСП, на външната поръчка за 
нейното обезсилване, за синхро-

на между Европейските и Атлан-
тическите усилия в това отноше-
ние, които доведоха до разулта-
тите от последните избори, както 
и участието й сега в Коалицията. 
Светлина в това отношение в го-
ляма степен, би ни дал отговорът 
на въпроса: Защо Корнелия Ни-
нова не стана председател на 47-
то Народно събрание? Но затова, 
в следващия брой.

Отделно публикуваме и сло-
вото на д-р Костадин Костадинов, 
председател на ПП „Възраждане“ 
и на нейната парламентарна гру-
па. Публикуваме го като пример 
за целеполагане. Защото макар 
и победител в това отделно взе-
то сражение, той има куража да 
осъзнае, че истинската битка те-
първа предстои. И Втори път - за-
щото едва ли другаде извън сте-
нографските протоколи на На-
родното събрание, някой би се 
решил да публикува негови раз-
търсващ всяка българска душа, 
текст. 

Когато обявих това си реше-
ние, за моя изненада чух от хора, 
от които не се надявах да чуя 
това: „Волен Сидоров някога също 
обвиняваше народните предста-
вители, че вместо сърца в гърди-
те си носят лоени топки, после 
обаче предаде фронта, заради  
сладък живот в Париж и луксоз-
ните плажове на Вардеро.“

Не им се сърдя за недоверие-
то на тези хора. И в голяма степен 
приемам упреците към самия 
себе си, защото Волен Сидоров е 
и мой грях. Аз знаех кой е той и 
твърде лековерно повярвах, че в 
святото народно дело няма мяс-
то за духовни маломерници. Иде-
ята на Коалиция на Национално 
обединение „Атака“ не е имала 
никога нищо общо с идеята да 
бъде партия за лично ползване, в 
каквато той я превърна, и която 
вече я няма. 

Д-р Костадинов, създаде с 
голо сърце, ентусиазъм и непри-
миримост партия „Възраждане“. 
Създаде я като упование на воля-
та на хиляди хора да има Бълга-
рия; като доказателство, че тази 
земя винаги е раждала мъжете, 
за които Родината е била мироз-
дание, земя за хляб, дом и гроб, и 
бъдеще на децата ни. 

Надявам се, да не го напуска и 
куража да се вглежда в това, кое-
то върши и да осъзнава, че не вся-
кога и не във всичко човек винаги 
може да бъде безпогрешен. Днес 
най-важното е, че той доказа със 
смелост и сърце, от уязвими, но 
непримирими позиции, че битка-
та за Отечеството няма да стихне! 
Че тя заслужава всяка безкорист-
на подкрепа и всяка изначална 
вяра, че България ще пребъде!

На добър час!

АКТУАЛЕН ГЛАС АКТУАЛЕН ГЛАС

От стр. 1
Не мога обаче да не кажа, че 

и аз мисля като президента. В 
това отношение, колкото и да из-
бягвам да говоря ласкаво за ко-
гото и да е от властовия връх, 
не мога да не призная, че ви-
наги ми е допадал стегнатия по 
военому стил на изложението 
на Румен Радев, умението му да 
придава многовекторност на 
иначе понятни истини и про-
блеми, както и способността му 
да ни накара да се замислиме 
над изводите, с които той обо-
значава очаквано и необходи-
мо решение.

Някога го нарекох „Генерал 
на българската надежда“, и днес 
с убеденост твърдя, че това е 
президентът с най-съсредото-
чения изказ, който България 
е имала. Може би не във всич-
ко и не всякога съм бил съгласен 
с него, въпреки че е била увли-
чаща и убедително представе-
на неговата позиция. И причи-
ната е една: очакванията ми за 
него той да се разгърне истин-
ски, винаги са били за време-
то, когато бъде преизбран. Това 
вече се случва на 21 ноември и 
всичко, което можеше да му по-
пречи да осъществи втория си 
мандат, е зад гърба му. Сега пред 
него остават само две възмож-
ности: да потвърди основани-

ята за надеждите на милион и 
половина българи, които по-
твърдиха само преди дни вярата 
си в звездата на великата отго-
ворност, която осветява него-
вия път или да потвърди опор-
ките от грубите наплевателства, 
с които още от първия ден го за-
сипват неговите хулители.

След обръщението на дър-

жавния глава към народа и не-
говите представители в 47-то 
Народно събрание, д-р Силви 
Кирилов, депутат от ИТН, кой-

то като най-възрастен, председа-
телстващ на откриването, даде 
думата на младия партиен 
лъв Кирил Петков от партията 
„Продължаваме промяната“.  Нея 

още я няма в правния мир, но тя 
вече спечели парламентарните 
избори! Бързам да кажа обаче, 
че лично аз очаквах пламенна 

реч от този безкритично харес-
ван и обдарен с доверието на 
25.7% от българските избира-
тели, съпредседател на въпрос-
ната партия. Вместо това, ве-
дно с народонаселението, и аз 
станах свидетел на едно труд-
но изчетено подобие на есе, за 
което авторът на „Железните 
икони“, поетът Ламар, с присъ-
щата му Ламаровска прямост, 
навярно би казал: „Есето е като 
прасето!“

Ако това е високият таван 
на мисълта на този харвардски 
възпитаник, бих казал, че отно-
во „Совите не са това, което са“.  
И че ако президентът Байдън, 
в приветствието си до държав-
ния глава Румен Радев, дома-
кин на конференцията за Три-
морието, във Варна, ни в клин, 
ни в ръкав, е споменал негово-
то име, то причината очевидно 
ще е някаква друга и значи, че 
може би пак сме изтеглили къ-
сата клечка.

Няма съмнение, че от стра-
на на Хегемона, това беше не-
дотам елегантен жест на по-
дсещане на по-самонадеяните и 
пренебрегващи неговия успешен 

избор. И той бе осигурен със съв-
местните усилия на стратегиче-
ската компания CIY GLOBUL на 
бившия генерал от МОСАД – раз-
узнаването на държавата Израел - 
Дани Ятом, неговият син Амир 
Ятом и пиар-групата на двама-
та гастролиращи спецове Офер 
Инбар и Нево Коен. Както се 
вижда операцията бе осъщест-
вена с международно участие, 
по причини, които скоро ще ни 
се изяснят. Така или иначе, ог-
недишащия дракон на властта 
в подмандатната територия Бъл-
гария, е на път да бъде обязден от 
правилните хора – Кирил Пе-
тков и Асен Василев.

Историята понякога има на-
вика да се шегува и да ни при-
помня народната мъдрост: „Ела 
зло, че без тебе по-зло!“ Ситуаци-
ята сега е такава, че каквото и да 
говорим правителство трябва 
да бъде съставено. Проблемите 
са от такъв характер, че изискват 
концентрация на партийните 
воли и както е казано в Светото 
писание: „Смирение, паче гордос-
ти!“

Засега нагласите и прегово-
рите са за 4-годишен мандат, но 

БИТКАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖАВА

От стр. 1
От него зависи и съдбата 

на хората, които очакват не-
отложни парламентарни реше-
ния за преодоляване на кризи-
те. Затова искам да приветствам 
и предварително започнатите 
разговори между потенциални-
те партньори в бъдещото упра-
вление. Самата мисия на пар-
ламента се гради около кон-
сенсуса за народовластието. В 
България протичат дълбоки 
обществени процеси по въз-
становяване на демокрация-
та и държавността.

Вие сте призваните да 
вдъхнете нов живот на пар-
ламентарния контрол, който 
бе на практика отменен през 
изминалите години. Да създа-
дете условия за възраждане на 
свободното слово като гарант 
за прозрачността и плурализма; 
да върнете гражданите в упра-
влението; да усъвършенствате 
изборния процес.

Загубата на доверие в поли-
тическата класа, във всички нас, 
пролича в отдръпването от ур-
ните през тазгодишния избо-
рен маратон. Ние не можем да 
допуснем повече пилеене на 
историческо време, нито да 
бъдем подвластни на попу-
лизма и лъжата. Обществото 
ни очаква най-сетне актуали-
зация на избирателните спи-
съци, преди броят на избира-
телите да е надхвърлил броя 
на населението.

Важният национален кон-
сенсус е този за законността и 
справедливостта. Ако искаме 
този парламент да бъде траен 

и полезен, той следва да върне 
обществения живот в русло-
то на закона. Приоритетна за-
дача е демонтажът на проку-
рорския чадър над корупци-
ята и злоупотребите. Той оси-
гурява безнаказаност както на 
големите корупционери, така 
и на битовите престъпници, 
които тормозят забравените 
от държавата българи.  Надя-
вам се всички демократи – и от 
ляво, и от дясно в това Народ-
но събрание, да са убедени, че 
това е ключът към бъдещето. 
Ако парламентът не успее да 
постигне решителни промени 
в прокуратурата в обозрим 
срок, то много скоро минало-
то ще потърси политически 
реванш под прикритието на 
същия този чадър. Без спра-
ведливост и законност всич-
ки добри намерения са обре-
чени на провал.

Не по-малко важен е кон-
сенсусът около икономическа-
та и социалната политика. Бъл-
гарските граждани очакват от 
47-то Народно събрание не-
отложни мерки и законови 
промени, които да позволят 
допълнителни мерки за спра-
вяне със социалната и иконо-
мическата криза пред прага 
на зимните месеци. Борбата с 
пандемията също остава прио-
ритетна задача.

През настоящата година за 
първи път Народното събрание 
прие актуализация на бюдже-
та, която бе изготвена от слу-

жебно правителство. Искам да 
благодаря на онези от вас, кои-
то взеха участие в този процес. 
Обществото ни очаква също-
то отговорно отношение и от 
този парламент при приема-
нето на държавния бюджет 
за следващата година. Следя 
нагласите по тази тема, но ми-
сля, уважаеми дами и госпо-
да народни представители, 
че си струва да разгледате бю-
джета, който служебното пра-
вителство е длъжно по закон 
да внесе в парламента – той 
предвижда растеж на доходи-
те, подкрепа на семействата с 
деца, грижа за възрастните,  
стимулиране на развитието 
на малките общини, създава-
не на условия за икономиче-
ски растеж.

Днес е особено важен и кон-
сенсусът около външната по-
литика, в която всички инсти-
туции са призвани неотклон-
но да отстояват националния 
интерес. Важно е според мен 
българската дипломация да 
бъде в ръцете на професиона-
листи от кариерата. Необхо-
дим ни е консенсус по всички 
важни външнополитически 
теми особено когато е зало-
жена нашата българска иден-
тичност, нашата история и кул-
тура и правата на нашите съна-
родници зад граница. Уверявам 
ви, че президентската инсти-
туция е отворена за диалог 
и сътрудничество по всички 
важни външнополитически 

теми.
Наред с всички тези неот-

ложни задачи, драстичното из-
оставане на България по всич-
ки важни показатели в Евро-
пейския съюз, както и необ-
ходимостта от ускоряване на 
модернизацията на страна-
та, изискват този парламент да 
предприеме отдавна отлагани 
реформи и законови проме-
ни, така че да можем да отбе-
лежим успех в образованието, 
здравеопазването, социална-
та сфера, икономиката, култу-
рата, спорта, обществения ред 
и сигурността. Те обаче няма да 
дадат желания ефект, ако не се 
гарантира прозрачност и пред-
видимост на законотворческия 
процес. Крайно време е да се 
прекрати порочната практика 
ключови закони да се изменят 
тихомълком чрез преходни и 
заключителни разпоредби в 
закони, които не са в центъра 
на общественото внимание. 
Това е вратата на лобизма и тя 
трябва да бъде затворена. На-
ред с това внесените чрез Плана 
за възстановяване и устойчи-
вост, депозиран вече в Европей-
ския съюз, необходими законо-
дателни промени също трябва 
да намерят своето навремен-
но и рационално решение, не 
само за да може да бъде изпъл-
нен Планът, но и да се създадат 
необходимите условия за ус-
корена икономическа тран-
сформация и цялостна модер-
низация на страната.

Ще си позволя, уважае-
ми дами и господа, да повто-
ря споделеното от мен пред 
45-то Народно събрание, че 
всичко изброено дотук ще ос-
тане само добри пожелания, 
ако не мобилизираме нашите 
усилия за постигане на най-
важната непосредствена на-
ционална цел – укрепването 
на държавността. Необходими 
са ни непоколебими действия 
за продължаване на демонтажа 
на отхвърления от избиратели-
те управленски модел, за ут-
върждаване на върховенството 
на правото, за отстраняването 
на задкулисието от държава-
та, за задушаването на коруп-
цията, за засилването на про-
зрачността и контрола над об-
ществените харчове.

Уважаеми дами и господа на-
родни представители,

Немалко анализатори про-
гласиха, че изборите за 47-ото 
Народно събрание слагат край 
на прехода. За мен това е въз-
можност, но не е свършен факт. 
От вас зависи този парламент 
да затвори епохата на прехо-
да. Убеден съм, че не можем да 
си позволим повече да пилеем 
историческо време и нацио-
нален ресурс. Вярвам, че този 
парламент, най-младият до сега, 
има капацитета, енергията и 
решимостта да върне опти-
мизма на българите и да из-
веде страната по пътя на сво-
бодата, развитието и модер-
низацията. Искрено ви желая 
успех във вашата високоотго-
ворна мисия. 

