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Драстична ли е била „оценката на Чарли Чаплин” за интелектуалната криза в
неговия свят?

Глобалният ком/пакт на ООН по миграцията не бе подписан от половината европейски и
от „емигрантските”държави САЩ, Австралия, Израел. Подписаха го Русия и водещите
€-демокрации, оглавявани нерядко от хора, не поели ангажимент да отгледат и
възпитат в семейството си поне едно дете. Дори европейче да бе! А слаби лидери, без
реални визии, прехвърлят топката на международната бюрокрация...

За чест на нашето правителство и опозицията България дори не участва във форума в
Маракеш на държавите-сигнатари. В Ню-Йоркската декларация на ОС на
ООН/20.09.2016 г. се предвиждаше до края на 2018 г. да бъде приет друг „подсещащ”
документ

„Глобален пакт за бежанците”,

за който подозрително не се огласява нищо. Оставам с впечатлението, че с изключение
на единици експерти нито политици, нито журналисти са наясно с двете документални
творби. Не само у нас. В интервю за „hlavnespravy.sk”/11.12.т.г. бившият словашки
министър на вътрешните работи с 10-годишен стаж на поста Роберт Калиняк (с майка
бесарабска българка) преценява, че темата е политически деформирана от
„полит-слънчогледи” и от некомпетентници. По „бежанския пакт” екс-министърът счита,
че на бегълците не им се полага убежище. Някои страни им го дадоха и сега имат
огромни проблеми с това. Според него много граждани не разбират мигрантската
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тематика и не разпознават разликите между бегълци, бежанци (=получили убежище),
/нелегални/ мигранти, в т.ч. икономически ... и членове на ИДИЛ/Даеш. Дори някои
световни политици не разбират драматичните разлики между отделните категории
пришълци (според Анкара „изселници”), от чието разпознаване зависи прилагането на
напълно различни понякога правни норми. Така напр. чеченците в Австрия, приети от
предшестващото правителство по политически съображения като бегълци от войната
(бежанците са от съседни страни, Бел.ОГ),всички получиха убежище. НО: 1.Това бе в
нарушение на правилата за получаване на убежище в ЕС; 2. Почти всички от тези около
250 души се оказали „бойци” на ИДИЛ.

Ком/пактът избавя държавите, от които не би следвало да пристигат мигранти, от
отговорността за собствените им граждани. И тази отговорност бива прехвърляна на
плещите на държавите на Запад по недопустимата философия, че ако напр. на хората
в Конго е зле, то нека те да живеят в Германия или в Словакия.

С иронична хиперболизация Калиняк подхвърля, че през 2015 г., когато с полицията и
пожарникарите охранявали границата, „трябвало” да пусне за няколко седмици
мигрантската вълна, за да разберат хората за какво иде реч. Опитният политик, подал
през март т.г. оставка под „майданстващ натиск”, мисли, че реалните бежанци от войни
трябва да получат временна закрила. Както по времето на военните операции в
екс-СРЮ в Словакия имаше много хървати, босненци, които след приключването им се
завърнаха в къщи. Тоест, временна мярка за хора от съседни страни в случай на военен
конфликт. Без да получат постоянно убежище и да стават съставна част на словашката
държава. В Габчиково имало временно бегълци, не допуснали инциденти и си отишли.

У нас изобилстват преялите бенефициенти и безкритични платени клакьори на
неоколониалния, олигархичен модел

за редуциране на България чрез

„цивилизационен избор и пазарна икономика”, отстояващи права на бегълците.
Забравяйки, че „нашите” мигранти са почти изцяло нелегални и че по чл.218 от
Наказателния кодекс подлежат на санкция лишаване от свобода за около 5 години. И
наред с неидентифицируемост, те са неподходящи за България като структура,
образователен ценз, пол, трудови навици; често и по здравословен статус, пренасяйки
опасни болести, за които европейците нямаме имунитет и пр. А правоохранителните и
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правораздавателните ни органи като че ли нерядко шикалкавят.

Един от най-ярките критици на ислямските бегълци е немският режисьор и сценарист
от ливански произход Имад Карим. По публикувани записки на Мирка Хаасова, И. Карим
е убеден, че тези люде тепърва ще се радикализират още повече. „Бегълците не са
пионери, за да създадат нещо ново, а фанатични унищожители на култура, на
изгражданото за столетия. В своите родини бегълците от Северна Африка, от Сирия,
Ирак, Афганистан не са успели да изградят граждански общества, защото от 1400
години са оплетени в токсични догми на шариата”. ООН, Европейският съюз, „Амнести
интернешънъл” и целево спонсорирани НПО-та не поемат персоналната отговорност на
тези бегълци за контрол върху раждаемостта, над „желанието им да се образоват; да
се учат на честност, на уважение към другите, към жените и дори към другояче
сексуално ориентираните”. Изброените най-мощни международни организации, по
записките на г-жа Хаасова, сега забраняват на обществеността от тези страни, които ги
приемат, да се отбраняват срещу унищожителната миграция.
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Това са същите тези международни организации, които не смеят да призоват богатите
ислямски държави да приемат своите едноверци-бегълци. Имрад Карим е емоционален:

„Европа, Германия отмират по този начин!

