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„Балкански поток“: Танц със саби на гроба на Джон Маккейн

В разгара на скандалите с БНР, когато и от транспортната комисия към ЕП
управляващите в София получиха звучен шамар във формата на отхвърляне на
предложението за оттегляне на пакета „Макрон“, премиерът Борисов зарадва
българските гласоподаватели, че ще подпише нов договор за близо 3 млрд. лева със
саудитския концерн „Аркад“, съгласно който саудитците ще построят транзитния
газопровод до Сърбия, който ще пренася руски газ от „Турски поток“. Тоест, напук на
покойния американски сенатор Джон Маккейн, бивш военнопрестъпник и
военнопленник от „мръсната война“ във Виетнам, проектът „Южен поток“, макар и
силно осакатен, възкръсва под друго име. И то, благодарение на танца със саби в Рияд
на Дедо Цар и неговия бодигард Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ и премиер на „тази
страна“. Самият той се похвали с какви усилия и зор е била постигната тази договорка с
концерна от пустинното кралство. Останаха висящи някои въпроси, които иначе
напористите журналисти не посмяха да му зададат, за да не бъдат наругани и лишени
от премиерското благоразположение.

Как така проектът, който Борисов обяви за неизгоден и корупционен понеже го започна
правителството на Орешарски, и за чието спиране, заедно с още два руски енергийни
проекта, той се похвали пред Американската търговска камара в България, стана хем
некорупционен, хем икономически изгоден за България, хем съответстващ на
европейските изисквания и на третия енергиен пакет? И то, когато с реализацията му се
захваща консорциум от страната с най-корумпираната, най-консервативната и
мракобесна династия на света! Нали в нейното генерално консулство в Истанбул беше
удушен и разчленен на парчета журналистът Джамал Кашоги, за чиято смърт обвиниха
принца престолонаследник на Саудитска Арабия? Нали същата държава, оглавила
коалиция от подобни на нея страни, бомбардира и избива мирните жители на Йемен,
единствената вина на които е, че не желаят да бъдат управлявани от сваления от тях
президент? Именно по тази причина хусите бомбардираха с дронове саудитската
петролна рафинерия „Арамко“, а Германия удължи с още шест месеца решението си да
не продава оръжия на режима в Рияд! На съвършено друга позиция е президентът на
САЩ Доналд Тръмп, който пръв танцува със сабя в ръка в Рияд. След което сключи
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споразумение със саудитците за над 400 млрд. долара, от които 160 млрд. долара за
закупуване на американско оръжие и бойна техника. Останалите ще бъдат инвестиции
в икономиката на САЩ. А след нападението с дронове на петролната рафинерия
„Арамко“, Тръмп нареди изпращането на допълнителни войски в пустинното кралство,
които да укрепят неговата сигурност. Очевидно, доставените преди това на Рияд
противоракетни системи „Пейтриът“, не са били усвоени от саудитците или са
неефективни срещу ниско летящи дронове и ракети.

Така или иначе, възлагането от нашето правителство на газопровода „Балкански поток“
на саудитския консорциум „Аркад“, е като танц със саби на гроба на сенатор Джон
Маккейн. Веднага се сещам за карикатурата на Христо Комарницки със спусканата с
кран тръба, на която пише „Fuck John McCaine!“ („Майната му на Джон Маккейн!“). А
доколкото разбирам, същият консорциум кандидатства за участие и в изграждането на
АЕЦ „Белене“. Откога саудитците заобичаха толкова България и кабинета „Борисов -3“,
та решиха без да питат Тръмп и ЕК да инвестират и в „гьола“ Белене? Кой им
гарантира, че ще си избият инвестициите? Или са ни избрали, както в приказката за
жената на султана решила да отмъсти за неговата изневяра като преспи с най-мръсния
човек в града - градския каналджия? Впрочем, в турския всекидневник вестник
„Миллиет“/19.09.2019, изразиха съмнение, че бомбите над „Арамко“ са саудитска
интрига, целяща да се осигури оправдание за евентуален американски военен удар
срещу Иран. Хусите в Йемен поеха отговорността за нападенията, но от Белия дом
търсят и фабрикуват доказателства за иранска намеса. Показват парчета от дронове и
бомби, и твърдят, че ги е използвал Техеран. Сякаш американските бомби, които Рияд
хвърля над Йемен, нямат нищо общо със САЩ!
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В съвместна декларация Франция, Германия и Великобритания също обявиха Иран за
отговорен за нападението на саудитската петролна рафинерия. А френският президент
Макрон обещава да проведе разследване на атаката срещу „Арамко“. По улиците на
Париж дефилират „жълти жилетки“, анархисти громят витрини на магазини, а Макрон
ще се занимава със саудитските измислици!