На добър час!

КЛЮЧЪТ КЪМ БЪДЕЩЕТО „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ ЩЕ БЪДЕ ГАРАНТ ЗА СТАБИЛНОСТ 

Дами и господа, и скъпи бъл-
гарски граждани,

Пожелаваме на добър 
час на 47-то Народ-
но събрание. Нека да 
бъде един успешен, 

разумен и с най-добри реше-
ния за България и за хората 
4-годишен мандат. Ние от коа-
лиция „БСП за България“ влиза-
ме в този парламент с три при-
оритета.

Първият, започване на ис-
тинската промяна на досегаш-
ния модел на управление. Въз-
становяване на държавността и 
на конституционните принци-
пи на разделение на властите, 
правова държава, справедли-
вост, равенство, свобода и мир.

Второ, превеждане на дър-
жавата и на българския народ 
през кризите с грижа за хората.

И трето, активна проевро-
пейска външна политика на 
равноправни партньори с дру-
гите държави-членки на ЕС, за 
ускорено приемане на Плана за 
възстановяване и устойчивост 
на България и за придвижване 
напред на оперативните про-
грами.

Уважаеми дами и господа,
Преди пет години, точно тук, 

ние назовахме досегашния модел 
на управление така: „паралелна 
държава на задкулисието и на-
род, поробен от свои“. Цитирам 
наши думи отпреди пет годи-

ни. И започнахме своята битка. 
Бяхме сами и тя не беше лека. 
Тогава посочихме и най-голе-
мите си врагове. И те не бяха 
ПП ГЕРБ. Най-големите ни вра-
гове бяха страхът и апатията, 
отчаянието на хората, че нищо 
няма да се промени. Ние се ста-
рахме през тези години да им да-
дем сили и кураж. И преди една 
година хиляди български гражда-
ни излязоха на площадите, пре-
одолели този страх, и поискаха 
промяна. И ние днес разбираме 
своята задача: да осъществим 
промяната. За нас тя се състои 
в три прости неща:

Първо, закони, приети с 
грижа за хората, а не в нечий 
личен и лобистки интерес;

Второ, контрол върху при-
лагането на тези закони. Защо-
то каквито и закони да направим, 
ако те не се прилагат, няма сми-
съл.

И трето, справедливо пра-
восъдие за този, който ги е на-
рушил. Ако пресечем корупци-
ята в зародиша й, лобистките 
закони, ако направим админи-
страцията бърза и ефективна, 
и въведем електронното пра-
вителство и ако реформираме 
съдебната система, то промя-
ната е станала.

Ние от коалиция „БСП за Бъл-
гария“ имаме едно предимство 
– натрупахме опит в изстрада-
ните 5-годишни битки с пре-

дишния модел на управление и 
затова сме наясно какво тряб-
ва да се направи, стъпка по 
стъпка. Готови сме с конкретна 
антилобистка законодателна 
програма. Познаваме отпора и 
силата на задкулисието, но има-
ме воля да се изправим срещу 
него.

Едновременно с това обаче 
трябва да се справим с три кри-
зи и да не допуснем четвърта.  
Намираме се в здравна, иконо-
мическо-енергийна и социал-
на криза. И трябва да проявим 
разум и мъдрост да не допуснем 
четвърта – политическа, ако не 
съставим устойчиво мнозин-
ство и редовно правителство.

Най-важната и неотложна за-
дача сега е да помогнем на хо-
рата в трудните зимни месе-
ци, да стабилизираме иконо-
миката и да се справим с ковид 
пандемията. За нас най-големи-
ят проблем е ръстът на цените, 
обедняването и растящите не-
равенства в България. Няма-

ме достатъчно време, уважаеми 
народни представители. Мно-
го бързо трябва да предприе-
мем мерки за компенсиране на 
енергийно слабите семейства, 
да не допуснем от 1 януари да 
се увеличат цените на тока за 
битови потребители, да се оси-
гурят дърва за огрев на семей-
ствата, които ползват дърва. Да 
подпомогнем бизнеса и да за-
пазим работните места. Да вър-
нем училищата, детските гради-
ни, читалищата и библиотеките 
на регулирания пазар. Да се уве-
личат доходите и пенсиите. Да 
стабилизираме болниците и 
медиците, да осигурим медика-
менти и апаратура.

А за всичко това трябва да 
имаме работеща икономика, 
която да осигурява приходи 
в бюджета и да положим уси-
лия за Плана за възстановява-
не и устойчивост и оператив-
ните програми. Ние сме готови 
за тези разумни решения с „Про-
грама за действие в първите 100 

дни“. Тя е и финансово разчете-
на. Тук идва сериозният въпрос 
пред всички нас - приемане на 
Бюджета за 2022 г.

Дами и господа народни 
представители, обръщаме се 
особено и към новите колеги.

Попадаме в безпрецедент-
на ситуация - служебен ка-
бинет, който е изготвил свой 
бюджет, очертаващо се мно-
зинство, което има друг в 
представите си за бюджет и не-
възможност до края на година-
та да бъде приет нито един от 
двата. Ние няма как да допус-
нем всичко, за което се борим 
от години и ангажиментите, 
които поехме към български-
те граждани в предизборна-
та кампания, да останат прос-
то празни думи. Всичко, в кое-
то сме се ангажирали, трябва 
да бъде облечено в числа. Тези 
числа изразяват политики. Ние 
ще положим всички усилия това 
да стане максимално бързо. Ис-
каме да си свършим работата 
до край. Искаме да се погри-
жим за хората, те да разберат, 
че държавата стои зад тях и 
никой няма да бъде изоставен 
сам в кризата.

Ще положим усилия да се 
състави стабилно мнозинство 
и редовно правителство. В едно 
такова мнозинство и тук, в пар-
ламента, можете да разчитате, 
че „БСП за България“ сме пред-
видими и разумни. Ще бъдем 
социалният стълб и гарантът 
за стабилност на България.

Слово на Корнелия Нинова от името на 
ПГ на „БСП за България“

Кирил Петков на трибунана на Народното събрание
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Т
ъкмо свикнахме с тъж-
ната статистика на бор-
бата с индийския ва-
риант на коронавиру-

са, и сякаш от нищото се по-
яви южноафриканският му 
братовчед В.1.1.529, наречен 
още „Омикрон“. Според оскъд-
ната все още информация за 
този вариант, той се разпрос-
транява 2-3 пъти по-бързо от 
индийския коронавирус, но 
няма научни доказателства, че е 
по-смъртоносен. Нито пък, че 
съществуващите ваксини ни 
защитават надеждно от него. 

Д-р Анжелик Котзи, коя-
то първа е изолирала вируса в 
ЮАР, казва, че „той е нещо не-
обикновено, но не е непремен-
но по-убийствен”. Единствено 
симптомите му го отличават 
от досега известните коро-
навируси. Висящ остава обаче 
въпросът, доколко наличие-
то на „Омикрон“ може да бъде 
установено достоверно чрез 
наличните тестове и лабора-
тории. И до каква степен ко-
ронавирусите, които върлуват 
в България, в Европа и в све-
та, служат за прикритие на 
смъртността от другите боле-
сти? Например, бактериалния 
менингит, от който почина 
едно четиригодишно детенце 
в софийска детска градина? 
Да не говорим за жертвите 
от преустановените планови 
приеми и операции, които не 
се посочват в никоя статисти-
ка. На информационния пор-
тал на МЗ виждаме само по-
следиците от коронавируса 
и ниския процент на вакси-
нация. Казва ни се, че 90% от 
починалите са били невакси-
нирани, но никой не обясня-
ва защо са починали и вакси-
нираните 10%! Значи, вакси-
ните не ни гарантират 100% 
„безсмъртие”. Очевидно има 
нещо недовършено и недоиз-
казано в тях, щом производи-
телите не гарантират сигурен 
успех за всички.

Въпреки това производи-
телите на ваксини побърза-
ха да си предложат услугите, 
обещавайки да осъвременят 
съществуващите ваксини. 
Този ангажимент, между впро-
чем, те са поели още при под-
писването на договорите за 
доставка на сегашните вак-

сини. Но не пропуснаха да по-
искат и одобрението на СЗО, 
Американския център за кон-
трол и превенция на алергич-
ни и заразни болести (СDC) 
и на Европейската агенция 
по лекарствата (ЕМА) за по-
ставяне на трета, „бустерна” 
доза, която да подсилела иму-
нитета на ваксинираните с 
две дози. Рано или късно, чо-
вечеството ще трябва отново да 
изсипе 

златен дъжд в касите на 
Голямата Фармация. 

Някой скептик би казал, че 
ако вариантът „Омикрон“ не 
се беше появил, той щеше 
непременно да бъде измис-
лен, за да се стресира допъл-
нително и без друго изнерве-

ното човечество с нови огра-
ничения, забрани и прину-
ди. Естествено, оправдавани с 
„грижата за човешкия живот”. 
Както казва Маркс: „Пътят 
към ада е послан с добри наме-
рения!“. Ето защо, преди „Оми-
крон“ да е изместил вариан-
та „Делта“, светът започна да 
се затваря отново. Направи-
ха го дори Норвегия, Дания, 
Ирландия, Израел и Велико-
британия, които се гордееха 
с високия процент на вакси-
нираното си население. Меж-
ду впрочем, според публикация 
в турския всекидневник вест-
ник „Миллиет“ (01.12.2021), 
вариантът „Омикрон“ е бил ус-
тановен в Нидерландия още 
преди там да кацнат двата са-
молета от ЮАР, 61 от пътни-
ците на които се оказаха пре-
носители на новия вариант. 
Според публикация във вест-
ник „Джумхуриет“ от същата 
дата, и в Бразилия вече бил за-
сечен първият случай на този 
вирус. Ден по-късно в. „Милли-
ет“ цитира изявление на ди-
ректора на Националния ин-
ститут по алергични и зараз-

ни болести на САЩ д-р Ан-
тъни Фаучи, че у един човек 
в Калифорния е установен 
първият случай на варианта 
„Омикрон“. Не е изключено ня-
къде да циркулира и по-нов ва-
риант, различен от „Омикрон“. 
Така или иначе, паниката 
обхваща все повече държа-
ви, които затварят временно 
границите си за пристигащи 
от Африка и други червени 
зони, въвеждат карантина и 
дори наказания за невакси-
нираните служители и обик-
новени граждани. Например 
в Гърция започнаха да нала-
гат глоби от 100 евро на ме-
сец на неваксинирани граж-
дани, по-възрастни от 60 г. В 
Германия говорят за „терор 

на неваксинираните“, а у нас 
властите още умуват как да 
избегнем локдауна. Разбирай, 
как да угодим на кръчмарите 
и хотелиерите, развиващи ту-
ристическия бизнес, който хра-
ни хиляди заети в него. Голяма 
част от училищата продължа-
ват да обучават дистанцион-
но, поради липсата на тестове 
за по-големите ученици, но 
ресторантите и дискотеките 
продължават да функциони-
рат, въпреки че по-голямата 
част от персонала им е невак-
синиран. Кой казва, че нямало 
приемственост в българска-
та политика?! Така беше при 
Бойко Борисов, така е и при 
служебния кабинет. И може 
би това ще продължи и при но-
вото редовно правителство, 
което предстои да се формира 
от преговарящите четири пар-
тии: ПП, БСП, ИТН и ДБ. Съ-
ответно, „опозицията“ в лице-
то на ГЕРБ, ДПС и „Възражда-
не“, ще атакува кабинета от 
противоположни позиции: 
ГЕРБ и ДПС, заради високата 
смъртност и слабия контрол 
върху спазването на антиви-

русните мерки; „Възраждане“, 
- заради ненужната „стро-
гост“, която накърнявала чо-
вешките права. Няма угодия! 
Поне две партийни телевизии 
– „Алфа“ и СКАТ, са се спе-
циализирали в антиваксер-
ството и не минава ден да не 
изтъкнат колко „нелегитим-
ни“ са мерките срещу коро-
навируса, прокарвани от „не-
легитимния“ (заради ниската 
избирателна активност, б.р.) 
президент Румен Радев и на-
значените от него служебни 
кабинети. Превантивно оплю-
ват и още неизлъченото от 47-
то НС редовно правителство, 
за което се водят преговори. 
На тази кълка - за „нелегитим-
ния“ президент, лежат и ГЕРБ 

и ДПС. Въпреки че спечелени-
те от тях гласове на последните 
парламентарни избори са по-
малко от подадените за двой-
ката Радев-Йотова. Да не гово-
рим, че ако не бяха гласовете 
от Турция, нито Мустафа Ка-
радайъ, нито ДПС щяха да се 
наредят на трето място в над-
преварата за президент и НС. 
Да се оправдаваш с „тормоза“ 
на Бойко Рашковото МВР, си-
гурно е удобна позиция, но тя, 
както би казал Бащатана на-
родите, е изцяло гнила. А пък 
оправданието на поражение-
то на ГЕРБ и подкрепения от 
тях Анастас Герджиков с епи-
демията и „пипнатия“ софту-
ер на машините за гласуване, 
е направо обида за избира-
телите. На крива ракета, кос-
моса й пречи! Затова всички, 
които чрез своите представи-
тели в ЦИК наложиха безум-
ното искане да се броят изця-
ло разписките от машинното 
гласуване, бяха наказани. Че 
всичко е било пропагандна 
пушилка, предназначена да 
скрие отвращението на из-
бирателите от корупционни 

модел на ГЕРБ и ДПС, доказ-
ва фактът, че никой от „по-
търпевшите“ не обжалва ре-
зултатите от изборите в съда. 
Вместо това, техни представи-
тели обикалят телевизион-
ните студия с оплаквания от 
„политическите чистки“ на 
назначените от тях „калинки“ 
в ДКК, АПИ, ББР и други хра-
нилки за верни партизани. 

