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К

огато този брой бъде в рацете на читателя, всичко
вече ще е отдавна ясно.
Сега обаче, не е. В недея,
14.30 ч., 5 часа преди края на изборния ден, социологическите
агенции се надпреварват в „димните завеси“, зад които, само Бог
знае какви са истинските резултати. За съжаление, графикът на
печатницата е неумолим. Пропуснем ли го, освен неустойката, ще
Минчо МИНЧЕВ
трябва да оставим и седмицата
без брой. А това нито е честно, нито някога сме си го позволявали.
Можем само с късна дата да се самоупрекваме, че преди 32 години избрахме вторника за ден, в който „изгрява Зората“. И слава
Богу! Оттогава на всяка първа страница стои неизменно нашият
утвърждаващ българската надежда поздрав: „Зора е!“.
Кой да се сети тогава, че дойде ли ден като днешния, когато и
на нашия Меричлерски институт по изучаване на бъдещето дори
няма да му е ясно, дали „харвардците“ ще изпреварят ГЕРБ и дали
генерал Радев ще победи още на първия тур! Това разбира се не
е упрек към всеотдайните труженици в Института за изучаване на
бъдещето. Напротив. Как да ги освободим от внушението на ясноликия президент Джо Байдън, който може и да подремва на разните там безполезни климатични конференции, но реч ли е за България,
не забравя „харвардското слънце“ Кирчо Петков. И те се повлякоха подир народа. Или обратното, все тая. Но иначе, тръгне ли човек
по магистрала „Тракия“, да речем, няма как жив да не ожали Кирчо,
който виси като луканка по огромните билбордове, само по едничка ризка. Добре поне, че не е с къс ръкав! Нейсе, изглежда „дрескодът на Харвард“ го задължава по-иначе.
На стр. 2

ПРЕДИЗВЕСТЕНИЯТ КРАЙ НА ИЗМАМАТА
„Демокрацията е балон, който е виси над главите ви и, който следите с
поглед нагоре, докато други хора тършуват по джобовете ви.“ Бърнард Шоу

Румен ВОДЕНИЧАРОВ

диоксид (Китай) и метан (Русия),
не приеха да участват с лидерите си Си Дзинпин и Владимир Путин. Още на предварителната конференция на G-20
те бяха разбрали, че на „клима-

тичната Евровизия“ в Глазгоу,
техните страни ще бъдат обвинявани във всички възможни грехове за промените в климата от същите глобалисти,
които сега гузно мълчат, както

Н

а 12 ноември приключи СОР-26 т.е. 26ата Конференция на
ООН за изменение на
климата. Бидейки отложена с
цяла година, заради пандемията от COVID-19, тя не беше съпроводена с големи надежди.
СОР (Соnference of Parties) на английски означава Конференция
на страните по някакъв общ
проблем. Само че най-важните
страни и най-големи замърсители на атмосферата с въглероден
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за измамата с „озоновата дупка“, така и за това, че атомната
енергетика (АЕ) е спасителната сламка за безвъглеродната
икономика.
В родината на уискито прис-

тигнаха 25 000 гости от 200
страни. Между тях имаше 100
държавни глави, долетели на
400 самолета, които отделиха
13 000 тона въглероден диоксид в земната атмосфера. Няма
точна информация какъв е бил
броят на въздържателите, загрижени за земния климат, както и
за броя на буретата с шотландско уиски, изпразнени по време на конференцията.
Първите два дни бяха дни
на големи приказки, призиви
и обещания, също както и в
Париж преди 5 години. Всички държавни глави говореха за
продължаване на стратегията
на Парижкото споразумение,
въпреки че на експертите им
беше пределно ясно, че „идеята
за повишаване на температурата на Земята с 1.5 оС вече не
е жива, но не й дават да умре, за
да се поддържа вярата, че Човечеството ще се спаси от катастрофата“.
На стр. 2

ЗОРА Е !

От стр. 1

До него Асенчо Василев не
ще да му е студено. Съвсем на
главен счетоводител прилича:
костюм, вратовръзка, само дето
ръкавели не се виждат. Кокори
се той на канадската Кирчова
дързост да дърпа Наказателния
кодекс за онзи член, дето може и
да го изпрати при бай Ставри.
Който, както се знае, е строг, но
справедлив! Тези двамата обаче,
няма какво да ги мислим. За тях
отговаря Нейно Превъзходителство Херо Мустафа.
А иначе, Бойко може и да
има право. Някак много целеустремено се пренасочи народната любов от Граждани за
европейско развитие на България към четирите „П“. Не
„кърджалийски“ и „тъпи“, но
все пак П.П.П.П.!
Така или иначе вълчият вой
към 13.30 ч. отекна вече до небесата. Харвардците дишат във
врата на Бойко. И без далекоглед се вижда как наострят уши
адресантите на статуквото;
как се щурат тахтабите на конюнктурата; как увисват ченетата на „говорещи глави“, на
самоотвержени ласкатели и
ноторни безчестници.
Блатото оживя и се размириса. Ти да видиш чудо! Крепостниците на корпоративния контингент поизправиха
гребен; глутницата на каналиите се съветва с помръкналите конашки чорбаджии и
чака нишан от Сарая. Черното
войнство на лъжата и клеветата потрива потни длани!...
При ситуация като тази,
старшината на ротата обикновено заключаваше: „Тя, мамата
си е..ла, ами, здравей, наряд!“

С ДОБЛЕСТ И ЧЕСТ

Аскер приятел, който за съжаление стана инвентарен номер в кварталната кръчма, защото единствен от блока има
зелен сертификат, ми звъни
преди час: „Следиш ли положението?“ – казва. „Следя го.“ –
отговарям. „Следи го, следи го!
– напътства ме той, - но ако не
пиеш и не псуваш, значи нищо
не си разбрал от ситуацията в
страната.“
Как да я карам нататък?!
Ако Кирчо и Асенчо не се

Голда Меир
окажат голи куки за наивни
шарани и ако за пореден път
народът не бъде излъган, много ми се иска да изучат „по харвардски“, изтънко и издълбоко,
рецептата за промяна, издиктувана от желязната Голда
Меир – министър-председател на държавата Израел, от
1969 до 1974 г.
• Ако искате да построите
държава, в която ще се завърнат вашите синове и дъщери,

ако искате да построите държава, където хората ще напускат само по време на почивка, ако искате да изградите държава, която няма да се
страхува за бъдещето, тогава
просто направете две стъпки:
Първо: приравнете корупцията с държавна измяна, а
корумпираните чиновници
обявете за национални предатели.
Второ: направете професиите военен, учител и лекар
да бъдат най-добре платени и
най-уважавани в обществото.
И най-важното – работа,
работа и работа! Защото никой освен вас няма да ви защити; никой освен вас няма
да ви храни. И само вие имате
нужда от вашата държава, никой друг.
Та думата ми е, че толерантност и двоен аршин в
промяната, ако се състои, не
бива да има. И макар че Достоевски беше казал, че „толерантността така ще нараства, че
на интелигентните хора ще
бъде забранено да мислят, за
да не обидят идиотите“, аз все
пак, подобно на Мартин Лутър
Кинг, си имам една мечта.
Когато бащите на Конституцията на нашата Република
я сътвориха, бях започнал вече
да издавам този вестник. Бях
млад тогава и нека си призная,
наивен, защото вярвах, че след
нея никога „не може да фалира
банката на справедливостта“;
и че никога „твърдата кана-

