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„Ако бе Троя щастлива, щеше ли някой да знае за Хектор”
Древна мъдрост

Странно нещо е съвременният свят. На едни места избиват хора като хлебарки; на
други оплакват мъртъвци, извадени изпод развалините на сградите; на трети чакат и
честват събития като раждането на принцеса; на четвърти коментират събитията „поли
тически правилно
”. Тоест, както е угодно на Големия брат.

Докато в социалните мрежи обикаляше снимка от разрушения от земетръса Катманду,
на която братче и сестриче, останали без дом и близки, се прегръщат сред развалините,
нашите „национални медии” ни отвличаха от тъжните мисли и мрачните предчувствия,
тиражирайки информации за раждането на второто дете на принц Уилям и Кейт
Мидълтън. Отначало гадаеха дали то ще е момче или момиче, а когато стана ясно, че в
кралското семейство се е родила принцеса, започнаха да се питат как ще се казва. Е, на
4 май и този въпрос бе решен: знатното бебе бе кръстено Шарлота-Елизабет Даяна.
Отдъхнахме си!

Непал се прочу с жертвите на земетресението – над 7000 души, а Великобритания – с
принцеса! И въпреки страшната трагедия в Катманду и другите райони на планинската
страна, нови туристи и авантюристи напират да изкачат „Покрива на света” - връх
Еверест. Непалското правителство няма нищо против възобновяването на
изкачванията, защото те са комай единственият източник на доходи за страната. И без
това на загиналите не може да се помогне, а на оцелелите още по-малко: нито има хляб,
нито развлекателни зрелища, а само трагедии за непалците.

В самата Великобритания трезво мислещи граждани напомняха, че появата на
принцесата с нищо няма да подобри живота на обикновения човек, но у нас някои
се радваха така, сякаш повторно се е родил Симеон Втори и всички ученици ще
получат такива оценки, че да няма повтарящи класа. Впрочем, след всички „реформи
” в образованието, подобен подарък не е нужен: до четвърти клас изобщо няма оценки
и всички преминават „
успешно
”, дори да не знаят български и да не могат да четат и пишат.
Годишно от системата на образованието отпадат по 14 000 деца, а министърът на
образованието и науката професор Тодор Танев ще разкрива университети за...
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пенсионерите!

По същия оптимистичен сценарий политици от управляващата коалиция и „присъдружни
” на правителството медии оценяват „
успехите
” на кабинета „
Борисов
” и всичко, което се случва у нас и около нас. Включително на българско-турската
граница, където преди да е започнало удължаването на телената ограда
(предназначена да спира диви животни, според премиера Бойко Борисов), във вече
изградената й част зеят пробойни, направени от каналджии, нелегални имигранти и...
гранични полицаи.

Обаче истинската борба с нелегалната имиграция тепърва предстои. Защото след като
43-ото народно събрание призна с резолюция „масовото изтребление” на арменците в
Османската империя през периода 1915-1922 г., последва заплашително послание,
излъчено във фейсбук от одринското представителство на турското външно
министерство. В него България бива предупреждавана за негативните следи, които
решението на НС ще има върху турско-българските отношения. Тоест, не беше само
заплаха, а и обещание. И главното средство за неговото осъществяване ще бъде
интензивното насочване на бежанския и имигрантски поток към Европа към
сухопътната и морската граница на България. Така че главният удар на новата
бежанска вълна ще бъде понесен от България.

Докато управляващите у нас се наканят да завършат остатъка от телената ограда, през
още неприкритата или вече пробитата зелена граница нахлуват стотици истински и
мними бежанци. Дори циганите започнаха да роптаят срещу тези нашественици, а
нашите управляващи и техните клакьори продължават да плашат с въображаемата
Кремълска агресия. В същото време „бежанците”, които съвсем умишлено са „изгубили”
оригиналните си документи за самоличност, продължават да настояват за ускорено
получаване на бежански статут и издаване на български документи, с които да заминат
за обетованата Западна Европа. Пътят през Средиземно море е опасен заради бурите и
контрамерките на ЕС (само за два дена италианската брегова охрана спаси 3700
бежанци), поради което трафикът на нелегални имигранти се пренасочва към
България и Гърция. Естествено, с активното бездействие или мълчаливото съдействие
на турските власти, които гледат да се освободят от бежанския и имигрантския товар.

На едно безсмислено съвещание на Консултативния съвет за национална сигурност
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(КСНС) при президента на Републиката, министърът на отбраната Николай Ненчев
смая света с доклад, в който се говори за „усложнена среда за сигурност”.