Според Тома Биков, скан-
далът с уволненията в ДКК 
бил предизвикан от стреме-
жа на служебното правител-
ство да защити определени 
корпоративни интереси. Ако 
това беше вярно, значи и про-
гонените от там „калинки“, са 
представлявали и защита-
вали някакви корпоративни 
интереси на фирми, близки 
до ГЕРБ и ДПС. Оставаше само 
герберите и депесарите да се 
оплачат и от внезапно събу-
дилата се КПКОНПИ, която 
откри злоупотреби за мили-
они в общините - бастиони 
на ГЕРБ, като Бургас, Варна, 
Стара Загора и други. Очевид-
но Сотир Цацаров е решил да 
се „разграничи“ от ГЕРБ, така 
както го направи професор 
Анастас Герджиков в хода на 
президентската кампания. „Но 
пасаран, брат ми!“, би казал го-
лемият Григор Вачков в роля-
та на Митко Бомбата от сери-
ала „На всеки километър“.

В заключение, искам да 
предупредя тези, които под-
готвят бюджета за 2022 г., че 
трябва да бъдат много бди-
телни при определянето на 
помощите за бизнеса, по-
страдал от затварянето. Осо-
бено за този, който до преди 
една година се въртеше око-
ло Бойко Борисов и компа-
ния. В противен случай може 
да се повтори случаят от аме-
риканския щат Тексас, къ-
дето 30-годишният жител 
на щата Лий Прайс си купил 
„Ламборджини“ с 1,6 млн. до-
лара, взети от държавата 
като помощ за коронакриза-
та. („Миллиет“, 01.12.2021). У 
нас на такъв можеше и да му 
се размине, но в САЩ той бе 
осъден на 9 години затвор!

Миналата сряда началникът 
на ВМА проф. д-р Венцислав 
Мутафчийски заяви, че се е  
скрил от екрана, но вирусът 
бил останал. Към това ще до-
бавим, че и вирусът на коруп-
цията, асоцииран с ГЕРБ и 
ДПС, също си стои. Дали ня-
кога ще бъде създадена вак-
сина и срещу него? Или и него 
ще борим с фалшиви „зелени“ 
сертификати, осигурявани от 
прокуратурата на Иван Геше-
вци и КПКОНПИ на Сотир Ца-
царовци?

ВЪПРОС НА ДЕНЯ БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

Уважаеми сънародници!

Обръщам се само и 
единствено към 
своите сънародни-
ци! Защото всички 

в тази зала, независимо от 
временно дадените ни власт, 
постове и позиции, трябва да 
сме преди всичко едно – бъл-
гари!

От днес започва да тече по-
следният срок, в който Бълга-
рия ще може да се оттласне 
от дъното. Длъжни сме пред 
своя народ да изправим на кра-
ка държавата ни, която е оце-
лявала винаги досега, защото 
т.нар. политическа класа успя 
да я доведе до унизително по-
ложение, в което нашата Ро-
дина, разпъната между вели-
ките сили, просто да не може 
да си поеме дъх.

Днес народът ни заслужа-
ва нови, решителни и откро-
вени водачи и е крайно време 
българската политика да бъде 
направлявана от мъже, а не от 
мижитурки! 

На българския народ му пис-
на от страхливи и сервилни уп-
равляващи.

Когато създавахме нашата 
организация без колебание ре-
ших да я нарека „Възраждане”. 
Защото в тази едничка дума се 
събира всичко, от което наро-
дът и земята ни имат нужда. 

Народ и земя, които много 
от вас в тази зала и още повече 
извън нея – кукловоди на едно 
дългогодишно национално 
предателство – продавате за 
жълти стотинки. Земя, по коя-
то хората умират все повече и 
се раждат все по-малко. Пло-
дородна земя с вносни храни 
и вносни ценности, вулгарно и 
цинично маскирани като „неиз-
бежна модерност”.

Но България има имунна 
система! България има свои-
те безстрашни синове и дъще-
ри. Хора с памет. Хора, които 
искат достойно бъдеще! Хора, 
решени да се борят за него! 
Хора, които не искат да изпра-
щат децата си по терминалите 
на летищата! Търсих – и наме-
рих! – хора като мен. Те са сме-
ли. Непримирими. И ги пове-
дох, за да мога да съм днес тук с 
12 от тях, но с нас навън са още 
127 000. И ще ставаме все пове-
че.

Хората ни повярваха и ни се 
довериха, защото чуха мислите 
си на глас!

Ние, 13-те, НЕ представля-
ваме само 13 избирателни ра-
йона в България.

Ние сме българите от Кър-
джалийско, Търговищенско, 
Шуменско, Разградско и всички 
останали хубави български об-
ласти, които бяха оставени сами 
десетилетия наред на произ-
вола на политическия баши-
бозук на ДПС. Ние сме бълга-
рите от Америка, които избя-
гаха с пълни от сълзи очи и 
празни джобове, и обрекоха 
децата си на емигрантска съд-

ба. Ние сме българите от Ав-
стралия, които шофират часове 
наред всяка неделя, за да водят 
децата си на българско учили-
ще! Ние сме българите от за-
падна Европа, които се грижат 
за чужди болни майки, докато 
техните умират тук сами! Ние 
сме българите, които чистят 
чужди домове, докато техни-
те пустеят! Ние сме българи-

те, които не искат повече да 
се грижат за чужди градини, 
докато в техните дворове ник-
нат бурени! Ние сме българите, 
които работят неуморно, пе-
челят награди, постигат вър-
хове в своите области и се гор-
деят, че са родени тук! Ние сме 
българите, чиито родители са 
принудени да гледат внуците 
си през екраните на компютъ-
ра! Ние сме децата на пенсио-
нерите, които едва надничат 
от “прага на бедността” – ци-
ничен, кух термин, от худо-
жествената статистика.

Ние сме разделените от ев-
тини полети и евтина работна 
ръка изпращачи на летището. 
Ние сме родителите на децата, 

затворени насила в домове-
те си трета учебна година. И на 
онези деца, за които няма дет-
ски градини, защото родители-
те им са заставени да се премес-
тят в задъхващата се столица, 
ненамирайки работа и препита-
ние в родните си градове.

Ние сме българите от Ма-
кедония, от които някои от 
вас сте готови да се откажете, 

както всички преди вас! Ние 
сме българите от Западните 
покрайнини, които винаги за-
бравяте, но те самите никога 
не забравиха корена си!

Ние сме българите от Од-
ринска Тракия, Северна Доб-
руджа, Беломорска Тракия, 
Беломорска Македония, Мала 
Преспа, Корчанско, Голо бър-
до, Гора и Поморавието – ста-
рите ни земи, които и днес го-
ворят на български. Ние сме 
потомците на българските бе-
жанци в Банат, Трансилвания, 
Влашко, Молдова, Бесарабия, 
Крим и Приазовието! 

Ние сме ограбваните, пре-
зираните, управляваните. Ние 
сме тези, които казват стига!

Много от вас, които седи-
те срещу мен днес тук, дължите 
столовете си на страх – дотол-
кова, че страхът в тази зала 
буквално може да се усети във 
въздуха! Дължите удобните си 
кресла и мерцедеси на страха, 
който казва “Не искам да загу-
бя работата си в администра-
цията”. На страха, който каз-
ва “Не искам да загубя поминъ-
ка си”. На страха, който казва 
“Не искам да загубя бизнеса си”. 
Стъпвате върху страх и владе-
ете чрез страх! 

А най-лошото от всичко е, че 
хората, които полагат клетва да 
се ръководят във всяко дейст-
вие от интересите на народа 
ни, в голямата си част са напъл-
но лишени от срам и съвест. 
Но не можете вечно да лъже-
те, крадете и да изнудвате. Не 
може вечно да минавате между 
капките на историята. Защо-
то на всички ни писна българ-
ският народ да бъде обиждан, 
ограбван, унижаван. Българи-
те, които подкрепиха „Възраж-
дане”, хората, които ще стават 
все повече, не се страхуват! 
Притиснат до стената, човек 
има два избора - да се подчи-
ни и примири или да се оп-
ълчи. Ние, възрожденците, се 
опълчихме. И сега сме тук!

Тук сме, за да кажем, че не 
искаме повече България да е 
васална територия, лишена 
от собствена политика, мне-
ние и решения! Тук сме, за да 
се борим с демографската ка-
тастрофа и да започнем демо-
графска регенерация на Бъл-
гария! Тук сме, за да кажем, че 
няма да търпим ограничения, 
маски, дискриминации, при-
нудителна или задължителна 
ваксинация с експериментал-
ни субстанции, и ще искаме 
премахването им. Сертифици-
ране на отнети граждански пра-
ва – така виждаме ние дамгос-
ването на хора против техния 
личен избор, уж за тяхното соб-
ствено здраве и сигурност, и ще 
се борим срещу този фашизъм с 
всички възможни средства! Тук 
сме, за да кажем не на „Зелена-
та сделка“ и да работим за раз-
витие на българската енерге-
тика чрез модернизация на 
съществуващите тецове и до-
вършване на АЕЦ „Белене“. 
Тук сме, за да защитим бъл-
гарския национален интерес 
във втората българска държа-
ва в Европа – Македония. Тук 
сме, за не допуснем под каква-
то и да е форма Истанбулската 
конвенция в България, както 
и да освободим страната си от 
чуждите военни бази, какви-
то в Родината ни не е имало 
дори и когато е била окупира-
на след Първата и Втората све-
товна война.

Заради всичко това знам, 

че няма да простите на „Въз-
раждане” смелостта и реши-
телността, борбата ни за неза-
висимост! Защото сте посвети-
ли живота си на това да бъдете 
организатори на собствената 
си зависимост. На раболепи-
ето, чуждопоклоничеството и 
културното генно инженерство. 
На подигравките към иден-
тичността, историята, тради-
циите и културата ни. За вас е 
срамно да си българин и е за 
предпочитане да сте обслуж-
ващ персонал на чуждите ин-
тереси, абдикирайки от упра-
влението на собствените.

Като историк обаче ще ви 
кажа, че историята не остава 
никому длъжна! За предатели-
те на Родината краят е винаги 
позорен. Заклевам се, като един 
от милионите български мъже, 
че няма да отстъпя и сантиме-
тър назад в битката за българ-
ските национални интереси, 
защото искам децата и внуците 
ми да останат в България и да 
се гордеят с мен и с онова, кое-
то ще оставя след себе си!

България заслужава до-
бро управление, отговорно 
управеление, съвестно упра-
вление. Българите заслужават 
качествено образование, здра-
веопазване и социални полити-
ки! Българите заслужават спра-
ведливо заплащане за труда си! 
Време е обирът на нашето бъ-
деще да спре!

Не искам повече да виж-
дам разруха, а „Възраждане”, и 
всеки, който мисли като мен, 
е добре дошъл! Нито един бъл-
гарин не е излишен във време на 
криза, упадък и униние. Поло-
жение, до което нашият народ 
беше доведен с дългогодишни 
целенасочени, осъзнати преда-
телски действия и престъпни 
бездействия. 

В завършек ще ви припом-
ня думите на безсмъртния 
български поет Гео Милев от 
неговата поема „Септември“:

Глас народен:
 Глас божи!
С хиляди ножа
прободен
народ -
затъпен
унижен
по-нищ и от просяк,
останал
без мозък
без нерви -
въстана
из мрака тревожен
на своя живот
- и писа със своите кърви:
СВОБОДЕН!

Време е България отново 
да стане свободна и независи-
ма държава! Време е пак да по-
чнем сами да пишем история-
та си! Време е за Възраждане!

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

ВРЕМЕ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ
Слово на д-р Костадин КОСТАДИНОВ, председател на ПП „Възраждане” и на парламентарната група 

На Шипка всичко 
е спокойно

Петко ПЕТКОВ

ПРОЩАВАМ ВИ
Прощавам ви за всичко, господа.
За хубавата просешка тояга.
За дрипавата просешка торба,
която някой сръчно ми надяна.
Прощавам ви за нощите без сън -
нали очите гладни не заспиват.
Прощавам ви за хаоса навън,
където ни насилват и убиват.
Прощавам ви за тия, дето с вик
политат от високите етажи -
от бедността спасили се след миг,
размазвайки се долу на паважа.
Прощавам ви за скъпите коли.
И за откраднатите милиони.
За пищните ви мраморни дворци.
Дори
за наглостта
да сте спокойни.
От името на вашия народ -
одрипавял и гладен - ви прощавам.
Ала дали ще ви прости и Бог?
Съмнявам се.
Ужасно се съмнявам. 