Кон за кокошка

Както и да е. Казахме, че „Балкански поток“ е всъщност един силно орязан „Южен
поток“, защото вместо 64 млрд. кубометра, които щяха да преминават през България,
ако Русия не беше принудена да строи „Турски поток“, сега през нашата територия ще
преминават само 17 млрд. кубометра газ. И „Аркад“ ще прибира десетки години
транзитните такси, докато си избие инвестицията. След като „Газпром“ преустанови
газоподаването през Украйна, България ще трябва да плаща и на Турция, и на „Аркад“
за 3-те милиарда кубометра газ годишно, които са й необходими за вътрешно
потребление. На това се казва „замяна на кон за кокошка“. Широко рекламираният от
Борисов собствен добив в Черно море очевидно няма да се състои. Втечненият газ,
който ни обещава Тръмп, пък ще ни излезе солено, както и изтребителите F-16 Block 70,
всеки от който струва 250 млн. долара, срещу 35 млн. долара за МиГ-29. Напомням че
преди една седмица един белгийски F-16 катастрофира във Франция. Обаче, нали
Държавният департамент и посолството на САЩ в София приветстваха решението на
МО и НС за закупуването на осем американски изтребители, които още не са
произведени и никъде не са летели? Посолствата на САЩ и Великобритания похвалиха
управляващите в София и заради „лова на руски шпиони“. Очаква се други западни
посолства да ни поздравят и за гостоприемството към нелегалните мигранти и бежанци,
които ще ни бъдат раздадени квотно от Западна и Централна Европа, съгласно новата
система за бежанците, за която настояват Франция и Италия. Това са същите бежанци
и нелегални мигранти, за чийто прием Мути Ангела Меркел твърдеше, че нямало таван.
И, че ЕС ще се справи с това предизвикателство. Дали, говорейки в множествено число,
не е имала предвид страните от Източна Европа? Включително държавата,
управлявана от Бойко, който открива „завод след завод“, строи, или ремонтира „стотици
километри пътища, опери, театри, църкви, джамии, синагоги, училища и детски
градини“? А кметицата на София Йорданка Фандъкова дори прави „ремонт на ремонта“
– на „Графа“, на Ларгото и др. Само някои опозиционери и „фалшиви“ социологически
агенции като „Тренд“ помрачават тази идилия на „успехите“, твърдейки, че 60% от
българите били искали нови кметове и не били чували, че Борисов открива нови заводи.
Обаче за чумата по свинете няма как да не са чули – заразата стигна чак до Видинско. И
за „Апартаментгейт“ са чували, и за скандалите около номинирането на Иван Гешев за
бъдещ главен прокурор. Както и за цензурата, политическия натиск и разправата с
непокорни журналисти в БНР. Едва ли е останал някой, който да не е научил и че
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румънката Лаура Кьовеши е одобрена за европейски главен прокурор. Да видим как ще
изреват Борисов, Гешев и компания, когато тя подхване „усвояването“ на европейските
пари от кабинета „Борисов-3“. „Къщите за гости без гости“ са само върхът на айсберга
на корупцията. Според една публикация във вестник „Сега“ (21.09.2019), половината от
парите, похарчени от държавата, са отишли нахалост. Въпреки това ГЕРБ и
присъдружните им „патриоти“ оценяват управлението като „успешно“. При толкова
„успехи“, защо България продължава да стои на опашката по доходи и стандарт на
живота в ЕС? Или това е субективно усещане, каквото е усещането за корупция, според
министъра на финансите Владислав Горанов? Неговият началник очевидно страда от
амнезия, забравяйки че управлява трети мандат и не може да оправдава сегашното
състояние с управлението на Пламен Орешарски, което продължи само една година. Не
Орешарски спря „Южен поток“, а само временно го замрази, докато се изгладят
разногласията с ЕК. Ако Борисов имаше желанието и куража да продължи
строителството, като го приведе в съответствие с изискванията на ЕК, никой нямаше да
го спре. Но нашият човек дори се похвали, че лично е спрял три руски енергийни
проекта, след което се засили да прегръща Путин, но беше гнусливо отблъснат. Сега
обвинява освен Орешарски и Запада, затова че газовите пътища са заобиколили
България. Кой Запад? САЩ, Германия, Франция, или Великобритания? Нали всички те
ни одобряват, нали България има огромен международен авторитет, благодарение на
Борисов? Ако продължаваме да се кланяме на Сульо и Пульо, на всеки нов Джон
Маккейн, ще имаме „Балкански поток“, колкото и завод на „Фолксваген“. А що се отнася
до „успешното управление“ на Борисов, него го постави под въпрос не някой от БСП, а
бившият заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов. В телевизионно интервю
пред Жени Марчева, Цветанов заяви, че обкръжението на Борисов е съставено от
подмазвачи, които му говорят онова, което той иска да чува. Към това ние няма какво да
добавим. Само ще посъветваме премиера и лидер на ГЕРБ да обогати познанията си за
арабския свят, като прочете „Приказки от 1001 нощи“. Не става само с „Винету“ на Карл
Май, който никога не е бил в Америка. Трябва и по-широк хоризонт.

Относно „дружбата“ със Саудитска Арабия, с която се гордее Борисов, ще цитирам
думите на говорителя на външното министерство на Иран Абас Мусеви. В отговор на
обвиненията на Рияд и Вашингтон, че страната му е автор на нападенията над „Арамко“,
Мусеви заяви: „Вместо да обвинява другите, съветвам Саудитска Арабия да
преустанови войната в Йемен. Саудитска Арабия бяга от истината, заради фикс идеята
да вижда в Иран враг. Буди съжаление това, че споменавайки Иран, саудитците
започват да обвиняват другите за своето поражение“.
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