ра на братството“ няма да се
окаже сапунен балон на конюнктурата и отчуждението.
Вярвах че „долината на отчаянието“ няма да бъде все тъй
неизбродна, че „правосъдието
ще протече като вода през нея,

Фьодор Достоевски
а правдата като силен поток!“
Това беше преди 32 години.
От пет години, обаче, се хващам
да мисля, че само на крилете на
свободата и справедливостта може да се вдигне за полет
бойната машина на народната надежда за промяна, за
нови простори на мечтата за
пребъдване на България. Това
е моята мечта и днес, а тези
думи са за генерала на българската надежда за избавление –
Румен Радев.
В своята нелека история
България е имала много и различни генерали. Мнозина от
тях са командвали „След мен,
напред!“ И врагът е бил побеж-

даван. Други, на гроба на своите другари, са прострелвали слепоочието си, от безсилие пред
мерзостта и запустението.
Обръщението на генерал
Радев преди дни към нацията, резюлира и концентрира причините и основанията
за неволите на днешния ден.
Хрониката на последните 12
години е безпощадна и изобличаваща правда за истините, изречени от него. Генералът на честното слово с народа
много пъти през тези пет години отпи от горчивата чаша на
клеветата, но устоя и не измени на призванието си да
бъде отрицател на престъпните политики, които закотвиха една пета от българите
в гроба, а други две трети от
тях – на дъното на отчаянието и мизерията. България има
нужда от такъв генерал. Той
не постигна малко през своя
първи мандат като президент.
Въпреки задружната канонада
на статуквото затвърди своя
образ на неустрашим войник
на правдата и непревземаема твърд на съпротивата срещу политици и политики, които съсипват усилията и надеждите на народа ни за по-добри
бъднини.
Победа, президенте!
Ако не още днес, то - след
седмица!
С доблест и чест, каквато е
великата българска войнска
традиция!
Да живее Отечеството!

ПРЕДИЗВЕСТЕНИЯТ КРАЙ
От стр. 1

Председателят на СОР-26
Алок Шарма (Индия) изплю и
камъчето: „Към нас е обърната
последната надежда на света
– да задържим затоплянето на
1.5 оС, защото в момента тенденцията е към 2.7 оС.“
Преди да се разотидат до
следващата среща на СОР27 през 2025 г. все пак част от
страните-участници подписаха 2-3 рамкови декларации.
И защо да не подпишат след
като за неизпълнението им
няма санкции.
Към първата декларация
за изоставяне на въглищата
като енергоизточник се присъединиха 40 страни, но без
Китай, Индия, Австралия и
САЩ. Причините са очевадни:
Съединените щати притежават най-големите залежи от
каменни въглища, които ще
ги направят енергийно независими при следващи кризи. 80% от китайската икономика се захранва с електроенергия от въглищни ТЕЦ-ове.
Стр. 2

Русия сега планира да строи
800-метров мост над р. Амур,
за да не се превозват изнасяните за Китай каменни въглища по море. А Индия разчита на тотален внос на въглища от Австралия и няма
намерение да спира икономическия си растеж до 2070 г.
Към втората декларация
за спиране на изсичането на
горите се присъединиха 100
страни. Бразилия и Индонезия се ангажираха да не секат
гори след 2030 г. Това може
да се изглежда като победа на
климатичните алармисти, но
всъщност обещанието е неизпълнимо.
Третата рамкова декларация се отнася до газа метан
(СН4). Дойде редът този парников газ да бъде обявен за
по-опасен от въглеродния диоксид. Естествено виновникът
беше посочен. Това е Русия с
нейните сонди за природен
газ. 80 страни подписаха, че
до 2030 г. емисиите от метан
ще бъдат съкратени с 30%. И
в този случай Китай, Русия,

Индия и Иран се въздържаха.
Атаката срещу метана вероятно ще продължи като натиск върху страните с развито животновъдство като Аржентина, Бразилия, Нова Зеландия, тъй като преживните
животни отделяли много метан. Проблемът тактично беше
оставен за СОР-27. За водните
пари като парников газ нито
дума.
Домакините изключиха
видеоконферентната връзка
на СОР-26, за да не се чуят аргументите на руския и китайския президенти.
Кралица Елизабет II изказа увереност, че решенията на Конференцията на ООН
СОР-26 са за благото на Човечеството и ще влязат в школните учебници като пример
за солидарност на народите.
Британският премиер Борис
Джонсън, както винаги беше
фриволен: „Човечеството се
помайваше дълго по отношение
на климата. Сега до полунощ
остава само 1 минута и е време
да действаме!“
АКТУАЛЕН ГЛАС

Президентите на САЩ
Байдън и Обама не пропуснаха да обвинят Доналд Тръмп
за излизането на САЩ от Парижкото споразумение. Те
охулиха ВВП и Си Дзинпин, че
имат толкова климатични проблеми, а не са в Глазгоу. „На Путин даже му гори тундрата“
– каза Байдън преди да задреме без да прави разлика между
„тундра“ и „тайга“.
Президентът Макрон, който е принуден да настоява за
нови атомни електроцентрали,
обеща Франция да започне
изготвяне на 6 малки атомни
реактора, които да предложи
първо на Полша. Дали обаче
и с техния договор няма да се
случи това, което се случи с договора за подводниците?
На СОР-26 се потвърди,
че в Европейския съюз има
силно антиатомно лоби. Директор от фондация „Хайнрих
Бьол“ твърди, както и други
експерти, че: „Ядрената енергия е мъртва. Това е технология
от миналия век“. Но не си дава
сметка, че Германия продъл-

жава да внася ток от АЕЦ-те
на Франция и Чехия.
Друг умник, ФрансТимерманс, който подозрително посети България преди Конференцията на ООН, пък намери
кусур на атомната енергия, че
не отговаряла „на критериите
за устойчиво развитие на Европейския съюз.“ Сигурен съм
обаче, че една финансова инжекция от Бил Гейтс ще го накара да си промени мнението.
В Глазгоу имаше и критики към Рамковата конвенция
за климата. Унгарският премиер Виктор Орбан нарече
предлаганата нова регулация
от климатични мерки „утопична фантазия, която ще вдигне
цените до небесата и ще убие
средната класа“.
А лидерът на управляващата партия в Полша „Право
и справедливост“ Ярослав Качински беше още по-категоричен: „Част от т.нар. зелена политика е безумие, а в останалите случаи – теория без доказателства.“
Когато държавните глави
брой 41, 16 ноември 2021 г.