Гълъбина МИТЕВА

ПОД СЯНКАТА НА ОМИКРОН…
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България и Северна Македония– 

Продължение от брой 43

Не вярвам, че някой 
би могъл да запо-
дозре турския сул-
тан в пристрас-

тност, когато свидетелства, че 
българите доминират в Егей-
ска Македония и че имен-
но те, българите, водят на-
ционално освободителна 
борба;или да обвини султана 
в неосведоменост, ако не спо-
менава за съществуването на 
македонско национал-осво-
бодително движение, поради 
липсата на  гяури-македонци 
в империята.

При тази все още жива ис-
торическа картина, рискът от 
активиране на центробежни-
те сили в Егейска Македония, 
дори в резултат на символич-
ни претенции от Северна 
Македония, не би могъл да се 
изключи. Въпрос на полити-
ческа зрялост и на стратеги-
ческа прозорливост е кой ще 
си направи по-добре сметка-
та и кой пръв ще дръзне да 
изнасилва събитията и да от-
ключи тлеещите от десети-
летия национална алчност и 
реваншизъм у съседните на-
роди.

Анализът на гореспомена-
тите текстове на Споразуме-
нието от Преспа ни дава ос-
нование да заключим, че ста-
ва дума за добре подготвена 
стъпка от провежданата ве-
ковна гръцка политика по от-
ношение на Македония. Дого-
ворът бе наложен под предлог 
Гърция да оттегли ветото си 
срещу членството на Северна 
Македония в ЕС и НАТО.

Вардарска Македония, как-
то припомнихме, попадна на 
политическата карта на  дър-
жавите членките на ООН под 
името БЮРМ през 1993 г., 
след разпадането на Югосла-
вия, а по силата на двустран-
ния договор с Гърция, подпи-
сан в Преспа, получи името 
Република Северна Македо-
ния. Архитектите на новосъз-
дадената държава се съблазни-
ха да приемат този факт като 
предоставящ международ-
на легитимност на държава-
та Северна Македония без да 
търсят потвърждение във все-
известните и безспорни исто-
рически доказателства досе-
жно природата на обитате-

лите й или в приложимите в 
конкретния случай норми на 
международното право.

Има ли обяснение защо се 
случи това?

Да, има!
Защото Гърция нямаше 

какво да губи, а апетитът ѝ 
за още и интересът към чуж-
да земя бе комплексен и не 
уталожим:запазване на прис-
воената Егейска част, като 
част от Северна Гърция; ук-
репване сигурността на север-
ната си граница; съобразява-
не с натиска на Запада да вди-
гне ветото срещу членството 
на Северна Македония в ЕС и 
НАТО срещу облекчаване на 
огромните й дългове; съхра-
няване на сръбското за смет-
ка на българското присъствие 
в Македония. И до голяма сте-
пен Гърция успя!

Съгласно чл. 3, ал. 1 на Спо-
разумението от Преспа грани-
цата между Вардарска и Егей-
ска Македония бе призната 
за обща и обявена за трайна, 
неприкосновена и нерушима 
международна граница меж-
ду Република Северна Маке-
дония и Гърция. Трудно ни е 
да преценим на този етап кой 
и колко спечели от това дву-
странно споразумение, но сме 
убедени, че Македония загу-
би, отдалечавайки шансове-
те на областта да възстанови 
целостта си и да се обедини 
около единно мнение за хора-
та, които я населяват, за езика 
на който общуват, атрибутите 
които ги отличават от съсед-
ните народи и формират ис-
тинската историческа иден-
тичност на земята, която в 
българската история нарича-
ме Македония. 

Усилията за очертаване на 
границата между Сърбия и 
Гърция датират от началото на 
ХХ век, когато двете страни ут-
върждават границата по меж-
ду си с Белградския договор от 
3 (16) август 1913 г., след края 
на Междусъюзническата вой-
на и освобождаването на об-
ластта от Османска власт! 
Сърбия набързо прекръсти 
Вардарска Македония, както 
припомнихме в началото, на 
Вардарска Бановина, забрани 
използването на българския 
език, в училищата и в бита на-
ложи сръбския,надявайки се 
да заличи връзката с Бълга-
рия и обяви създаването на 
Югославска република Маке-
дония, която никога не придо-
би статут на съвременна дър-
жава. 

Имаше ли основания Сър-
бия да бърза? На фона на след-
ното документирано свидетел-

ство отговорът е безспорен: Бе-
лежитият английски археолог 
и етнограф, Артър Ж. Евънс, 
отличен познавач на Балкани-
те, по повод спор за природата 
на населението, обитаващо ге-
ографската област Македония 
в границата на Османската 
империя, в писмо изпратено 
на 30 септември 1903 г. и пуб-
ликувано във в. „Таймс“ под за-
главие „Кои са македонците?“ 
пише: „Нека да започна с по-
правката на една почти все-
обща заблуда. Там няма „маке-
донци“. Там са българи. Там има 

румънци – останки от лати-
ноговорящите жители на римо-
илирийсите провинции… Там 
има гърци…. Там има „турци“, 
вкл. мохамедани-българи… Там 
има един примес от шкипета-
ри или албанци…. Накрая там 
има едно голямо испански гово-
рещо еврейско население в Солун. 
Но там няма „македонци“!

Век по късно, Споразуме-
нието от Преспа препотвърди 
трайния гръцки външнопо-
литически национален при-
оритет по отношение на Вар-
дарска Македония, свеждащ се 
до подкрепа на сръбското влия-
ние, като препятствие пред съз-
даването на условия за възста-
новяване и утвърждаване на  ис-
торическия облик на областта, 
който естествено крие риска да 
отключи процеса за обедине-
ние на Егейска Македония със 

северните части на областта.
Принос  към усилията за 

елинизация на Егейска Маке-
дония е и разпоредбата на член 
8, Параграфи 1 и  2 на Спора-
зумението от Преспа, посвете-
на на  Държавните символи, с 
които Гърция си осигури из-
ключителност при използ-
ването им, обявявайки ги за 
свързани с Елинската история 
и цивилизация и интегрална 
част от гръцкия историческия 
и културен патримониум. В 
случая фокусът е върху Звезда-
та от Вергина, открита при ар-

хеологически разкопки в окол-
ностите на село Вергина, край 
Солун, попаднало в границите 
на Гърция след Междусъюзни-
ческата война. Звездата от Вер-
гина, на син фон е част от дър-
жавната емблема - знаме на 
три периферии, префектури 
и общини в региона на Егей-
ска Македония. Северна Ма-
кедония, на определен етап от 
краткото си съществуване, из-
ползва Звездата от Вергина, на 
червен фон, върху национално-
то си знаме, но под натиска на 
Гърция я сне. С разпоредбата на 
параграф 3 на член 8 Северна 
Македония не само се задъл-
жава да не прибягва до симво-
лите, използвани в миналото, 
но официално признава Егей-
ска и свързаните с нея части 
на Македония за гръцка про-
винция, с всички произтича-

щи от това последици.
Единственото успокояващо 

в този безотговорен кадрил с ис-
торически факти и събития е, че 
няма нищо вечно, и че с лъжи 
трайно бъдеще не се гради!

Безспорният извод, който 
налага анализът на фактите, оп-
ределящи отношенията меж-
ду Гърция и Република Север-
на Македония е, че опитите за 
взаимодействие и изграждане 
на обща политика в интерес на 
двете страни и главно в интерес 
на укрепване на суверенитета и 
независимостта на Северна Ма-
кедония са обречени на неуспех 
без благоволението на Гър-
ция. Чрез Егейска Македония, 
Гърция е в състояние да вли-
яе на икономическото разви-
тие и политическа стабилност 
в Северна Македония, която 
е лишена от излаз на море, а 
най-прекият достъп до светов-
ния океан и световния пазар е 
на юг през Солун. Контролът и 
зависимостта на Северна Маке-
дония от Гърция до голяма сте-
пен ще ограничи или стимулира 
развитието на отношенията 
й с останалите съседи – Бъл-
гария, Албания, Сърбия и Ко-
сово в зависимост от гръцкия 
интерес във всеки конкретен 
случай. На практика, успехът 
на всяко политическо действие, 
насочено към установяването 
и  укрепването на взаимодейст-
вието между Северна Македо-
ния и Гърция ще зависи основ-
но от Гърция, ще разпрости-
ра влиянието  и контрола на 
Егейска Македония на север 
и ще ограничи, в голяма сте-
пен, възможността за еманци-
пация на Северна Македония 
с останалите държави в райо-
на и техните граждани. Това е  
неизбежно предвид обстоятел-
ствата, че естествените етниче-
ски и национални тежнения 
на населението на Северна 
Македония са към България 
и Албания, а не към Гърция и 
Сърбия.

При така очертания веко-
вен национален приоритет 
на Гърция по отношение на 
Вардарския край, мотивиран 
от политиката на елинизация и 
провеждан агресивно чрез оп-
итите за ликвидиране на ко-
ренното славянско население, 
обитаващо географската об-
ласт Македония, вероятност-
та от установяването на работ-
ни добросъседски отношения 
между Гърция и Северна Ма-
кедония, в името на укрепва-
не независимостта, развитието 
и просперитета на последната, 
ни се струва малко вероятна, 
не перспективна или по-скоро 
изключена.

Албания - Северна 
Македония – настояще и 

бъдеще?

На стр. 8

Атанас ЛАЗОВСКИ

Сякаш разум не ни дос-
тига – живеем като без-
съвестни. Дните ни се 
нижат неорганизирани, 

липсват в тях контрол и отговор-
ност. Създаваме си едни на дру-
ги излишни мъчнотии – вмес-
то да се надпреварваме в ста-
рания взаимно да улесняваме 
съществуването си. Ненаказва-
ната понякога престъпна раз-
хайтеност, се приема като нещо 
нормално. Българин българина 
проваля поточно, като на шега – 
от глупост, от дебелоглавие, от 
некадърност, от мързел, от за-
вист и недоброжелателство, от 
инат, от какво ли още не…

Само общоприети и стро-
го спазвани ПРИНЦИПИ мо-
гат да гарантират в съвремен-
ния сложно взаимообвързан 
свят, решаването и на най-теж-
ките и на най-нищожните про-
блеми без загуби на енергии, 
на време, на нерви и средства. 
В нашия живот цари БЕЗПРИН-
ЦИПНОСТ. Няма правила, няма 
ред, няма гарантирани санкции 
за безбройните вредителства.

Какви са причините?

Масовостта на своеволията 
и безобразията се корени в раз-
минаването между традицион-
ния максимализъм на истин-
ските българи и инерциите на 
кретащия дрипав живот, който 
мъкне от памти века първична 
дивотия, злонравие и глухота 
– лепота за бездуховните същ-
ности. Отдалечеността на двата 
полюса дава волност, кураж и 
самочувствие на хора с вроде-
на цигания. Те не само не при-
емат никакви принципи, никак-
ви ограничения, ами и тичат на 
мегдана да пречат на всяко уси-
лие за социален порядък. След 
посещения на уредени страни, 
където всичко по традиция си 
е на мястото и всяка работа се 
извършва обикновено безпре-
пятствено, навреме, ние отно-
во се озоваваме в нашата мила 
родина и недоумяваме как не 
сме се разпаднали досега като 
обществен организъм. Един ки-
таец преди няколко години беше 
минал за няколко дни през Бъл-
гария и не можеше да повярва 
на видяното, изпитаното, чуто-
то: „Невероятно неуважение към 
човека, грубост, хаос!...” – такъв 
беше откровеният му отговор 
на журналистически въпрос.

Националнихилистите – 
критикари обвиняват духов-
ните ни водачи: те вдигали ви-
соко летвата, лишени били от 
чувство на реализъм, затова 
и умерените българи казвали: 
„Знаем как трябва да бъде, но 
животът не се ръководи от ви-
соки идеали – в крайна сметка 
всеки знае мене си…” Водачите 
на „нежната революция” са ре-
шили да сложат край на „хабе-

нето на народни енергии в гоне-
не на илюзии”. Призовават към 
реализъм. Техният „реализъм” 
е проста разновидност на мно-
говековната съпротива на ду-
ховната посредственост срещу 
идеалите, срещу вечните цели 
на ИЗБРАНИЯ народ. 

Искат да ни заставят да 
възприемем мерките на 
западната цивилизация.

