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Предполагам (даже допускам със сигурност), че повечето от вас знаят за дълго 
планираният срив на България, тоталното духовно, икономическо, природно, морално, 
здравомислещо, историческо разрушение на нашата родина. Така нареченият план 
„Ран-Ът“, две от едни от най-големите имена на американската политика – Ричард Ран 
и Роналд Ът. 
През 1990 г. двамата пристигат в България със зародената „благородна“ идея и 
предложение към българския народ – „Икономически растеж и преход към пазарна 
икономика в България“. 
Двадесет години по-късно се случва нещо напълно противоположно на „растеж“, не е 
нужно даже и да го отбелязвам… Малко се поотплеснах, та, целта ми беше да ви 
публикувам една реч на един от първите директори и движещи лица на ЦРУ – общност, 
за която се предполага, че би трябвало да работи на страната на народа, нали… 

На всички ни е ясно, че от Америка идва всичко, което се случва, самият източник на 
НАРОЧНАТА СВЕТОВНА МИЗЕРИЯ, затова ми се иска да го публикувам тук. Та, ето 
я и самата реч. Алън Фостър Дълес заявява на учредяването на ЦРУ 1945 г. , като тези 
негови думи стават доктрина на Студената война, започната две години по късно-от 
1947 г.: 

„Ще свърши войната, всичко някак си ще улегне, ще се утаи и уреди. И ние ще хвърлим 
всички сили, всичкото си злато, цялата материална сила за измамване и оглупяване на 
хората! Човешкият мозък, съзнанието са приспособени към промяна. Посявайки в 
СССР хаос, ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви, в които да 
вярват. Как? Ние ще намерим наши единомишленици… наши съюзници и помощници 
в самата Русия. Епизод след епизод ще се разиграва грандиозната по своя мащаб 
трагедия на гибелта на най-непокорния на Земята народ – руския, на окончателното 
необратимо угасване на неговото самосъзнание. От литературата и изкуството им ние 
например постепенно ще изтръгваме тяхната социална същност, ще отчуждим 
творците, ще им отнемем желанието да се занимават с изобразяване, с изследване на 
тези процеси, които се извършват в глъбините на народните маси. Литературата, 
театрите, кината, пресата – всичко ще изобразява и прославя най-низките човешки 
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усещания, чувства и страсти. Ние по всякакъв начин ще поддържаме и издигаме така 
наречените творци, които ще започнат да насаждат и втълпяват в човешкото съзнание 
култ към секса, насилието, садизма, предателството – с една дума, всякаква 
безнравственост. В управлението на държавата ще създадем хаос и безпорядък. 
Незабелязано, но активно и постоянно ние ще съдействаме за своеволието на 
чиновниците, рушветчийството, безпринципност и мотаене – всичко, което води до 
онова, което им скимне да правят. Бюрократизмът и недобросъвестната работа ще 
бъдат въздигнати до добродетел…честност порядъчността и почтеността ще се осмиват 
и ще станат никому ненужни, ще се превърнат в отживелици от миналото… 
Простащина и наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, 
животинският страх един от друг, и нахалството, безсрамието, предателството, 
национализмът и враждебността между народите и най-вече враждебността и омразата 
към руския народ – всичко това ние ловко и незабелязано ще култивираме и всичко 
това ще разцъфне с кичести цветове. Сега малцина, много малко хора ще се досещат 
или даже ще разбират какво става… Но такива хора ние ще поставим в безпомощно 
положение, ще ги превърнем в посмешище, ще намерим начин да ги оклеветим и да ги 
обявим за измет на обществото. Ще изтръгваме духовните корени на болшевизма, ще 
опошляваме, ще унищожаваме корените на народната нравственост. По този начин ще 
разклащаме поколение след поколение, ще предизвикаме ерозия и ще отстраняваме 
ленинския фанатизъм. Ние ще се залавяме с хората още от детските и юношеските им 
години. Главният ни залог ще бъде на младежта, ще започнем да я разлагаме, 
развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите ще направим циници, вулгарни 
хора, простаци, космополити. Ето така ние ще направим. Всичко това ще извършим под 
девиза: ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ“. 

Благодаря за отделенето внимание. 
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