веопазване, българите плащаме
за здравни грижи още над 2 милиарда от джоба си!
Защо фармацевтичната мафия ни принуждава да плащаме
най-скъпите лекарства спрямо
стандарта ни в Европа?
Вие дадохте ли отговор
защо България се намира в
най-страшната демографска
криза в целия свят, че ние изчезваме като нация, защото
всяка година губим по един
среден град?
НЕ! ВИЕ НЕ ДАДОХТЕ ОТГОВОР НА НИТО ЕДИН ОТ ТЕЗИ
ВЪПРОСИ!
Вие търкаляте през цялото
време МАНТРАТА на ГЕРБ за
обединение.
Аз, избирателят, който
стои зад Президента Радев НЕ
ЖЕЛАЯ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАМ
С ОЛИГАРХИЧНАТА МАФИЯ
на ГЕРБ и хилядите верни
крадливи псета, които поддържат тази мафия!
За Вас гласуват стотици хиляди собственици и служители на ресторанти, барове, дис-

котеки, бардаци и публични домове, нелегален внос на цигари,
алкохол, петрол, храни, стоки,
лавки, супермаркети, магазини
и магазинчета за алкохол и цигари, бижутерии, аутлети, месарници и кебапчийници, автомобилни сервизи, автосалони,
винпроми, бирарии, кръчми,
търговци на плодове и зеленчуци, фризьорски салони, златарски, шивашки и обущарски
ателиета, плажове, транспортни фирми, таксиметрови шофьори, вторични суровини, и
производствени фирми криещи обороти.
Там касови апарати може и
да има, но касови бележки НЕ!
За Вас гласува сенчестият
бизнес!
Тези, които правят пари!
Или тези, на които раздавате европейските пари!
Целият този мутренски
свят върти далавери, крие доходи, печели баснословни суми
и се отчита на тези, които го покровителстват! Защото Българската икономика се управлява
на принципа - „КОЙ, НА КОГО и
КОЛКО”!
В България днес сивата
икономика е 29% от Брутния
вътрешен продукт!
Най-високата в ЕС! Това са
днес близо 35 милиарда лева.
АЗ НЕ ЖЕЛАЯ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАМ С ТЕЗИ ХОРА!
ЗАТОВА Президента Радев
не се срещна с Вас, г-н Герджиков!
Той няма време за губене с
Вас!
Той отдавна е загърбил
всичко, което прилича на
ГЕРБ и мафия!
БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

причината, поради която Европа се отказа от изобретените
още тогава ветрогенератори и
фотоволтаици. През тази зима
САЩ ще използват 520 млн.
тона каменни въглища (20%
увеличение), а след затихване
на ветровете в същата посока
върви и Великобритания.
Азиатските „тигри” нямат никакво намерение да се
признаят за виновни за глобалното затопляне. Те планират построяване на десетки
ТЕЦ на въглища: 95 в Китай,
28 в Индия и 23 в Индонезия.
Техните експерти са стигнали до извода, че недостигът
от енергия при население
на планетата нараснало до 8
млрд. не може да бъде компенсиран с ВЕИ.
Западът за пореден път показа колко е двуличен. След
като постигна висок жизнен
стандарт с парникови газове,
сега иска да ги забрани на бедните и да ги обрече на вечни
лишения.
България, която имаше
идеалното съотношение на
енергийни източници: 40% от
АЕЦ, 40% от въглищни ТЕЦ и
20 % от хидроцентрали, сега

изпада в тежък енергиен колапс. Виновниците са известни, но остават ненаказани. Големите енергийни проекти са
изоставени, руският газ е „мръсен“, а страната ни е в списъка на неприятелските страни
на РФ. Няма политици от типа
на Орбан, които да променят
отношенията ни с Русия при
доставката на природен газ и
ядрено гориво. Затова ще губим приходи и ще се самонаказваме.
Точката над i-тo на СОР-26
постави ген.секретар на ООН
Антонио Гутериш. В заключителното си слово той призна, че
„климатичната програма е на
системи“.
А влиятелният „Уолстрийт
джърнал“ го подкрепи по следния начин: „Климатолозите
биха направили добро на всеки,
включително и на себе си, ако
престанат да тръбят, че земния климат може да се измени.
По-добре ще бъде повече да мислят за адаптиране и за енергийни иновации.“
Нищо чудно СОР-26 да се
окаже действително последната Конференция на ООН по
изменение на климата.

Кандидатът за президент проф. Атанас Къртев. „Нова Зора” публикува този вдъхновен
Герджиков, подкрепен от коалиция ГЕРБ-СДС от правдата текст, за да се знае и помни Вапцасе оплака, че президентът Радев избягвал де- ровската истина:
бата с него, „радетелят за народно обединение“.
„народ е това, а някой нахакан келеш
Забележителен отговор, разпространен във
си мисли, че може сърцето му
фейсбук, дава на проф. Герджиков г-н Петър
в шепа да хване”.

П

роф. Герджиков, Вие
дадохте ли отговор
как една цяла партия, която стои зад
Вас, превърнала се в политически организирана престъпна група начело с Мутрата, в
продължение на 12 години съсипа демокрацията, политическата система, всички държавни институции, манипулираше и печелеше избори с
купуване на гласове и корпоративен вот, превърна прокуратурата в бухалка и репресивен орган, ВСС в съдебен трибунал с гилотина от Френската революция за чужди
мнения, превърнала профсъюзи, работодателски организации, медии, МВР, ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, във верен
съюзник на реално създадената под нежния воал на ДЕМОКРАЦИЯТА ОЛИГАРХИЧНА
ДИКТАТУРА, която защитава
основно интересите на чужди
и наши корпорации?
Вие дадохте ли отговор заедно с Бай-Ганьо защо коефициентът на Джини* в България е най-висок в цяла Европа? Защо ние сме най-бедни, с
най-ниски заплати и пенсии?
С най-ниска производителност, най-малък Брутен вътрешен продукт на човек от
населението!

За какво да дебатира
с вас президентът,
проф. Герджиков?
Защо сме страна с мизерни иновации, малко чужди
инвестиции, производство и
износ с ниска добавена стойност, с най-висока енергоемкост
и материалоемкост на стоките, с
60-70 % внос на селскостопанска продукция и месо, с банкова,
телекомуникационна, търговска (чуждите вериги - Кауфланд,
Лидл, Метро, Билла и др.), енергоразпределителна системи, основно от чуждестранни фирми
и корпорации.
Защо не построихме нова
АЕЦ?
Битката за климата на земята в най-скоро време ще признае атомната енергия за зелена!
Трябва да закриваме въглищните електроцентрали и колкото перки и слънчеви панели да
имаме, като спре вятъра и слънцето не грее, как ще се топлим
ние в студената зима? Това се
случи тази година в Германия.
И какво стана? Цената на

тока хвръкна 4-5 ПЪТИ?
Днес германците „реват” на
Путин да им даде въглища и газ,
защото затвориха всичките си
АЕЦ!
Вие дадохте ли отговор за
корупцията в България?!
Вие дадохте ли отговор за
пачките и кюлчетата в чекмеджетата на гражданина Борисов?!
Вие дадохте ли отговор заедно с Бай-Ганьо, как строите
магистрали без СТРОИТЕЛНИ
РАЗРЕШЕНИЯ, като отпускате аванси от милиарди за четири години напред на фирми не
участвали в обществени поръчки?!
Вие дадохте ли отговор
защо партията, която Ви издигна, нареди България на
първо място по смъртност в
света?!
Защо стотици хиляди млади българи и специалисти избягаха в чужбина в т.ч. хиляди
лекари и медицински сестри?
*статистическа характеристика на разпределенията на благата в едно общество, т.е.
Вие дадохте ли отговор, че
на паричната разликата между благосъстоянието на бедните и богатите в едно общепри
над 5 милиарда лева за здраство – бел.ред.