А тя постигна наистина за-
видни върхове на социална 
уреденост. Като часовникови 

механизми са отделни запад-
ноевропейски общества. По-
стиженията им имат общо-
човешка стойност. Но тяхна-
та изрядност е все ЗА СМЕТКА 
НА НЕЩО ДРУГО, тя е станала 
възможна благодарение нару-
шаването на общи принципи 
и затормозяването на световни 
процеси. Такива постижения се 
крепят от рамките на „разумния 
егоизъм”. Егоизмът, дори когато 
е „разумен”, по природа си оста-
ва безпринципен. Векове наред 
„цивилизацията” се труди да по-
мири лъжливите стойности с 
Божествената мярка за нещата; 
да свърже своя основен закон 
– егоизма – с разума, да ги по-
мири. Западните общества успя-
ха през този век да вникнат много 
надълбоко в естеството на при-
родния порядък и успешно вла-
гат по нещо от тези познания при 
усъвършенстване на социал-
ния порядък. Успех е и дреси-
рането на тъмния човек. Той е 
превърнат в нещо като жив ав-
томат, който не затормозява пре-
калено усложнените механизми 
на съвременния живот.

Постигнатите съвършен-
ства са във външния свят. Тъм-
ният човек лесно би променил ус-
ловните си рефлекси и ще се ока-
же, че отвътре той ни най-мал-
ко не се е променил – такъв е 
бил и преди Великата френска 
революция. Такава култура е 
илюзорна, преходна, повърх-
ностна. „Тези неща, които ста-

ват днес, не съставят живота. 
Можете да местите планини и 
градове, можете да разпределя-
те цели царства, но всичко това 
е само външна страна на живо-
та”. И пак Предводителя по по-
вод гордостта на усвоеното до 
съвършенство изкуство да на-
рушаваш законите (да крадеш 
например) и да не те улавят, 
разобличават, съдят, казва: „А 
тази култура аз я наричам ви-
зантийска – това не е Божестве-
на култура”.

Хиляди години български-

те духовни водачи упорстват да 
разпространяват и разясняват 
Божествените принципи. Не си 
служат със съблазни, със страх, с 
насилие. Те не дресират човека. 
Те искат принципите да зале-
гнат във вътрешния свят по ес-
тествените пътища на индиви-
дуалното еволюционно разви-
тие. Личната убеденост, ДОБРО-
ВОЛНИЯТ ИЗБОР, проумяването 
със своя логика на неотменните, 
висшите необходимости – това 
е основното правило. „Това не е 
учение на насилие, това е учение 
на абсолютната свобода”. „Сво-
бодата седи в това – да живеем в 
безграничното”. В безгранично-
то няма хаос – там властват Бо-
жествените закони.

За българите се казва, че са 
най-свободните хора. За отце-
ругателите, които не признават 
никакви наши високи, изклю-
чителни достойнства, това не е 
вярно. За тях българите са роби 
по природа, овце.

Доказателства има и за 
едната позиция, и за другата. 
Защото 

има два свята в България – 

единият е безпорядъчен, 
непредсказуем, другият се реди 
в съгласие с най-висши прин-
ципи – в съгласие с Косми-
ческия разум. Така или иначе 
крайната истина е тази: бълга-
рите от 9-10 век насам са обла-
годетелствани с небивала дру-
гаде ДУХОВНА СВОБОДА. Тук 
е централната причина за ред 

особености на националния 
ни характер, и за състоянието 
на съвременния ни живот. Ду-
ховният авангард е внушавал на 
всекиго: ти си свободен по своя 
воля да избираш пътя си, имаш 
равно право, самостоен си, сам 
си пред Бога, бъди, ако щеш на-
саме сам с дявола. Дали си коняр 
или цар, патриарх или дървар, 
все едно – ти си човешка душа, 
Божие създание – слязло да се 
учи в забавачницата на Земята. 
За всичко сам носиш отговор-
ност за себе си…

Не са бързали Учителите ни. 
„Ние не проповядваме на хора, 
които показват ножове. При на-
шата проповед топовете и пуш-
ките се топят. Ние не бързаме. 
Човечеството няма да погине.” 
Такава СИЛА, такива мащаби 
на духовните чувства, такава 
спокойна увереност и равно-
весие на присъствието във ве-
чния свят духът на „цивилиза-
цията”, не познава. Защото тя 
е камерно, вътрешно аморфно, 
ефимерно създание.

На много места в Божествено-
то си слово Предводителят под-
чертава, че провалите са пред-
варително очаквани, той не се 
бои, че ще ги има. Напротив, те 
са за него също една необходи-
мост в процеса на бавното съз-
ряване на цялостния органи-
зъм, който наричаме Българ-
ска духовна общност или още 
Българска държава на духа. 
Еднаквата свобода за дивия още 
и за духовно напредналия човек 
дава, разбира се, противополож-
ни резултати. Отрицателните 
последствия са по-множестве-
ни и очебийни. Повърхностните 
наблюдатели отвън възприемат 
неорганизираността, безприн-
ципността, циганията, съсипи-
ите – за тях това са белези, ха-
рактеризиращи българщина-
та. За чужденец, израснал в ка-
стово общество, е сензация да 
чуе например, че всеки никак-
вец в България, благодарение 
на дадената му свобода, може 

да досажда със самочувствие-
то си на знаещ и можещ. „Бълга-
рите, казва Предводителят, ня-
мат почитание…“ Да, всичко 
това е вярно. Но се отнася само 
за ниските нива.

Контрастно различни са ре-
зултатите от духовната свобо-
да в опитностите на българи-
те, които имат и съвест, и воля, 
и мярка, и най-важното: неот-
клонен стремеж към самоусъ-
вършенстване. Много ли са тези 
българи, малко ли са? Никой не ги 
е броил. И не е възможно да бъдат 
преброени. Защото

степените на вътрешен 
растеж 

са безбройни. Защото по-
соките на усъвършенстване 
са различни. Ако в това отно-
шение бих се проявявал като 
бай Ганя, в друго отношение 
съм натрупал неподозирани от 
околните богатства от духовно 
естество. Космическият квас по 
различни пътища, по различни 
начини се е прихванал в души-
те на неизвестни хора.

Истински свободният чо-
век у нас, поел уверено по Го-
лемия друм, е съвестен и точен. 
Той няма да ощети, да измами, да 
обиди никого. Той носи вроде-
на саможертвена нагласа, де-
ликатността му не е театрална, 
а е израз на винаги конкретно, 
спонтанно човешко внимание 
и разбиране на другия човек. И 
ако оня китаец беше срещнал от 
този тип – истинските българи 
– ако беше усетил тяхното без-
користие, тяхната истинност, 
благост, техният духовен енту-
сиазъм, той щеше да забрави 
всички отвратителни цигании 
по гари, улици, магазини, хо-
тели. И щеше да разказва в стра-
ната си, че тук, у нас, е досегнал 
нещо, което е от друго качест-
во…

Българските организатор-
ски способности са се изявява-
ли многостранно и ярко в исто-
рическия ни път. Те проличават 
особено нагледно във военното 
дело.

В чужди страни българите 
са търсени и като работници, 
и като ръководещи. Те внуша-
ват надеждност, доверие. В свои-
те спомени поп Минчо Кън-
чев разказва как местното на-
селение и заточеници от други 
националности непрекъсна-
то търсели него и другарите 
му при всякакви затруднения 
– защото си спечелили име на 
принципни, човечни и щед-
ри…

Трябва да се направи точна 
равносметка за широкото учас-
тие на българи при оформяне 
на прогресивния образ на чо-
вечеството през 20 век. Основ-
ните принципи например, кои-
то са залегнали в програмата на 
ООН, са подредени първо в ума 
и в сърцето на българин.

ОТЧАЙВАЩА СОЦИАЛНА НЕУРЕДЕНОСТ
И ОРГАНИЧНО ВГРАЖДАНА В СЪРЦАТА И В ДУШИТЕ ПРИНЦИПНОСТ настояще и бъдеще

Христо ТЕПАВИЧАРОВ 
посланик

Златният ларнакс в Археологическия музей в Солун.

Северна Македония, на определен етап от  
краткото си съществуване, използва Звездата от Вергина,  

на червен фон, върху националното си знаме.
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Продължение от брой 43

Тъй като беседата беше в Харвард, 
беше особено важно да се постави фо-
кус върху интелектуалния елит и не-
говите специални връзки с правител-
ството. Харвардският факултет беше 
много изтъкнат в администрацията на 
Кенеди и Джонсън. Митологията Ка-
мелот (наименование за идеализира-
ната по онова време администрация на 
президента Кенеди – б. пр.) е в значи-
телна част тяхно творение. Но, както об-
съдихме, това е само една фаза в дълга-
та история на интелектуалната служ-
ба на властта. Тя все още се разгръща, 
без някаква фундаментална промяна, 
въпреки че активизмът от шейсетте и 
изводите от него, промениха чувстви-
телно много неща в страната, разши-
рявайки въздухарството, с което „по-
бърканите“ могат да преследват своя-
та ценностно ориентирана подривна 
дейност.

Това влияние много разшири и ис-
торическата перспектива, от която 
събитията в света са възприемани. Ни-
кой днес не би написал голяма история 
на дипломацията на Щатите, описвайки 
как, след като британското владичество 
е отхвърлено, бившите колонизирани, 
по думите на Томас Бейли, „се съсредо-
точиха върху сеченето на дървета и 
очертаването на естествените тери-
тории на индианците“ – в условията 
на „самозащита“, разбира се. Малцина 
през 60-те напълно осъзнаваха факта, 
че нашата „нескончаема война“ беше 
започнала през1783 г. Ужасяващото 
400-годишно досие на изтезания на 
афроамериканците също беше едва 
признавано от официалните акаде-
мични среди, много по-лошо – то по-
стоянно беше преоткривано. Същото 
е вярно и в други области. Отдаденият и 
съзнателен активизъм може да отвори 
много прозорци за създаване на стой-
ностна историческа перспектива.

С. Д.: Светът много се промени от 
епохата на Виетнамската война на-
сам и мисля, че ще се съгласите с мен, 
че днес сме изправени пред предиз-
викателства, по-големи от когато и 
да било. Освен това, живеем в мно-
го по-малък свят и някои от предиз-
викателствата пред нас са наисти-
на глобални по характер и обхват. В 
този контекст, каква трябва да бъде 
ролята на интелектуалците и на со-
циалните движения в глобализира-
ния свят и в споделеното бъдеще на 
човечеството?

Н. Ч.: Много сте прав, че днес сме 
изправени пред много по-големи 
предизвикателства, отколкото през 
епохата на Виетнам. През 1968-а, ко-
гато либералните интелектуалци деря-
ха ценностно ориентираните „безум-
ци“, главният проблем беше, че „Виет-
нам, като културна и историческа ве-
личина, беше заплашен от унищожение, 
защото вътрешността на страната 
буквално загива под взривовете на най-
големите военни машини хвърляни ня-
кога върху площ с такъв размер“, спо-
ред оценката на най-уважавания спе-
циалист по Виетнам, военния историк 
Бърнард Фал.

Сега организираното човешко об-
щество е „заплашено от унищожаване“ 
под ударите на екологична разруха, 
преимуществено от богатите, концен-
трирани в богатите държави. Това от-
делно от не по-малко зловещата и рас-
тяща заплаха от ядрен холокост, тру-

паща се и в момента.
Живеем в епоха на сливане на 

кризите, която няма равна в човеш-
ката история. За всяка от тях същест-
вуват възможни решения, въпреки че 
времето е малко. Няма нужда да хабим 
думи за отговорността.

Кой поема историческата задача 
за справяне с кризите? Кой проведе 
стачката срещу климатичните про-
мени на 24 септември, отчаян опит 
да бъдат събудени пипкавите лиде-
ри на глобалното общество и гражда-
ните, които са приспани в пасивност 
от коварството на елитите? Знаем от-
говора: младите, наследниците на на-
шето безумство. Трябва да е много бо-
лезнено да станеш свидетел на сцена-
та в Давос, годишната сбирка, на която 
богатите и могъщите позират в своя-
та увереност и учтиво аплодират Грета 
Тунберг, докато тя кротко и задълбоче-
но ги наставлява за катастрофата, която 
те с лека ръка създадоха.

Симпатично малко момиченце. А 
сега – обратно в училище, където ти е 
мястото и остави сериозните проблеми 
на нас, просветените политически ли-
дери, загрижените корпорации, труде-
щи се ден и нощ за общото благо, отго-
ворните интелектуалци. Ние ще се по-
грижим предателството да бъде апо-
калиптично– каквото и ще бъде, ако 
им дадем властта да управляват света 

според принципите, които те са уста-
новили и следват.

Принципите не са неясни. 