Усложнена от кого, от къде и с какво? Откъде идват основните заплахи за страната
ни? От Изток, тоест от Украйна и Русия? От юг, тоест от Средния изток през Турция и
Гърция? Или от „
спящи клетки” на джихадисти,
промъкнали се покрай бежанците и нелегалните имигранти? А може би опасността идва
от нарастването на етническото напрежение в отделни региони на България, където
ДПС коли и беси?

Министърът на отбраната, който не различава танк от трактор, предпочита да сочи
с пръст Русия, без да има и един аргумент за своите измислици. В същото време,
говорейки за опасността от вноса на тероризъм от Средния изток, не смее дори да
спомене за съучастието на официална Анкара. Хвали се, че е отказал да подпише
договор за 80 млн. лв. за ремонта на руските “МиГ-29”, въпреки че му предложили
процент.

Плува ли корабче в окото ни?!

Български политик, особено ако дълго време е бил далеч от държавната копаня, може
да откаже рушвет само ако подкупът е обидно малък...

Кой ще прикрива въздушното пространство на България, след като през август или
септември 2015 г. се „приземят” и последните два читави МиГ-29? Отговорът на
земеделския Клаузевиц е потресаващ:
„Имаме няколко самолета МиГ и те си изпълняват задълженията
”. Защо тогава не ги виждаме на Гергьовденските паради?

Впрочем, министър Ненчев се самоопроверга, когато на 4 май заяви едновременно, че
МиГ-29 може да бъдат ремонтирани в Полша, както и че вероятно ще бъде подписано
споразумение с руската страна за възстановяването на „само два” изстребителя за 24
млн. лв. Ако пак е имало предлагане на рушвет, какъв е процентът и кой ли ще го
получи? И дали закупуването на чисто нови самолети няма да ни излезе по-евтино?
Според турския ежедневник „Миллиет” Франция е продала на Катар 24 самолета тип
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„Рафал”, за 7 млрд. долара. Тоест, по 291 666 долара единият.

Значи с целия си бюджет за отбрана, който е към 1 млрд. лв., България може да си
купи два самолета „Рафал”. Браво!

А какво ще ядат и обличат военните, докато трае модернизацията на БА? Можем да
поискаме от САЩ да ни подарят една ескадрила заради 10-годишното безвъзмездно
ползване на 4 военни бази у нас, но кой ще дръзне да го направи? Плевнелиев, Борисов
или Ненчев? По-добре да не се занимаваме с утопии.

От думите на премиера Борисов след КСНС стана ясно, че тази година няма да има
дори актуализация на военния бюджет. През следващите девет години делът на
военния бюджет от брутния вътрешен продукт ще нараства „плавно”, докато достигне
заветните 2% към 2025 г. Дотогава нито господин Ненчев ще е министър на отбраната,
нито Росен Плевнелиев ще е върховен главнокомандващ на въоръжените сили. „
Плавната модернизация
” на Българската армия е безсмислена, при положение, че заплахата за националната
сигурност е днес, а не след девет години! Дотогава и от Въоръжените сили, и от
България може да не остане и спомен!..Отделен е въпросът, че остарелите МиГ-ове, за
които няма и резервни части, не могат да противостоят на никакви нарушители на
нашето въздушно пространство. Срам не срам, за пръв път в цялата история на
България из въздушното й пространство може да дежурят чужди – турски, румънски
или гръцки самолети! Тоест, ще заимстваме модела за „
еър полисинг
” на Балтийските републики, без да имаме техния жизнен стандарт. Ами ако някой от
тези наши „
пазители
” реши да „
присъства
” още 500 години?

Военният парад на Гергьовден показа (не)способността на армията да защитава както
територията на страната, така и въздушното и морското й пространство.

На миналогодишния парад не излетя нито един самолет (поради ниската облачност),
а на тренировките и по време на тазгодишния „
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парад
” видяхме един въртолет Ми-17, който носеше националния флаг.
През 2008 г. поне имаше джипове „Мерцедес” и колона от бронетранспортьори, а сега –
само пешаци! Дори уличните помияри не реагираха на приемането на парада и словото
на Върховния главнокомандващ...
Речта му, пълна с евроатлантически клишета, която би трябвало да е омръзнала и
на самия него, тази година включваше и проповед за
„
модерния патриотизъм
”, който нямал нищо общо с национализма.
Дали пък
„модерен патриотизъм”
не значи, когато казваш „Да живее България!”, да четеш от листче, което уж сам си
написал?!