НА ИЗМАМАТА

Залата на конференцията в Глазгоу.
отлетяха, експертите се съгласиха, че „Парижкото споразумение не постига целите
си и за исторически пробив е
рано да се говори.“ Енергийната криза в ЕС показа, че зелената стратегия, лансирана и
стартирана преждевременно, в съчетание с пандемична
криза, е направо немислима.
За зеления преход са необходими трилиони, а не милиарди
евро. Защото 100 млрд. евро
годишно не могат да бъдат
събрани от богатите страни, а
са необходими 260 млрд. евро.
Все по-ясно става, че трансграничното регулиране на

въглеродните емисии представлява само борба за пари и
конкурентни преимущества.
Т.нар. въглероден данък цели
да ощети не потребителите, а
производителите на изкопаеми горива. Ако Русия се съгласи да плаща въглероден
данък, кой ще я спре да вдига цената на природния газ? А
тогава ще страдат и европейците, и солидарно ще пълнят
банковите сметки на транснационалните компании. Не
е ясно как се определя размера на въглеродния данък
и защо приходите от него не
отиват за бедните страни.

брой 41, 16 ноември 2021 г.

Ясно е обаче, че този воденичен
камък ще унищожава енергетиката на изкопаеми горива,
когато нарасне така, че тя да
става нерентабилна в сравнение с ВЕИ. Ето защо тяхното недоверие към такива наднационални институции като
IPCC (InternationalPanelofClimateChange) и СЗО не намалява, защото чувстват, че зад
тях надничат Ротшилдите и
по-специално Демократическата партия на САЩ.
Настъпилата
енергийна
криза в ЕС припомни на САЩ и
Великобритания как в края на
XIX век именно въглищата бяха

ВЪПРОС НА ДЕНЯ

Стр. 3

ГЕРБ, НАЙ-СИЛЕН В
ХАОС И В „ИН ХАУС“-А
Петко ПЕТКОВ

О

тминаха и третите за
тази години парламентарни избори, последните два от които
бяха извънредни, предизвикани от ината и арогантността на някои от т.нар. партии
на протеста. Състоя се и първият тур на редовните президентски избори, на който
избирателят трябваше да решава дали действащият държавен глава Румен Радев ще
запази поста си или това ще
стане на балотаж с подкрепяния от ГЕРБ-СДС ректор на СУ
„Св. Климент Охридски“, професор Анастас Герджиков.
Един друг Герджиков, бившият председател на СОС, Елен
Герджиков, бе принуден да напусне по нареждане на Бойко
Борисов, защото не защитавал ГЕРБ от незаслужени нападки. Друг Герджиков обаче,
Анастас, бе предложен за президент от инициативен комитети, подкрепен от ГЕРБ-СДС,
поради липсата на по-добър
„матриял“ в бившата управляваща партия. Но това, както се
казва, е „частен случай”. Иначе
„Лидерът“, който преди години
се самоопредели за „прост“ и
за съжаление се оказа прав, не
посмя да се изправи срещу Радев, а бутна напред наивния,
но амбициозен професор,
който обеща да обедини нацията, без да се разграничи от
глупостите на ментора си Бойко Борисов. Тази е небъдна, а за
останалите участници в президентската надпревара, да не говорим. Те сякаш бяха подбирани по матрицата на проверената през „прехода” „отрицателна селекция” и изглеждаха кой
от кой по-екзотично. Единственото, което ги обединяваше бе това, че всички се напъваха да осуетят преизбирането на Радев още на първия
тур, определяйки целите на
това широко ветрило. „Нова
Зора” писа за тази „колосална“
тактическа уйдурма, далече преди да се кандидатират услужливите Лозан Панов, Йоло Денев,
Луна Йорданова, Волен Сидеров, Валери Симеонов, както и Веселин Марешки. Всич-

ки те се включиха в състезанието не само заради олимпийския
принцип: „Важното е да участваш!“ Те бяха задължени да се
издължат на Кръстника, задето
дълго ги дондурка във властта.
Знаеха много добре, че социологическите проучвания даваха на
някои от тях по-малко и от половин процент, но нали мафията има принципи, трябваше да
ги спазват! Подкрепяният от ДБ
Лозан Панов обаче, буквално
се самопростреля в крака, обвинявайки ДБ в скрита колаборация с президента Румен Радев
и лидера на БСП Корнелия Нинова. Те били искали да върнат
на власт „угоените паяци“ на
комунистическата ДС. „Храни
гаргата, че да ти изкълве окото!“, гласи една турска поговорка. Панов и останалите политически анонимници участваха в надбягването подобно на
закъсалите клубове в родното футболно първенство: за да
определят кой ще бъде последен
и кой ще изпадне от групата.
Може някои от тях да са искали
просто да „прелеят имидж“ на
още по-трагичните си партии,
но и това не им се получи.
Що се отнася до надпреварата за 47-ото Народно събрание, изборите изправиха политиците пред

протеста и промяната“ осигуряваха такова, дори без ИТН
или ДБ, ако получат подкрепата на БСП. Този факт стесняваше полето за шикалкавене,
шантажиране, свръх амбиции
и интриги, осуетили създаването на редовно правителство
още в предходните два парламента. Времето след 14 ноември ще покаже степента на изтрезняването от махмурлука,
както на ДБ, така и на ИТН.
Интересно е обаче какво
накара ГЕРБ-СДС

труден за нареждане пъзел.

оса“, на „По-силни от хаоса“?
Може би защото между „хаос” и
„ин хаус”* връзката за тях е повидима и ясна. Няма съмнение,
че ГЕРБ са по-силни и от „хаоса“,
който води към „хауса”. Първият, защото те самите го създават; вторият, защото го ползваха цели 12 години. По-любим
на бившите управляващи им е
„хаус”, защото налива едни милиарди в приятелски обръчи
от строителни фирми, част от
които през една банка се връщат в едно чекмедже. С което обаче Бойко Борисов, сакън,
няма нищо общо. Любим обаче
е и „хаоса”, защото от опит разбраха, че най-лесно риба се лови
в мътна вода. Плащаш парите
авансово за „текущи ремонти“, за строителство на пътища и мостове, за които няма
нито проекти, нито ПУП, нито
разрешения за строеж, а дори
не са извършени и необходимите отчуждителни процедури. И хоп, реката от банкноти
потича. Ето, на това му се вика
хаос. Парите отиват за обекти,
чиято реализация може и да започне в най-добрия случай след
няколко години. А до тогава, я
камилата, я камиларят. Да, но
както е казала Лисицата на
Малкия Принц: „Несъвършен
е светът. Има кокошки, но има
и ловци!“ Ех, де да не беше

Основният въпрос беше:
ще бъде ли съставено найпосле редовно коалиционно
правителство, с чий мандат, с
чия подкрепа и на кого, с евентуално участие в него?
Въпреки драстичните разминавания на резултатите от
анкетите, няколко социологически агенции даваха преднина на ГЕРБ от над 23%, предсказвайки оспорвана надпревара за второто и третото място. Но никоя не даваше
гаранция, че Бойко Борисов и
неговият корупционен модел,
ще се върнат на бял кон. Защото, както в 45-ото и 46-ото НС,
така и преди изборите за 47-о
НС, никоя от партиите с шанс
да влязат в парламента, освен
ДПС, не прояви готовност да
разговаря с ГЕРБ за съвместно
управление. ДПС си направиха
устата за такова, но събрани заедно, техните и на ГЕРБ проценти и съответно депутатски места, не се доближаваха дори
до заветното парламентарно
мнозинство от 121 гласа. Докато процентите на „партиите на

*„ин хаус” - С изменението на Закона за обществените поръчки се предвижда възможност
за пряко възлагане (in house) на обществени поръчки на лица, свързани с възложителя. Тези
условия са: публичният орган (държавата или общината) да притежава изцяло дружеството-изпълнител и оборотът на изпълнителя да е формиран изцяло от дейности, осигурявани от възложителя, така че да не е конкурент на пазара на други подобни предприятия.