В момента правителствата по све-
та, начело с правителството на САЩ, 
оказват натиск върху нефтопроизво-
дителите да увеличат производство-
то – след като току-що бяха посъвет-
вани от августовския доклад на IPCC 
(Междуправителствен Панел по Кли-
матичните Промени), най-ужасният 
дотук, че катастрофата е надвиснала, 
освен ако не започнем на мига да на-
маляваме използването на изкопае-
ми горива година след година, дока-
то ги заменим ефективно до средата 
на века. Медиите на петролната индус-
трия, са в еуфория от откриването на 
нови нефтени полета за експлоата-
ция, докато търсенето на петрол нара-
ства. Бизнес пресата спори дали амери-
канската фракинг промишленост или 
ОПЕК, е с по-големи шансове да увели-

чи производството.
Конгресът обсъжда закон, който 

може и леко да забави надпревара-
та за унищожение. Партията на от-
рицанието е 100 процента против, 
така че съдбата на закона е в ръце-
те на „умерените“ демократи, по-спе-
циално Джо Манчин. Той ясно заяви 
позицията си за климата: „Да харчим 
за иновация, а не за елиминация.“ Не се 
изненадваме, че главният получател 
на компенсации от изкопаеми горива 
в Конгреса цитира директно от ПР-
наръчника на нефтените компании. 
Употребата на изкопаеми горива тряб-
ва да продължи безпрепятствено, во-
дейки ни към катастрофа в името на 
краткосрочната печалба на много бога-
тите. Точка.

Относно останалата част от пакета 
на Байдън (за преминаване към зеле-
на енергия – б. пр.), Манчин – суин-
гиращият вот – изясни, че ще прие-
ме само малка капка от него, настоя-
вайки да останат тромавите и унизи-
телни процедури, изискващи големи 
усилия за нещо, което е стандарт-
на практика в цивилизования свят. 
Тази позиция определено не е в полза 
на неговите избиратели. Що се отнася 
до останалите „умерени“, положение-
то е почти същото. Без още по-интен-
зивен обществен натиск, няма голяма 
надежда, че този Конгрес ще позволи 

на страната да отблъсне жестокото 
посегателство от страна на домини-
ращата бизнес мощ.

Ненужно е да губим време в чудене 
до какви последствия води това за от-
говорността.

Още веднъж, ние не се осмеляваме 
да пренебрегваме облака, който беше 
разпрострян над света от човешкия ин-
телект преди 75 години и става все по-
тъмен през последните години. Режи-
мът за контрол на оръжията, грижливо 
изграждан в продължение на десетиле-
тия, беше систематично разрушаван от 
последните две републикански управле-
ния, първо Буш II и Споразумението 
за ограничаване на антибалистични-
те ракети, след това Тръмп, който из-
остави всичко в разруха. Той напусна 
управлението почти навреме, за да поз-
воли на Байдън да спаси договора Нов 
Старт, приемайки молбата на Русия за 
удължаване. Байдън обаче продължава 
да подкрепя раздутия военен бюджет, 
да участва в състезанието за производ-
ство на още повече опасно оръжие и да 
извършва силно провокативни дейст-
вия там, където дипломацията и пре-
говорите със сигурност са възможни.

Голям повод за съперничество сега е 
„свободата на навигация“ 

в Южнокитайско море. И по-точ-
но, както посочва австралийският стра-
тегически анализатор Клинтън Фер-
нандес, конфликтът е относно воен-
норазузнавателните операции в Ки-
тайската ексклузивна икономическа 
зона, простираща се на 200 мили от 
брега. Щатите отстояват, че подобни 
операции са допустими на територия-
та на цялата Зона. Китай твърди, че не 
са. Индия е съгласна с тълкуването на 
Китай и остро протестира срещу по-
следните военни операции на Съеди-
нените щати в Китайската ексклузив-
на икономическа зона.

Ексклузивната икономическа зона 
беше създадена по Закона за морското 
право на ООН от 1982 г. Съединените 
щати са единствената морска сила, 
която не е ратифицирала този за-
кон, но уверява, че няма да го наруша-
ва. Съответните текстове относно воен-
ни операции в Закона не са съвсем пре-
цизни. Със сигурност този случай изис-
ква дипломатичен подход, без силно 
провокативни действия в този реги-
он със значително напрежение, за-
плахи за ескалация, по възможност 
без ограничения.

Всичко това е част от усилията на 
Съединените щати да „удържат Ки-
тай“. Или иначе казано, да заявят 
официално, че „Фактът, че по няка-
къв начин издигането на 20% от чове-
чеството от крайна бедност до нещо, 
приближаващо се до модерна държава, 
е нелегитимно и нещо повече – със са-
мото си съществуване е обида за Съеди-
нените щати. Китай не представлява 
заплаха за Съединените щати, той ни-
кога не е изричал или показвал такова 
нещо, но самото му присъствие пред-
ставлява предизвикателство за амери-
канското превъзходство.“
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Реалистична оценка за раз-
витие и укрепване на незави-
симостта  на новосъздадена-
та Република Северна Маке-
дония без анализ на възмож-
ното влияние на албанския 
фактор в мултинационална-
та мозайка от етноси, населя-
ваща областта, е невъзможна. 
Причините са две: броят на ко-
ренните обитатели - етнически 
албанци и политиката на съсед-
ните държави – Албания и Ко-
сово за разширяване на влия-
нието си на територията на За-
падните Балкани. Албанският 
премиер Еди Рама открито обя-
ви за национален политически 
приоритет обединение с Косово!

Албанската диаспора съста-
вяваща една четвърт от броя 
на населението  на Северна 
Македония, има претенции 
за държавно-творен етнос в 
страната, албанският език, съ-
гласно Охридското споразу-
мение от 2001 г., е обявен за 
официален наред с македон-
ския. Отворен остава въпросът 
има ли основание да се гово-
ри за албанизация на Север-
на Македония паралелно с ма-
кедонизацията на българския 
етнос, налагана от Сърбия? По 
наше мнение - не. Прирастът 
на албанския етнос в Северна 
Македония е естествен про-
цес, не се дължи на миграция 
или на албанизация на несъ-
ществуващ етнос. 

Северна Македония грани-
чи с Албания и Косово, които 
трудно приемат присъствието и 
вмешателството на Сърбия и 
Гърция в териториите, населе-
ни с албанци. Албанският етнос 
в продължение на векове под 
Османска власт, както и след 
1912 г., е съжителствал безпро-
блемно с коренното българско 
население в Македония. Бъл-
гария и Албания поддържат 
традиционно добри отноше-
ния и се явяват естествени съ-
юзници в защита на собстве-
ните си национални интереси, 
в противодействие на експан-
зионистичните домогвания 
на Сърбия и Гърция към части 
от географската област Маке-
дония и провежданата в про-
дължение на век политика на 
дебългаризация!

Изборът на България за съ-
юзник и съсед от Албания из-
глежда естествен и необходим, 
а за албанското население в Се-
верна Македония– безрисков. 
Това е и основната причина, 
поради която, управляващата 
днес Северна Македония поли-
тическа върхушка се въздържа, 
а по наша оценка – изключва, 
двустранно институционално 
полезно взаимодействие с Ал-
бания и Косово при търсенето 
и избор на съюзник в усилията 

за отстояване на независимост-
та, укрепване на политическа-
та ориентация и икономическо 
развитие на страната.

От  всички съседи, Бълга-
рия е единственият незаоби-
колим и фатално необходим 
фактор, с който   Северна Ма-
кедония е обречена да се съо-
брази, за да оцелее. Алтерна-
тива на установяването на все-
странни, взаимно изгодни 
отношения  на Северна Маке-

дония с България, е  самобло-
киране и самоосъждане на из-
олация не само в района, но и 
в света. Причините за това са 
две – общото минало и непри-
емливото и за двете страни на-
стояще. 

Свидетелствата и доказател-
ствата за общо минало на бъл-
гарите на Балканите, са сто-
тици и безспорни. Всички за-
явления, доклади, проучвания, 
кореспонденции, анализи, спо-
мени на американските миси-
онери-протестанти, посвети-
ли голяма част от живота си на 
просветното и освободител-
но дело на Македония по вре-
ме на Османското робство и 
след Освобождението, недву-
смислено и обосновано свиде-
телстват за наличието на два 
факта: първо: „Населението в 
Македония е Българско“; второ: 
„Българите населяват земите 
от Дунава до Босфора, Мрамор-
но море и Бяло море и обхващат 
земите на древна Тракия, Алба-
ния и Македония“ („Из доклади-
те на американските мисионе-
ри от Македония (1858-1918)“). 
Според мненията на много пъ-
тешественици и учени, между 
които французите Ами Буйе и 
Гийом Лежан — първият е пъ-
тувал през Македония към 1836 
г., а вторият през 1857-1858 
г.;  Англичанките Макензи и 
Ирби посетили Македония през 
1862-1863 г.; чешкият историк и 
етнограф Шафарик, който през 
1826 г. свидетелства, че бъл-

гарският език се говори в Бъл-
гария и Македония. На същото 
мнение са и професор Нидер-
ле, Брайлсфорд, братята Бък-
стон, Джеймс Баучер, Жюстен 
Годар, Жорж Десбон, полк. Ла-
муш, Бен Райли, Р. Х. Маркъм, 
Р. Дейвис, проф. Карл Щруп, 
проф. Милюков, Иречек, Пу-
кевил, Вайганд, руските про-
фесори Селищев и Державин,  
пасторите Чарлс Ф. Морс  и 
Дж. Х. Хаус и стотици други, 

оставили огромен архив с до-
казателства за българите, като 
коренно население на Маке-
дония през вековете. Проф. 
Державин аргументирано сви-
детелства в своите исторически 
съчинения, че историята на ма-
кедонските славяни е история 
българска. Около 1860 г. сръб-
ското правителство подпомага 
босненеца Стефан Веркович да 
обиколи Турция, за да напра-
ви проучвания за славяните в 
Македония. В резултат, Верко-
вич издава в Белград сбирка 
от народни песни, титулувана 
„Песни на македонските бълга-
ри“, която посвещава на тога-
вашната сръбска кралица.

Ако срещу доказателства-
та за общото минало трудно би 
могло да се възрази, то настоя-
щето изглежда проблемно и 
обременено от развитието на 
събитията след освобождение-
то от турско робство, дължащо 
се на вмешателство на съсед-
ни държави, ръководени от 
користни подбуди, алчност, 
неуважение и нарушение на 
международното право. Блес-
тяща илюстрация на полити-
ката на незачитане и наруше-
ние на международното право 
се съдържа в протестната нота, 
която Американската Балкан-
ска Мисия отправя на 5 ав-
густ 1913 г. до Великите сили, 
във връзка със случващото се 
в Македония: „На мястото  на 
прогонените турци, се казва в 
нотата, са се настанили Сърбия 

и Гърция, които веднага забра-
няват българската народност 
и българския език; Мисионери-
те, които работят десетиле-
тия сред българското население 
на български език са силно изне-
надани от новите господари на 
Македония – Сърби и Гърци“. 

За освобождението  на Ма-
кедония, за по-малко от поло-
вин век, България участва в 
четири войни – две Балкан-
ски и две световни и претър-

пя три национални катастро-
фи. Но именно тя е стожерът 
и остава гарант за опазване 
на историческото землище на 
българския народ и е с отво-
рени обятия за своите съна-
родници и земляци в Маке-
дония и Западните покрай-
нини. Границите, разделящи 
един народ между няколко 
държави, може би са все още 
част от настоящето, но те ня-
мат място в бъдещето!

България се ползва с меж-
дународен авторитет, призна-
ние и автентична идентичност 
от столетия – от възникването 
и неколкократното възстано-
вяване на българската държав-
ност. Ако Вардарска Македо-
ния реши да тръгне отново по 
същия път в търсене на нова 
идентичност, й предстои да се 
доказва в конкурентна среда 
от съседи, с трайно утвърде-
ни традиции на стремеж към 
териториално разширяване 
и тлеещи амбиции за самодо-
казване.

Естествен е стремежът на 
Северна Македония към еман-
ципация на Балканите и рав-
ноправен статут в Европей-
ския съюз. На срещата ЕС-За-
падни Балкани в Бърдо, Слове-
ния, състояла се на 6 октомври 
2021, българският президент 
Румен Радев запозна полити-
ческия елит на Европа с бъл-
гарската позиция по искане-
то на Северна Македония за 
започване на преговори за 

присъединяване на страната 
към Евроейския съюз. Бълга-
рия възразява и ще се проти-
вопоставя на започването на 
преговори за присъединяване, 
докато Северна Македония не 
се откаже от амбицията да из-
гражда „национална“ иден-
тичност, не чрез утвърждава-
не, а чрез отричане и подмяна 
на историческата истина за 
територията, която управля-
ва и народа, който я обитава. 
България е воювала в Маке-
дония не за да я завладява, а 
за да я освобождава като бъл-
гарска земя, по която стъпки-
те на българите продължават 
да отекват и да разговарят с 
костите на загиналите за ос-
вобождението на Македония 
хиляди сънародници. Изгра-
дените културни и цивилиза-
ционни ценности продължа-
ват да блестят и да подсказват 
единствено възможното бъде-
ще на тази земя, предопределе-
но от историята.

Правят се несъстоятелни 
внушения т.нар. „македонски 
българи“ да бъдат равнопоста-
вени с другите седем „състав-
ни части от народа“ и да бъ-
дат вписани в Конституцията 
на РС Македония. Ако някой 
не е разбрал ще повторим - 
македонски българи няма, 
както няма и не може да има 
български българи! Българи-
те в Македония са част от бъл-
гарската нация, обитаващи 
родината си, в която не са и 
не могат да бъдат малцинство 
или чужденци, нито съставна 
част от друга народност. Бъл-
гарите в Северна Македония 
са мнозинството от коренно-
то население. 