Молим за прошка деца и внуци, че чрез имигрантите унищожаваме нашата цивилизация!”

Като завършек на публикацията се привежда твърде драстичен според мен цитат от
починалия през 1977 г. гений-звезда на нямото кино Чарли Чаплин (Сър Чарлз Спенсър
Чаплин) с позоваване на Павел Фендек от монографията му „Súmrak európskej civilizácie.
Barbari sa zmocňujú Európy“ (=„Сумракът на европейската цивилизация. Варвари
овладяват Европа”) : „Западната общественост е толкова дегенерирана, че не осъзнава
доколко самата тя е умствено увредена. Някои идеи са дотолкова (с извинение! Ком.:ОГ)
идиотски, че в тях може да повярва само някой (Бел. ОГ: западноевропейски)
интелектуалец”.

Нискоинтелигентни са аргументите и намеците на пропагандния мейнстрийм от
Брюксел, напр. в изявления на Е.Макрон, А.Меркел или на бившата председателка на
Бундестага Рита Зюсмут, че новите държави-членки изсмуквали еврофондове, а не
проявявали солидарност към волята на „староевропейци” за приемане на мигрантски
квоти. Свенливо пропускайки отговорността на колонизаторска Стара Европа към
бившите колонии? Също: развитите демокрации + отвъдокеанските ни наставници
пропускат, че „в замяна” на еврофондовете България бе деиндустриализирана до 90%,
с разбито селско стопанство, загуби 96% от външните си пазари и по
социално-икономически причини служи за източник на евтина работна сила. Без да се
връщаме назад, но според българската опозиция България беше достигнала 28-мо
място по „качество на живот” и 29-то място по „човешко развитие”. Та, еврофондове са
ниска компенсация за българските вноски в ЕС, разоряването на икономиката, масовата
емиграция на Запад; за пробутване на пакети като Макроновия (за шофьорите); за
непредоставянето на домакинство на нито една европейска агенция, косвено свързано
с откриване на работни места и реализация у нас на квалифицирани студенти и пр.

Етнодемографската агресия
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Радетелите ни пропускат и скромния факт, че и без новите изселници от третия свят
предостатъчно за „Нова Европа” е обективното обстоятелство, че мнозинството от
неадаптируемите към социален контакт и живот цигани живеят в Централна и Източна
Европа (в България, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария, Чехия, Гърция, БЮРМ), а
ромското „западно-европейско присъствие” на глава от населението е сравнително
символично, с изключение в Испания. Само в наша България живеят толкова цигани,
колкото във Франция, Германия, Италия, Великобритания, Холандия, Австрия, Белгия,
взети заедно (Вж. в ogniangarkov.blog.bg:»Любителски трактат за българските и други
евроатлантически (€/$)-цигани”10.08.2017 г., публ. и във frognews.bg, „Земя” и др.)! А
даже ЧЕП-ът (=член на Европейския парламент) от ВМРО Джамбазки отхвърли идеята
лансирана още от загиналия на 13.12.1971 г. министър на външните работи Иван Башев
за преселване на нежелаещите да усвоят европейски порядки цигани в прародината им
Индия. На първо време доброволно. Още повече, че индийски политици няколкократно
заявиха подобна готовност, а в упоменатите държави от ЦИЕ идеята не е без
поддръжници сред политическите елити. А пасивността не помага...

Правилно е схванал министър-председателят, че българите се опасяват от атентати
като във Франция и другаде в Западна Европа, извършвани вече от второ и трето
поколения местни граждани с по-високо съдържание на меланин в кожата. На 14 т.м.
по БНТ Валерия Велева отхвърли с право пред Емил Кошлуков сравнение на
българските мюсюлмани с упоменатите неуспешно интегрирани европейци-атентатори с
азиатски и африкански корени във Франция, Белгия, Холандия и пр. Но не успя или не
посмя да отбележи, че с въпросните нашенци се възприемаме взаимно и защото
преобладаващата част от тях, ислямизирани през вековете на робството на Османидите,
са с висок процент български етнически корени.
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Етно-демографската агресия срещу Стария континент ще продължи. В условията на
Европейска НЕ-сигурност, наред с мерките по обезопасяване на бъларските граници би
следвало да се потърсят форми за контрол над европейци с ислямистки корени,
посещаващи България.
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