Стр. 4

това служебно правителство.
Прахосничествата и кражбите на публични ресурси все
още обаче не са айсберга. Те са
само
върхът на айсберга.

Да не говорим за тревясалите, но уж ремонтирани язовири.
Или за източения язовир „Студена“, който месеци наред обрече Перник на воден режим.
Както писаха някои турски медии за пресъхналото, второ по
големина в Турция, езеро „Туз
гьолю“: „Източиха не езерото, а
да променят девиза
държавния бюджет!“
на предизборната си камИн-хаусът у нас стана запапания от „Да сложим ред в ха- зената марка на Бойко Бори-

совото „най-успешно“ управление, редом с „ремонта на ремонтите“ и други безчинства
и злоупотреби, за които уви,
прокуратурата е сляпа и глуха.
Но нали е казано: „Сила страховита, не е вековита”!
На една от предизборните
си пресконференции Борисов
внезапно призна „за чекмеджето“. Направи го в стремежа
си да опровергае твърденията
на Бойко Рашков, че имал банка: „Ако имах банка, щях ли да
ги държа в чекмедже? Хайде изберете: банка или чекмедже?“
Какво да му каже човек? И двете, Борисов! И двете! Ведно с
къщата в Барселона, за която
пак нямаш и хабер. Както и за
саботажа на ваксинационната
кампания, заради дезинформацията, която разпространяваше, че у нас се поставяли ваксини с изтекъл срок на годност!
И за саботажа ти на машинното гласуване с твърдението ти,
че намерените в митнически
склад на летище София 150
машини за гласуване, щели
бъдат използвани за манипулиране на изборните резултати на определени партии,
неудобни на Радев. Вътрешни
хора, близки до ДБ, щели „да пипнат“ софтуера на машините.
Тома Биков на свой ред дорисува схемата ти, разкриваща как

БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

едни и същи хора ще гласуват
по два пъти, благодарение на
машините. Беше толкова убедителен, че си помислихме
дали не описва прилаганите
от ГЕРБ способи за фалшифициране на изборните резултати по време на предишни кампании? Ревнаха обаче, че се
готвел „Костинброд-2“, сякаш
„Костинброд-1“ е бил някаква измислица! Тогава в печатницата на един общински съветник от ГЕРБ в Костинброд
бяха заловени „надпечатани“
500 000 бюлетини, които тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров показа на нарочна пресконференция и ги определи като „напълно годни за
употреба“.
Изборите приключиха, но
мантрата остана: чрез машинното гласуване Радев попречил на ГЕРБ да спечели абсолютно мнозинство в 47-ото
НС! На тази цигулка очевидно
„говорещите глави“ на ГЕРБ, ще
скърцат и при евентуалния балотаж на президентските избори. Особено ако подкрепяният от тях Анастас Герджиков загуби.
„Лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти“, писа Ботев в едни други
времена. Истината е, че няма
по-заинтересуван от Бойко
Борисов изборите да бъдат оспорени като фалшифицирани или манипулирани. Ако не
бяха оставените на летище София 150 машини за гласуване
на фирма „Сиела Норма“, герберите щяха да измислят други „шменти-капели“. Понеже
първото място на парламентарния вот вече не им върши
никаква работа. Назначените
от тях „калинки“ в държавната
и общинската администрация
винаги ще гласуват за ГЕРБ,
сиреч за собствения си интерес.
“Голям хайдутин излезе...“

Има обаче една част от електората, която избира да подкрепи бившите управляващи и
техния „лидер“ Бойко Борисов,
защото се възхищава на умението им да крадат, като прикриват своите обири с лобистки закони или съответните
поправки в тях. Важното обаче
е, че не им пукало да заобикалят
законите на морала и правото. Тези тежнения на електората са изразени с думите на
един от героите в нашата литература: „Голям хайдутин излезе, да е жив на баща си и майка
си!“ Подкрепата за ГЕРБ от избиратели с такива „ценности”
не е достатъчна да върне Борисов на власт. И това ни кара
брой 41, 16 ноември 2021 г.
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лед разговорите на ниво
външни министри Вашингтон и Киев подписаха харта „за стратегическо партньорство“. Това
се случва на фона на поредната
вълна от обвинения срещу Русия, която, както смятат американците, „подготвя инвазия в
Украйна“. Твърди се, че САЩ са
прехвърлили информация по
този въпрос на ЕС. Какво е това
- безплодни страхове или обявяването на собствена провокация?
Във видимата част от посещението на украинския външен министър Дмитрий Кулеба
във Вашингтон и в резултатите
от разговорите му с държавния
секретар Антъни Блинкен няма
нищо интересно, защото няма
нищо ново.
Това се отнася, наред с други
неща, за подписаната от страните харта за „стратегическо партньорство“ – празен и дори не
оригинален документ, в рамките на който САЩ обещават да
подкрепят Украйна, но не поемат ясни задължения.
Много по-интересни са другите моменти, съпътстващи
подписването на хартата. Принуждават ни да предположим,
че се започва нещо много лошо
по изключително болезнения за
Русия въпрос за Крим и Донбас
и се започва във Вашингтон, а не
в Киев, който отдавна използва
провокации.
Първо. Допълнително развитие получава сложен сюжет.
През последните дни официални лица във Вашингтон и източници на американски медии обвиняват Русия в “подозрителни”
и “опасни” движения на оборудване по украинските граници.
На пръв поглед банално, тъй
като има толкова много такива обвинения. Но разликата със
стотиците предишни случая е,
че украинските власти не виждат “подозрителното” прегрупиране на силите и не усещат
заплаха. Никога преди не бяха
спорили с американците в подобни случаи.
Въпреки привидно изчерпателните отричания на най-заинтересованата страна (тоест
Украйна), Блинкен отново спомена тази фалшива информация. „Всички провокации, които
виждаме, идват от Русия, всички
да гледаме оптимистично на
бъдещето. На фона на всички кризи, които ни сполетяха,
то вдъхва оптимизъм и вяра
в народната свяст, че все още
по-голямата част от народа
ни е съхранила своята свяст и
здравия си разум, за да не повтаря грешките от предишните
12 години.
Графика в печатницата ни принуждава да завършим броя преди да е известно

САЩ готвят Европа за
провокации с Украйна
тези движения на войски, които
виждаме по украинските граници“, каза той, като благодари на
Киев за „сдържаността“.
Този път Кулеба не спори с
Блинкен. Той каза, че е получил
„нова информация“ за „опитите за ескалация“ от страна на Русия, която „добавя редица нови
елементи“ и „позволява да се
съставите по-пълна картина на
случващото се“.