В Македноската конститу-
ция т.нар. „съставни части на 
народа“ не са изрично и ясно 
определени, но от функците, 
които, съгласно някои разпоред-
би на конституцията, упражня-
ват в различни управителни ор-
гани представители на отделни 
етноси, може да се направи из-
вод, че се имат предвид маке-
донци, албанци, турци, власи, 
роми, сърби и босненци. По 
отделни поводи се споменават 
и хървати, торбеши, австрий-
ци, румънци. Не би могло да се 
твърди, че отделните представи-
тели, формиращи групата „със-
тавни части на народа“ биха 
могли да се определят, съглас-
но конституцията, като малцин-
ства. Те са част от мнозинство-
то македонски граждани, за-
селили се без претенции да са 
част от коренното население, 
каквито са българите, съхра-
нили собствената си идентич-
ност, както и от българи, на-
силствено македонизирани от 
Сърбия, по време на югослав-
ския експеримент!

Следва

България и Северна Македония...

Ноам ЧОМСКИ

Западът изнудваше Северна Македония за коалиция с албанските партии.
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вроните обаче осъществяват 
хитра компенсация, реализи-
райки връзки помежду си със 
съседни неврони, като по та-
къв, отчасти, начин  компенси-
рат загубите.

В мозъка, който е 1/50 от 
масата на тялото, а разходва 
25% от енергията за неговото 
съществуване, текат метабо-
литни процеси в резултат на 
които в невроните се натруп-
ват разпадни продукти (шла-
ка), които не се излъчват. Това 
е неизбежното им стареене, 
защото броят на невроните 
ни е даден един път завинаги. 
Нови няма.

Какво става с мозъка на 
Байдън (който вземаме като 
пример)?

През последните 30 годи-
ни той губи неврони. Но и пре-
ди това Байдън   се е занимавал с 
политика, бидейки един от яс-
требите в партията. От него не 
са излизали блестящи проек-
ти или революционни  идеи. 
Работил е по принципа „Да не 
прави резки движения, за да не 
настройва срещу себе си тези, 

които го изхранват, т.е., които 
дават парите“. Неговата самос-
тоятелност, бидейки донякъде 
„умерен“, винаги е била рав-
на на нула. Той е бил вечни-
ят младши бизнес-партньор. 
Каквото му се нареди, това из-
пълнява. Работа на медиатор и 
трансформатор. А когато мозъ-
кът не се използва интензивно, 
то и кръвоснабдяването му се 
намалява. Мозъкът се захран-
ва с кръв от 5 капиляри. Когато 
той почива, то само едната капи-
ляра се пълни с кръв, останалите 
остават като резервни. Но ако 
Байдън се замисли за нещо, 
резервните би следвало ведна-
га да се запълват с кръв, за да 
решат появилия се проблем.

Но тъй като Байдън е про-
фесионален политик, негови-
те капиляри са започнали да за-
кърняват. Това са плодовете на 
недостатъчната интелектуал-
на дейност. От една страна не-
вроните са кът, от друга кръво-
снабдяването им е намаляло. 
Оперативното му съзнание е ви-
димо забавено. Затова забравя, 
постепенно губи фрагменти 

на паметта си. Това е съдбата на 
всички хора, които имитират ин-
телектуална дейност: полити-
ци, политолози, психолози… 
Получава се нещо като хрони-
чен инсулт, разпростиращ се 
по целия мозък.

Когато липсва творческо на-
чало, мозъкът старее по-бързо и 
сега пред нас е същество с око-
ло 1300 г мозък в главата си и с 

лошо кръвоснабдяване. След-
ствието  засяга и моториката 
му. Виждаме как принудител-
но движи крайниците си, кога-
то подтичва. Явно ползва и сти-
муланти. Важно е обаче, не дали 
се движи енергично, а какво 
става в главата му. А там не 
става абсолютно нищо. Бай-
дън е рупор. Подготвят му 
текст и „помощ от приятел“, 

т.е. – монитор, върху който ви-
димо  шари погледът му. Чове-
кът е на възраст и е непригоден 
за тази работа. Никакви самос-
тоятелни решения не е взи-
мал и няма да приема никога. 
Десетилетия наред е отработ-
вал системата да бъде в трен-
да, без да взима решения. Въз-
растният човек е загубил част 
от мозъка си, на първо място 
коортикалните неврони (от-
говорни за мисловните проце-
си, б.пр.). Моторните центро-
ве са по-добре кръвоснабдени 
и това се наблюдава при хора-
та, които  придават  по-голямо 
значение на физическите уп-
ражнения. Но за сметка на цен-
тровете отговорни за мислов-
ната дейност.

Ето защо от президента Бай-
дън не може да се очаква нито 
дискусия с опоненти, нито са-
мостоятелно решение. Прези-
дентът Байдън просто е отра-
жение на вътрешно политиче-
ските процеси в Белия дом.

Превод:  
Румен ВОДЕНИЧАРОВ

Съществуват закони за 
развитието на мозъка, 
за съзряването му и за 
функционирането му 

в периода на стабилност, т.е. - 
времето на неговата инволю-
ция, на бавното разрушаване 
на мозъка незабележимо за 
притежателя му.

Мозъкът нараства до 25-30-
тата година на човека в зави-
симост от неговата етническа 
принадлежност . Към тридесе-
тата година престават да се ус-
тановяват интензивно връзки 
между невроните, свързвани с 
натрупване на знания и изуча-
ване на езици, и  се стига едно 
плато, което трае до към 50-тата 
година от живота на човека. 
В мозъка текат слаби разру-
шителни процеси, но те не са 

критични. Просто невроните 
започват да стареят. Трябва 
да се знае, че нервните клетки 
не се размножават. Това става 
само в онкологията. Източни-
ци за компенсация на своеоб-
разното стареене на неврони-
те няма. Теорията за ролята на 

стволовите клетки в главния 
мозък беше погребана след 30 
години, окончателно. Твърде-
нията, че стволови клетки мо-
гат да заменят загубата на не-
врони се оказаха лъжа.

Наблюдава се мащабна ги-
бел на невроните (до 85%) в 
гръбначния мозък, например. 
Причината е конкуренция-
та между органите на мисле-
нето и рецепторните органи. 
В главния мозък невроните 
също загиват. Основно пора-
ди спазми на съдовете и лошо 
хранене. Невроните не мо-
гат да съществуват без хра-
нене. Запасите в организма са 

за около 6 минути. Отключване 
на пълното им  захранване след 
като изтече това време, води до 
необратими изменения. Губи 
се паметта.

След петдесет години про-
цесът на загуба на неврони 
става по-интензивен. Загуба-
та възлиза на 3 грама годиш-
но. Сега президентът Байдън е 
на 79 години, т.е. - на него му 
се губят вече към 100 г мозък. 
Това за него се оказва много, за-
щото като го гледа човек, ведна-
га може да разбере, че не е го-
лям умник. И като имаме пред-
вид неговите антропологични 
данни, можем да предположим, 

че в главата му има около 1300-
1350 г мозък. Той трябва да ра-
боти като президент с този ма-
териал.

Политиците както е извест-
но не страдат от излишък на 
интелект. Инволюцията при 
Байдън е напредвала  добре. 
Но трябва да се отчита, че 
между двама политици също 
може да има разлика. Да взе-
мем например Обама. Когато 
постъпил в университета като 
преподавател, той се оказал 
толкова елементарен, че на 
всички станало ясно, че имат 
пред себе си бъдещ политик.

При застаряващите хора не-
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ЗАЩО БАЙДЪН ЗАБРАВЯ?

Уважаеми читатели,

До 15 декември може да се 
абонирате за в. „Нова Зора“. 
През 2021 г. често се обръща-
хме към вас да ни подкрепите в 
абонаментната кампания. Така 
и остана неизпълнена задачата 
за 1000 годишни абонамента. 
По тази причина поради драс-
тичното поскъпване на хар-
тията, електроенергията и пе-
печатарските услуги, се нало-
жи след 18 години, цената на 
един брой да бъде променена 
на 2 лв. Повече от всякога оба-
че обществото ни се нуждае от 
убедени защитници. Не само 
защото годината е особено ва-
жна, преминаха вече изборите 
за парламент и за президент, 

но за да пребъде България, ни-
кой не бива да остане безучас-
тен в битката на истината с лъ-
жата. Подкрепете ни.

Разпространението на 
вестника, по независещи от 
нас причини, все така продъл-
жава да бъде ограничено. Або-
наментът за сега е най-сигур-
ният начин,  „Зора“ да участ-
ва в битката за България. Отно-
во ви призоваваме: във всяка 
пощенска станция може да 
осъществите вашата подкре-
па с абонамент за 2022 г. Мо-

жете да се абонирате за 1 ме-
сец, за тримесечие и полуго-
дие. Абонаментът за всички 
тях се изчислява съобразно 
на вторниците умножени по 
2 лв.

Каталожният номер на 
„Нова Зора“ е непроменен - 
311.

Всеки вторник очаквай-
те „Нова Зора“. Търсете го и го 
разпространявайте.

Можете да се абонирате и в 
офисите на ДОБИ ПРЕС. Редак-
цията на вестника има договор-

ни отношения с тази фирма.  
Същото може да направи-

те и чрез пощенски запис за 
избрания от вас срок на ад-
рес: София 1000, ул. „Пирот-
ска“ 3, за Минчо Мънчев Мин-
чев. Особено е важно да бъде 
изписан точния адрес и име-
то на получателя, както и теле-
фон за обратна връзка.

Допълнителна информа-
ция може да получите на тел. 
02 985 23 05;  02 985 23 07, как-
то и на мобилни телефони: 0879 
140 122 и  0894 66 49 00. 

От стр. 12
Освен че министрите на про-

светата и културата би трябва-
ло да бъдат национално и меж-
дународно признати автори-
тети, а не само лица с начална 
грамотност, ето още няколко 
проблема в културната сфе-
ра, които би трябвало да се ре-
шат веднага след откриването 
на новото Народно събрание и 
съставянето на редовно прави-
телство:

1. Да се направи опис на 
културно-историческото на-
следство на България. Такъв до-
сега липсва и това позволява де-
монското разграбване и уни-

щожение на нашите историче-
ски ценности и паметници.

2. Да бъде приет най-сетне 
закон за българския език. Ни-
кой журналист, никой държа-
вен или общински служител, 
да не може да бъде назначаван 
без изпит, на който да докаже, 
че владее безусловно българ-
ския правопис и правоговор. 
Същото да важи и за кандидатите 
за депутати и за всички изборни 
длъжности.

3. Проверка на всички кон-
курси за ръководители на на-
учните и културни институти 
в България. Проверка за фалши-
ви или невалидни дипломи и не-

законно придобити звания. Драс-
тично съкращаване на персонала.

4. Сурови наказания на 
иманярите и техните поръчи-
тели. А също и за служителите 
в музеите, отговорни за ограб-
ването на музейни експонати. 
Абсурдно е лица, чийто дълг е да 
съхраняват културните ценнос-
ти, да бъдат съучастници в краж-
бата им.

5. Прилагането в цялата му 
строгост на закона срещу ко-
щунството с българските на-
ционални светини - паметни-
ци, знаме, химн. За да бъде опа-
зено от ругателства името „бъл-
гарин“, никой, който обитава 

територията на България, бил 
той и анонимен, да не може да 
си позволява светотатство с 
българската национална гор-
дост.

6. Да се лиши печално из-
вестната структура „Америка за 
България“ и нейният двойник 
„Отворено общество“ от право-
то да действа на българска те-
ритория.

Само тогава ще повярвам в 
намеренията за истинска про-
мяна, заявени от победителите 
в последните избори.

Промяната започва от духа 
- от просветата и културата на 
един народ. 

ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВА 
ОТ ДУХА НА ЕДИН НАРОД 

Проф. Сергей САВЕЛИЕВ

От стр. 9

Такава е доста реалистич-
ната оценка на бившия ми-
нистър-председател на Ав-
стралия Пол Кийтинг, в ко-
ментара му за неотдавнашното 
споразумение между Австра-
лия, Великобритания и САЩ 
за продажбата на 8 модерни 
ядрени подводници на Ав-
стралия, така че тя да бъде 
включена във военноморския 
състав на САЩ, за да може да 
се даде отговор на „заплахата 
от Китай“.

Споразумението нару-
ши договора между Фран-
ция и Австралия за купуване 
на конвенционални подвод-
ници. С характерна имперска 
арогантност Вашингтон дори 
не извести Франция и по-
стави на място Европейския 
съюз в доминирания от САЩ 
световен ред. В отговор Фран-
ция отзова посланиците си от 
САЩ и Австралия, игнори-
райки Великобритания в ка-
чеството й на почти васална 
държава.