Иначе уверенията на Върховния главнокомандващ, че БА е достоен съюзник на НАТО,
че може да гарантира сигурността на страната и фланга на Алианса, са направо
смехотворни. Положението с „модернизацията” на Българската армия е такова, че и
Върховният главнокомандващ, и ведомството на министър Ненчев, може спокойно да
приеме за свой девиз изписаното върху американския долар: „
На Бога ние се уповаваме!”

Неслучайно на Парада на победата в Москва не присъстват нито президентът Росен
Плевнелиев, нито премиерът Бойко Борисов, нито министърът на отбраната Николай
Ненчев. Липсата им, разбира се, не опечалява никого. Но в стремежа си да се
дистанцират от „режима на Путин”, те се самоидентифицираха с нацисткия режим
на Хитлер, срещу когото и БА даде 30 000 убити и ранени.

Никой не може да отрече победата над хитлеро-фашизма на 9 май 1945 г. и решаващата
роля на Съветската армия.

И още Омир е казал: „Дори слепецът признава, туй що е станало вече”. Но ако нашите „д
ържавници
” бяха отишли в Москва, гледайки с какво е въоръжена армията на Русия и сравнявайки
я с БА, би трябвало да получат сърдечен удар от срам. На такъв върховен
главнокомандващ и на такъв министър на отбраната – такава армия!
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България обаче заслужава нещо по-добро от сегашното подобие на армия и Върховен
главнокомандващ. Което не пречи БА да участва в 10 задгранични военни мисии: 6 на
НАТО, 3 на ЕС и 1 на ООН. Знаете ли, че имаме военно присъствие дори в Мали?

Пази, Боже, да ни потрябва войска за защита на собствената територия, или за
справяне с природни бедствия! Днес близо хилядата участници в парада на Гергьовден,
заедно с гвардейската част и гвардейския духов оркестър, могат да се поберат в зала
„Арена Армеец”, но в бъдеще там може да се провеждат и военните паради по
случай Деня на храбростта и Празника на БА
. А защо не и освещаването на бойните знамена на Йордановден...

На 2 май, сред останките на Голямата базилика в Плиска, Българската православна
църква отбеляза 1150 години от покръстването на българите. И това събитие не мина
без скандали и излагации. Защото Светият синод на БПЦ интронизира за „цар на
българите
”
Симеон Сакскобургготски, като го награди и с орден „Св.Св. Иван Рилски”. А за заслуги
към БПЦ премиерът Борисов (построил „
стотици манастири и църкви
”, според собствените му хвалби) получи орден „Св.Св. цар Борис-Покръстител” I степен
(златен). Пренебрегнатият държавен глава Росен Плевнелиев изревнува и напомни, че
е президент на Република България. Като „
скромен християнин
”, той смъмри Светия синод с надеждата архиереите да преосмислят своето решение.
Но тук републиканизмът няма нищо общо.

Вън от съмнение е, че в лицето на Симеон Сакскобургготски президентът Плевнелиев
вижда съперник за президентските избори през 2016 г. Съперник, който може да го
отвее, както направи през 2001 г. с Иван Костов.

Що се отнася до „християнското смирение” на бившия номенклатурчик, ще напомним, че
след 10 ноември 1989 г. той е мамил хората, продавайки им вестник с хороскопи. После
отишъл да спи по паркингите в Германия, където разбогатял по чудодеен начин.
Известно е как „
спечели” президентските
избори през 2011 г. и как сподели един „
ифтар
” с вицепремиера на Турция и главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджъ.
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Със същата лекота Росен Плевнелиев надяваше и еврейска шапчица, присъствайки на
религиозна служба в софийската Синагога За подобни превъплъщения, извършени от
Фердинанд в името на властта, Иван Йовков пише в „Кобургът”: „Той бил готов да
приеме и циганската вяра, само и само да стане цар!
”.

Както се казва, Плевнелиев почита всички богове, погазвайки всички Божи
заповеди! Но въпреки всичките му напъни да се представи за „евроатлантик”,
русофоб и „
демократ
”, президентските избори през 2016 г. може да сложат край на политическото му
приключение. Първо, защото няма да има кой да го номинира. Второ, защото
фалшифицирането на изборите от 2011 г. няма да се повтори. Няма да се повтори в
негова полза, а не изобщо.

Впрочем, кой щеше да знае Росен Плевнелиев, ако България имаше по-щастлива
съдба?..
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