Държавният глава е помолен да
„разположи сили на САЩ в Черно море, за да възпира руската
инвазия“.
Тоест историята с британския разрушител „Дефендър“
в Черно море не ги е научила на нищо, рискът от евентуален сблъсък с руски войски не
ги плаши. Междувременно припомняме, че руският президент
Владимир Путин, коментирайки

тавки на оръжие за въоръжените сили. При президента Барак
Обама американците се въздържаха от доставяне на смъртоносни оръжия, но при президента Доналд Тръмп „процесът
започна“, а Байдън, по отношение на собственото си позициониране, не може да помогне на
Украйна по-малко от Тръмп,
който според легендата на демократите, “е бил готов да предаде”

Среща на министъра на външните работи на Украйна Дмитрий Кулеба с държавния секратар на
САЩ Антъни Блинкен.
Малко след това украинският президент Владимир Зеленски, чийто екип преди това отричаше движението на войски,
обяви това за безспорен факт,
като призова да няма паника.
В същото време според “Блумбърг”, позовавайки се на свои
анонимни източници, властите
на САЩ са предупредили европейските държави за възможно „нахлуване“ на руски войски
в Украйна, цитирайки някаква
собствена информация.
Изглежда, че общественото
мнение се подготвя за нова военна ескалация. Виновникът вече е
установен от американците - Русия. А фактът, че по-рано украински служители не играха заедно с Щатите, може да се обясни с
факта, че те не са били посветени на тази игра (информационна специална операция).
Второ. Над 10 американски
конгресмени написаха отворено писмо до президента Джо
Байдън. В него се споменава и
„концентрацията на руски войски по границите на Украйна“
и се посочва необходимата, според конгресмените, реакция.

скандала с „Дефендър“ , се изрази в духа, че той е можело да
бъде потопен - от това няма да
се получи пълномащабна война,
„защото тези, които са извършили провокацията, разбират
отлично, че в тяхното положение е невъзможно да се спечели.”
По същество това означава
следното: ако продължат провокациите с корабите на НАТО,
„ръката няма да трепне“.
Както администрацията на
Байдън, така и „ястребите“ конгресмени едва ли ще искат да доведат нещата до истинска война
с Русия. Но те, доста вероятно,
също не вярват, че “вероятният враг” ще де реши да влезе във
война, което им оставя място за
провокации.
Които, разбира се, ще бъдат
представени като отговор на
„агресивните действия на Русия“ – точно тези, за които сега
американците предупреждават
ЕС и при споменаването на които украинците се ококориха изненадано преди три дни.
Какво точно ни се готви е отворен въпрос. Това могат да бъдат например значителни дос-

Украйна на “руските агресори”.
Не всички в Демократическата партия харесват този
подход - там е пълно с искрени пацифисти, които смятат,
че продажбата на смъртоносни
оръжия на страните в съществуващите конфликти не може да
доведе до нищо добро. Не е изключено, за да се премахнат подобни възражения, сега се поставя пиеса с мистериозна „информация за подготовката на
руска агресия“.
Доставянето на американско оръжие на украинските въоръжени сили е като хвърляне
на пиратки в огън, нещо опасно само по себе си и изпълнено
с трагични последици. Но има
и по-лош вариант – ускорената
милитаризация на Черно море
поради засиленото американско
присъствие, към каквото, между
другото, съвсем наскоро призоваха румънците.
Това ще се превърне в пълномащабно
предизвикателство за Русия. На което, разбира се, имаме как да отговорим,
но този отговор, според логиката на спираловидното развитие

на конфликтите, ще предизвика насрещна реакция от страна
на НАТО, тоест вместо разведряване, така да се каже, желано
от всички страни , ще получим
влошаване на риска от Трета
световна война.
И накрая, винаги има Донбас, където ситуацията се влошава, според оценки не само на
Москва, но и на ОССЕ. На думи
американците се застъпват за
„изключително дипломатическо
споразумение“, но това предполага изпълнението на Минските
споразумения, което е неприемливо за сегашната администрация в Киев. Това означава, че ще
има или „недипломатично“, военно уреждане, или „замразяване“ на конфликта, но всичко,
което се случва сега около Донбас и Черно море, изглежда на
размразяване.
„Готови сме не само за мащабна отбранителна операция,
но и за преминаване към контраофанзива в определени райони, планирането беше направено още през април, съответните общи планове и сценарии за
реакция бяха разработени съвместно с чуждестранни партньори“, заяви Алексей Арестович, съветник на украинския
президент.
Всичко това, разбира се,
може да се окаже просто съвпадение, съвкупност от разпръснати обстоятелства. Блинкен е
един от най-жестоките русофоби в екипа на Байдън, а стилът
му е да обвинява Русия и да я заплашва с последствия. В същото
време в Конгреса има и русофоби, и платени украински лобисти. Може би са си мислили, че
с писмото си подкрепят подписването на хартата - и нищо повече. Що се отнася до изявленията
на украински официални лица,
те по дефиниция са безполезни
цена.
Това е случай, когато е по-добре да сме бдителни – което означава, че трябва да изхождаме от факта, че американците в
Украйна наистина са замислили
нещо лошо.
Превод: В. Сергеев
Източник: Поглед инфо

ГЕРБ, НАЙ-СИЛЕН...

дали ще има балотаж на президентските избори. Нашият
избор е Радев да победи още
на първия тур. Но и да се случи обратното, лошо няма. Ще
лъсне фактическата колаборация между ГЕРБ и ДПС, защото Мустафа Карадайъ ще
трябва да призове членовете
на ДПС да подкрепят Анастас
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Герджиков на финала - кандидата на Бойко Борисов. Какво тук значи някакъв американски закон „Магнитски“, по
силата на който Щатите санкционираха „най-големия дарител“ на ДПС Делян Пеевски?!
Заради корупцията, а не заради „дарителската“ му дейност.
„Евроатлантиците“ от ДПС

отговориха „подобаващо“ на
американските санкции, като
определиха Пеевски за водач
на листите си в Благоевград и
Велико Търново. През едното
ухо влязло, през другото излязло! Йордан Цонев дори се провикна, че след като протестните партии не могат да направят правителство, ДПС и ГЕРБ

СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ

ще го направят. Благодарим
за такава готовност. И пази,
Боже! След коалицията ГЕРБОП, само такова управление
ни липсваше!
Но джоб и око насищане
нямат! Мустафа Карадайъ да
бъде избран за президент на
България! До там ли я докарахме, народе!
Стр. 5

Феновете на „пиу-пиу“
срещу ген. Марк Мили

Главатарят на глобалните
спекуланти – Сорос
Терминаторът, който причини колосални щети,
но който вече принадлежи на миналото