Австралийският военен ко-
респондент Брайън Тухи от-
белязва, че подчинението на 
Австралия на САЩ не засилва 
нейната сигурност – точно об-
ратното – и че споразумението 
Австралия-Великобритания-
САЩ няма ясна стратегиче-
ска цел. Подводниците няма 

да бъдат оперативни в следва-
щите десет години, през който 
период Китай със сигурност 
ще увеличи военния си флот 
за справяне с новата воен-
на заплаха, точно както на-
прави, след като беше обгра-
ден с ядрени ракети от 800-
те военни бази, които Щати-
те имат по света (Китай има 
една, в Джибути).

Тухи подчертава наруша-
ването на военноморския 
баланс от споразумението Ав-
стралия-Великобритания-
САЩ (AUKUS). От полза ще е 
директният цитат, за да се раз-
бере как Китай заплашва Съ-
единените щати – не на Ка-
рибското или на Калифор-
нийското крайбрежие, а по 
границите на Китай:

„Ядрените оръжия на Ки-
тай са толкова ужасяващи, че 
не дават увереност в способ-
ността им да отвърнат на 
удар от Съединените щати. 
Да вземем за пример ядрените 
балистични ракетни подвод-
ници (SSBN). Китай има чети-
ри клас Jin SSBN. Всяка от тях 
може да носи 12 ракети, вся-
ка с по една бойна глава. Под-

водниците лесно се откриват, 
защото са шумни. Според цен-
тралата на американското-
Морско разузнаване, всяка от 
тях е по-шумна от първата 
съветска подводница, пусна-
та през1976 г. Руските и аме-
риканските подводници сега 
са много по-тихи. Очаква се до 
2030 г.Китай да придобие още 
четири подводници SSBN, кои-
то са малко по-тихи. Ракети-
те на тези подводници обаче 
няма да имат обхват да дос-
тигнат до континенталната 
част на Съединените щати 
от най-близката им база на 
остров Хайнан в Южнокитай-
ско море. За да достигнат кон-
тиненталната част на САЩ, 
те трябва да достигнат под-
ходящи локации в Тихия оке-
ан. Те обаче са ефективно за-
творени вътре в Южнокитай-
ско море. За да избягат, те 
трябва да преминат през се-
рия проливи, където ще бъдат 
лесно потопени от ядрените 
подводници ловци-убийци, от 
типа на тези, които (австра-
лийското) правителството 
на Морисън иска да купи. За 
сравнение, Съединените щати 

имат 14 клас Охайо SSBN. Вся-
ка от тях може да изстреля 
24 ракети Трайдънт, всяка от 
които има осем бойни глави с 
независимо насочване, способ-
ни да достигнат всяка точка 
на земното кълбо. Това озна-
чава, че само една подводница 
може да унищожи 192 града, 
или други цели, в сравнение с 12 
от Китайските. Клас Охайо е 
заменен сега с по-големия клас 
Колумбия. Те са произведени ед-
новременно и като нови Щат-
ски подводници от типа ло-
вец-убиец.“

Това е преди осем нови 
ядрени подводници да бъ-
дат построени за Австралия. 
По отношение на ядрените 
сили и на друг военен потен-
циал, Китай е разбира се далеч 
зад Съединените щати, както 
са и останалите потенциални 
съперници на Щатите взети за-
едно.

AUKUS обслужва  
определена цел: 

да затвърди здраво на-
мерението на Съединените 
щати да управляват света, 
дори и ако това изисква еска-
лиране на заплахата от вой-
на, вероятно окончателна 
ядрена война, в силно взри-
воопасен район. И ще избяг-
ва разни „лигльовски“ сред-
ства, като дипломацията.

Това не е единственият 
пример. Един подобен пример 
би трябвало да е на първите 
страници на изданията в по-
следните няколко седмици, 
когато Съединените щати се 
изтеглиха от Афганистан, в 
изпълнение на циничната раз-
продажба на Тръмп в Афга-
нистан, когато през февруари 
2020 той сключи сделка с тали-
баните.

Очевидният въпрос е: 
Защо администрацията на 
Буш нахлу в Афганистан 

пред 20 години? Съединени-
те щати нямаха интереси в 
Афганистан, както ясно под-
чертаваха изявленията на Буш 
тогава. Истинската награда 
беше Ирак, а след това и на-
татък. Буш беше ясен също 
и че много слабо се интере-
сува от Осама Бин Ладен или 
„Ал Кайда“. Тази липса на за-
гриженост беше ясно изразе-
на от държавния секретарпо 
отбраната Доналд Ръмсфелд, 
когато талибаните предло-
жиха да се предадат. „Ние не 
договаряме примирия“, бесне-
еше той.

Единственото вероятно 
обяснение за инвазията беше 
дадено от най-високо цене-
ния лидер на антиталибан-
ската съпротива, Абдул Хак. 
Той беше интервюиран скоро 
след инвазията от специалиста 
по Азия Анатол Ливен.Хак 
каза, че инвазията ще убие 
много афганци и ще осуети 
сериозните усилия да се под-
копае талибанският режим 
отвътре, но това не е проблем 
на Вашингтон: „Съединените 
щати се опитват да покажат 
мускули, да отбележат победа 
и да уплашат света. Тях не ги 
интересуват страданията на 
афганците или пък броя на хо-
рата, които ще изгубим.“

Същото е точно описание 
и на настоящата стратегия на 
Съединените щати за „удър-
жане на китайската запла-
ха“ чрез провокативна еска-
лация, вместо с дипломация. 
Това не е иновативно в ис-
торията на империите. Връ-
щайки се към отговорността 
на интелектуалците и нейно-
то изражение, няма да е нужна 
особена изобретателност.

Източник:truthout.org
Превод за „Гласове“: Екате-

рина Грънчарова

НА ЖИВОТ И СМЪРТ
ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ НЕ МОГАТ ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ОБСЛУЖВАТ СТАТУКВОТО
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Антология

РОДИНАТА НЕ Е ДЪРЖАВАТА, СИНЕ
Онази, която ти пие кръвта!
Родина - това са просторите сини. 
Парчето небе. И парчето земя! 

Онази, попила кръвта на дедите. 
И белите кости - и черните дни... 
На майки сиротни попила сълзите - 
изпратили рожби по чужди земи. 

Родината, сине - това са полята. 
Забрадките бели - и черния хляб. 
Родина е тъмния вир на реката. 
И времето (с него си само богат!)

Родина - това е прегръдката, сине. 
Последната! Дето след нея боли...
Огнището! Струйката дим от комина.
И топла постеля за зимните дни. 

Родината, сине - са първите стъпки, 
които си правил по първия сняг.
На вишната, старата - младите пъпки. 
И щъркела, кацнал на двора по мрак. 

Родината не е държавата, сине!
(която и тебе прокуди от тук!)
Родина са буквите в твоето име!
И мъжката сила на твоя юмрук. 

Родина е, сине, тръпчивата болка, 
(която ще сети и твойто сърце). 
Когато се скиташ по пътища голи - 
с последния спомен за мойте ръце. 

Родината, обич... Е топлата стряха. 
И птицата, свила под нея гнездо. 
Ръката ми бяла, която ти маха...
На залеза златното зарево. 

Родина е ситна роса под звездите.
Гори заснежени, и златни жита.
Ръка на приятел - на майка сълзите. 
И грубите длани на твоя баща!

Родина е бащино, топло огнище
и питка, опечена в топлата жар... 
Изгубиш ли нея - изгубил си всичко!
Без нея си просяк! Дори да си цар.

Родина... Тя не е онази държава, 
която ти пие със сламка кръвта!
Родината, обич... е топлата пазва, 
в която смирен си притихнал сега. 

Родина са шепата дъхави билки - 
набрани по Еньовден, рано в зори!
Шевиците пъстри на бащина люлка...
Родина не можеш да купиш с пари!

Родина е виното в бъчвите стари - 
искрящо-рубинена, българска кръв!
Тя въглен е, който душата ти пари. 
И дългата нишка на пъпната връв!

Проклет да е трижди свят, който разделя
брат от сестрата, и майка от син!
Ако зажалиш за дом, и постеля - 
знаеш къде да се върнеш. Амин! 

Гълъбина МИТЕВА

Вчера бе публикувано 
искането на служеб-
ния министър на кул-
турата В. Минеков за 

увеличение с двеста и петдесет 
милиона лева на бюджета за 
култура. Това е чудесно, защо-
то всъщност парите за култура 
би трябвало да бъдат много по-
вече. Но нима само парите ще 
оправят хаоса, който цари в 
културната и образователната 
сфера в България?

Ще се дадат повече милиони, 
но соросоиди като Ваня Кас-
трева ще останат да се подмя-
тат по етажите на „образование-
то“? Или такива като зам.-ми-
нистъра на културата при Боил 
Банов - Румен Димитров, кой-
то на оплакването ми срещу пла-
гиатора Владислав Влайков от 
Панагюрския музей копирал 
моята статия за поп Груйо Бан-
ски, ми отговори, че въпросът 
с кражбата на моя текст за поп 
Груйо БАЛКАНСКИ, бил раз-
гледан... и оставен без послед-
ствие. Зам.-министър на кул-
турата, който не прави разли-
ка между фигурата на големия 
деец на Априлската епопея и 
Алековоя герой! Изглежда пове-

че си го влече към Бай Ганьо Бан-
кянски или Балкански.

А какво да кажем за сто-
тиците или хиляди калинки с 
фалшиви и купени дипломи, 
които не могат да се подпи-
шат без да допуснат две право-
писни грешки в името си? Моя 
милост разобличи една от тях – 
медсестрата Таня Димитрова 
от Ямбол, изпратена като Гене-
рален консул в Милано, нака-
чулена с дипломи и сертифи-
кати за владеене на древни и 
нови езици, доктор на науките, 
автор на три книги и безброй 
статии - всичко е фалшификат 
и лъжа.

Министерства, дипломати-
чески служби, общини, областни 
управи, научни институти, бъл-
ващи клонинги с научни звания 
- това са Авгиеви обори, пълни 
до покрива с невежи „прижи-
валци“ и хрантутници! Нужен 
е истински Херкулес да пусне 
през тях мощна река, за да ги 
прочисти.

Иначе ще се дадат още сто-
тици милиони за култура и об-
разование - и какво? Ние ще ги 
дадем, а невежите тарикати, 
фалшификатори на култура, 
ще ги лапнат, нищо повече.

Прочетох, че Сдружение „Зо-
граф“ е публикувало призив, в 
който се изисква бъдещият ми-
нистър на културата да бъде 
поне грамотен и да употребя-
ва правилно пълния и крат-
кия член. Цитирам тези думи 
без капка ирония. Български-
те висши чиновници от десе-

тилетия са толкова отврати-
телно неграмотни, че начело 
на Културата си пожелаваме 
да застане някой, който поне 
отчасти владее граматични-
те правила. Изпитвам парещ 
срам, когато слушам редките 

изказвания на тези примити-
ви или чета кратките им съ-
общения, пример за вопиюща 
неграмотност, въпреки че са 
„редактирани“ от сътрудници-
те им - същите неграмотници 
като тях.

Ние просто свикнахме да 
ни управляват тъпи алчни 
варвари. От години титуляри 
на Министерството на просве-
тата са абсолютно незначител-
ни, неизвестни послушковци. 

Същото е и с Министерството 
на културата. Кой беше Боил 
Банов? Какъв е неговият кул-
турен актив, за да бъде назна-
чен на този пост? Две куклени 
постановки в провинциален 
театър и фактът, че е син на 

Васил Банов. Няма да разиск-
вам какво е мястото на Васил 
Банов сред българските актьо-
ри, но дори той да беше самият 
Кръстьо Сарафов, синът му не 
може да прави собствен капи-
тал от кариерата на тейко си. 
Боилчо явно има други „преиму-
щества“ - мълчеше си, когато 
банкянският Ганьо ни нари-
чаше „тулупи“.

Но за какво образование и 
култура можем да говорим и в 

бъдеще? Две поредни години се 
раздават дипломи за основно, 
средно и висше образование, 
без питомците да са стъпили в 
школото и университета. „Евро-
пейската политика“ иска да ни 
превърне в питеци, да лиши 
напълно народите от специа-
листи и водачи. И ако някои ев-
ропейски правителства все пак 
се опълчват срещу тази пого-
ловна интелектуална и всяче-
ска сеч, ние мигаме и козиру-
ваме - по Бойковски, на гола 
глава.

Великолепно е да се дадат 
повече, много повече от до-
сегашните средства за обра-
зование и култура. Дървените 
глави трябва да проумеят най-
сетне, че хилядолетната ми-
сия на България е в културни-
те достояния, благородно да-
рени някога на другите наро-
ди. В продължение на повече от 
три десетилетия българският 
народ преднамерено опро-
стачван и опошляван, докато 
от пръв, стана последен в кул-
турно отношение. Високите 
заплати, които еднокнижни-
кът Винету „даде“ на българ-
ските учители, нямат никакъв 
принос за евентуалното огра-
мотяване на българите, защо-
то - нека си кажем истината! 
- в продължение на половин 
век учители ставаха посред-
ствените ученици, а не най-
добрите. Тази девалвация на 
званието „учител“ започна още 
преди 1989 г.

На стр. 11

ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВА 
ОТ ДУХА НА ЕДИН НАРОД 

Милена ВЪРБАНОВА