В края на 1990-те години
Сорос трансформира своята
дейност и измести центъра на
тежестта към създаването на
обществени структури, насочени към унищожаването на
държавите, които не отговарят на западните стандарти.
Михаил Делягин
Той се съсредоточи в издигането на властови позиции на
окументалният филм подбрани марионетки, за кои„Белият кит“, беше пус- то главното изискване бе да
нат по NTV в рубрика- се съгласяват с всичко предта „Извънредна ситуация. Разследване“, и в нея отново оживя помръкналата фигура на Джордж Сорос.
Финансовият спекулант, с
брилянтна слава, придоби световна известност, когато стана лице на глобалната атака
срещу британския паунд, която осуети първия опит за въвеждане на европейската валута Екю. Вторият негов опит
беше при сегашното евро. В
значително орязана форма, без
Англия, втората икономика
на Западна Европа, той, седем
години по-късно, почти успя.
Първият му опит да срине европейска парична интеграция беше триумф не толкова
Джордж Сорос
на уменията му във финансовите спекулации, колкото на варително. За това бяха съзСАЩ, които умишлено се стре- дадени младежки структури,
мяха да забавят появата на нов обучени бяха бойци, но най-ваконкурент и да внушат, че по от- жното беше, че бяха изградени
ношение на долара, еврото ще е интелектуални мрежи за превалута от второ качество. Така форматиране на съзнанието.
Сорос изигра ключова роля в И това не са само млади хора,
този важен акт на глобалната много от които, за съжаление,
конкуренция. Той ограничи продължават да функционисамонадеяността на европей- рат по един спокоен начин в
ците и им показа тяхното мяс- днешна Русия (както беше пото в сянката на САЩ.
казано във филма).
В Русия Сорос беше запомВече става все по-очевидно,
нен с активното подпомагане че Сорос всъщност не е „вона учени, които бяха хвърле- лен“ пират, и че в буквален смини в абсолютна бедност от ли- съл той е подкрепен от цялата
бералните реформатори: про- мощна организация на Демофесорите получаваха тогава кратическата партия на САЩ,
по-малко от $20 на месец, сре- Държавния департамент и
щу неговите $500 долара, а по- специалните служби. Докунякога и повече. И те често по- менталният филм „Белият кит”
лучаваха възможност да на- показва свалената от хакерите
пуснат Русия, отправяйки се и обнародвана кореспонденна Запад, където оценяваха ция с Джеф Холщайн, служитехните способности и разра- тел и най-близък сътрудник
ботки. В агонизиращата стра- на Сорос. Формално поста на
на, пленена от либералите, мно- Холщайн във фондацията на
го от тези специалисти щяха да Сорос е нещо като „старши
бъдат обречени на физическа политически съветник за Евраили най-малкото на профе- зия“. Оказва се обаче, че той
сионална смърт. Чак много по- редовно докладва на чиновкъсно се разбра, че за Запада и ниците от правителството на
неговия представител Сорос, САЩ за движенията на своя
въпросът не е в спасяването шеф и за неговите грандиозни
на хора, а в организирането на планове. Публикувано е писмо,
износ на най-ценните идеи и адресирано до редица настоумове от страната, а често и за ящи американски политици,
вулгарен индустриален шпио- включително и до Виктория
наж.
Нуланд (сега заместник-ръко-
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водител на Държавния департамент) и Ерик Чиромело - аналитик от ЦРУ и бивш служител
на Съвета за национална сигурност на САЩ, който е работил в
Администрациите на президентите Обама и Тръмп като офицер от разузнаването. Г-н Холщайн докладва за срещата на
своя шеф с Йоханес Хан, един
от еврокомисарите: „Искам да
ви информирам, че г-н Сорос се
срещна с Йохан Хан в Брюксел

днес, и един от въпросите, който той повдигна беше за отложената либерализация на визовия
режим за Грузия и впоследствие
и за Украйна. Той призова Хан
да апелира към членовете на ЕС
да ускорят този процес“.
„Ще се радвам да обсъдим
това по телефона, Джеф“, любезно отговаря Виктория Нуланд
и изразява пред Холщайн надежда, че „Джордж Сорос ще помогне“.
Как помага Сорос, вече
много страни са разбрали
чрез собствения си печален
опит. Тъкмо изплувалата кореспонденция на Холщайн с официални лица от външната политика на САЩ обаче помогна, до голяма степен, да се види
очевидната намесата на Сорос
във вътрешните работи на
страните от бившия Съветски
съюз. Най-пресният пример е
победата на президентските
избори в Молдова на Мая Санду. Публично известно е, че за
неин кръстник буквално се
смята Сорос.
Между другото, не бива да
се заблуждаваме от „преквалификацията“ на Сорос, когато той премина от атаките в икономическата сфера
от 1990-те години, към атака
на обществените структури.
Сега самият той, без да се стеснява, признава, че всичките
му инвестиции в различните страни се възвръщат с пеСИЛУЕТИ

чалба. И че той преди всичко
прави пари. Всъщност Сорос,
на първо място винаги поставя този „прекрасен бизнес“. А след като натрупа състояние от конфискацията и
комерсиализацията на чужди интелектуални постижения и след като опита вкуса
на кръв, той започна да изкормя цели страни, чрез мащабните финансови спекулации, с които сваляше техните правителства. След въвеждането на своите структури в
една държава, Сорос се заема
да организира в нея гражданска война или поне държавен
преврат, с които довежда на
власт огладнели компрадори
или безсмислени политици,
готови да служат на външните господари срещу своя
собствен народ.
Участието му в смяна на правителствата нагледно обяснява новите реалности. В слабите
страни с разрушена икономика - просто изчезват парите,
върху които може да израсте
нова, независима политическа прослойка. Това принуждава местните политици да
търсят външни господари, на
които да се продадат. Сорос
е идеалния образец за представител на тези господари и
той побеждава местните патриоти просто, защото в техните

Подобно на много минали завоеватели и при Сорос „нещо се
обърка“. Неговият план за разрушаване на страната с обичайния „цветен“ хаос от 2017
г., откровено се провали и залогът на Запада върху редица значими фигури (като Ходорковски например), се оказа
пробит.
В това не малка роля изиграха и мащабите на Русия, както
и наличието на вътрешни ресурси за формиране и подкрепата на собствен елит, разбира се и политическия разум, и
ефективността на руското ръководство.
Друго нещо обаче е не помалко важно от промяната в
историческите позиции на
световния финансов капитал,
към който принадлежи Сорос.
След като се появи цифровият
капитал като средство за спасение в предстоящата глобална депресия, спекулантите си
създадоха своя собствен гробар.
Спекулативният капитал,
привидно завладял целия
свят, сега се стопява в своята празнота, и губейки своето
значение, ведно с него, бързо губят своята значимост
и ударните му представители като Сорос. Наистина, той
все още може да причини колосални щети, все още е запазил своето влияние и все още
може да унищожи държави,
при наличието на достатъчно

Виктория Нуланд, зам. държавен секратар на САЩ.
страни вилнее икономическата разруха и няма никакви ресурси, за да се противопоставят на външна агресия. (Случаят с Армения).
Демокрацията в тези страни се превръща в инструмент
на колониалното управление,
тъй като по своята същност тя
дава властта на най-значителната, обикновено външна
сила в обществото. Такова по
същество е правилото в разрушените малки държави и общества.
В Русия това не се случи.

ресурс, но Сорос вече принадлежи на миналото. И защото
осъзнава това, той би бил отчаяно агресивен. И ще иска
да влезе в историята като победител, а не като завоевател,
счупил подобно на други, зъбите си в Русия. И ако не искаме да станем неговата последна жертва, ние трябва да бъдем невероятно бдителни, активни и изобретателни.
Иначе би било двойно пообидно: да станеш жертва на
един труп!
Превод: Минчо Минчев
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Сергей ВАСИЛИЕВ
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лед изявлението на немската министърка, смятаща ядрения удар срещу Русия за повдигащ
духа и богоугоден, редица съюзници на Америка (Financial
times посочи правителствата
на Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия)
обявиха, че активно ще настояват пред Вашингтон да се запази възможността за нанасяне на превантивен ядрен удар.
Обяснението е традиционното:
отказът от такава възможност
„ще е голям подарък за Китай и
Русия“. Онези, които говорят
така, очевидно смятат, че ядрената война, разпалена от
Америка в Европа е истински
подарък за Франция и Германия, а ядреният удар по Китай
– „празник за душата“ за Япония и Южна Корея… Впрочем,
Австралия със Зеландия също
ще се „изкефят“ на това разнообразно и гарантирано.
Ако Русия и Китай сериозно
възприемем за кръвожадни чудовища, бихме могли да предположим, че Пекин и Москва
се въздържат от ядрена война само поради присъствието
на едно-две изречения в документа на Пентагона. Достатъчно е тези изречения да отпаднат – и веднага ще последва
удар по някой от съюзниците
на САЩ. А те са толкова уплашени, че според източниците на
FT, са изпаднали в „колективна
паника“ и настояват за повече
мазохизми, хубави и различни.
Изобщо, русофобията е скъпоструваща игра. Тя по нещо
прилича на руската рулетка,
само че я играят без участието на Русия. Вземат револвер,
зареждат го – и са готови за играта. Револверът е американски, патроните европейски, а
главата… Главата е собствена. Помътена. Каквато – такава. Като гледаш днешните демократи, направо се изпълваш със
симпатия към диктаторите.
И докато елитите на целокупна Европа в единен порив
се пънат да изгорят в пламъците на ядрените бомбардировки,
докато „цялото прогресивно човечество“ се стреми да обезопаси света по пътя на пълното му
унищожение, не друг, а председателят на обединения комитет на щабовете на САЩ – и то
не от къде да е, а от най-хегемонисткия хегемон, наречен Пентагона, ненадейно изригна
като гръм от ясното европейско небе:

„Ние сключваме мир с трите полюса на силата, където
Съединените щати, Русия и Китай – всичките – са велики държави“.
Разбирате ли какво светотатство е извършено? Високопоставен представител на военното ръководство на „Империята на Доброто“ ни повече, ни
по-малко е призовал светът да
бъде разделен „по братски“, на
три неравни части. Защо неравни ли? Защото какъвто и да
е дял, отреден за „варварите от
Русия и Китай“ от притежанията на „Големия Брат“, се възприемат от „цялото прогресивно човечество“ като безумна,
с нищо неоправдана несправедливост.
Не стига че генералът е приравнил страните на „богомерзките варвари“ към „сияйния
град на хълма“, въвеждайки
ги в пантеона на „великите
държави“, ами с репликата си е
призовал към сепаратен мир
„свръххората“ с „подчовеците“,
буквално разсичайки света
на три части. Сега яйцеглавият* (*според американския военен жаргон, определение за
цивилен – Б. пр.) елит на сребролюбците и какунихачухите

Бригаденфюрер
Валтер Шеленберг
* (*жаргонен неологизъм, построен върху думите „как у них“
и „хочу“, синоним за хора, които искат всичко наоколо да е
„като при тях“, според закона,
но в същото време убедени, че
самите те са извън законите и
могат да диктуват правилата.
– Б. пр.) не знае в чий окупационен сектор ще се озове. А
това озадачава и напряга!
Кой е всъщност този ”сепаратист“, пратил на бунището еднополярния глобус, докато
в шаманско изстъпление му се
кланят толкова много правоверни свидетели на пришествието
на Байдън?
Юнакът е успял да се впише
буквално във всяко квадратче на
световната шахматна дъска, взе-
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майки участие в следните операции и войни:
• Multinational Force and
Observers, Синайски полуос-

тров, Египет
•Нахлуването на САЩ в Панама
• Операция „Подкрепа на демокрацията“, Хаити
• Operation Joint Endeavor,
Босна и Херцеговина
• Иракската война
• Войната в Афганистан
(2001—2014)
Генералските награди по
принцип предизвикват умиление и желание да се занимаваш
с благотворителност в глобален
мащаб.
Но най-интересното започва, когато генералът решава да
изпробва силите си като нюзмейкър. Този негодник (от
гледна точка на „цялото прогресивно човечество“), както се
оказва, не само е разделил глобуса, честно спечелен от империята в смъртоносни виртуални битки с Китай и Русия, но
е извършил и покушение срещу святото – нарекъл е Русия
велика държава, а армията на
Руската федерация – професионално подготвени военни.
„Русия си запазва статута на велика държава благодарение на професионализма
на своите въоръжени сили. Руските военни са много добри, в
това няма никакво съмнение”.
В интервю за в. The Wall Street
Journal той също така отбелязва, че военните на Русия са
способни да намират нетрадиционни начини за решаване на поставените задачи
и „са предизвикателство и заплаха [за САЩ]“. „Не бива да ги
подценяваме“ – предупреждава главата на КНЩ. И допълва,
че въздушно-космическата

и кибернетичната съставляващи на руските въоръжени
сили, както и наземните войски и военноморският флот,

са с високо равнище на боеготовност.
„Руснаците имат много боеспособна и много професионална армия. Тя е относително
малобройна в сравнение с онази, която имаха по съветско
време, но е много и много способна.“
„Мили, какви ги вършиш!?
– изрева „цялото цивилизовано човечество“, – нали те предупреждаваха – не плаши щрауси-

ношенията между САЩ и Русия. Не се съмнявам, че офшорната атака на Зеленски е също
тяхно дело. Още повече, че тя
съвпадна с още една плесница,
нанесена от все същия представител на Пентагона:
„Съединените щати не виждат агресия в действията на
Русия близо до границата й с Украйна“ – заяви председателят
на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, генерал Марк Мили.
След тази изцепка на генерала, за всеки случай, в Киев
започнаха да горят документи
и да сушат сухари. Воят откъм
блатата стигна апогея си и партията, покровителстваща укронацистката паплач, дори изригна във вестник Fox news с истеричната статия „Генерал Мили
представлява заплаха за САЩ, а
на конгреса му е все едно“.
„Това не беше неочаквана изненада. Вече знаехме, че той е
безразсъден психопат, – с прискърбие съобщава вестникът. –
През юни, направо по време на
изслушванията в конгреса, които се излъчваха в цялата страна,
Мили избълва расистка тирада,
насочена срещу половината жители на Съедините щати. В обръщението си към конгресмените той каза, че нещото, наречено „бяла ярост“, е белег за национална криза…
Сега, благодарение на новата книга на Боб Удуърд (Bob
Woodward) и Робърт Коста
(Robert Costa) научаваме, че

Генерал-полковник
Лудвиг Бек

Генерал-майор
Хенинг фон Тресков

те, когато подът е от бетон“.
Най-противното за любителите на „пиу-пиу“ с ядрени ракети е това, че генерал Мили
не е сам по себе си, а е „говорещата глава“ на известен
брой влиятелни лица, започнали откровен публичен сондаж относно възможността за
сключване поне на примирие
с МОСКВА И ПЕКИН, в условията на рязко влошаване на от-

Мили тайно е сътрудничел на
главните ни военни противници, а именно – правителството
на Китай…“
Засега аз не съм намерил
нито една публикация, свидетелстваща за това, че генерал
Мили е работил лично за Путин, но мисля, че след подобни
изявления това е само въпрос на
време.

Генерал Марк Мили

НОВ СВЕТОВЕН РЕД

На стр. 8
Стр. 7

И сто процента от населението да се ваксинира,
Георги Маринов, молекулярен и еволюционен биолог от
Департамента по генетика на
университета в Станфорд

Интервю на
Ирина СИМЕОНОВА
за БТА, 27 октомври 2021 г.
Въпрос: В каква насока са
последните промени във вируса и какво в тях предизвиква притеснение у вас?
Отговор: SARS-CoV-2 убива „само“ около процент от заразените. Молекулярните му
свойства са такива, че е изключително заразен и това
прави овладяването на епидемиите трудно. Не невъзможно,
но трудно. Поради тази причина вече имаме около 15 милиона починали от него по света
(официалната глобална смъртност е 5 милиона, но реално починалите са много повече - около 15 милиона души).
Дълбоко притеснителното
е, че SARS-CoV-2 е близък роднина на един друг коронавирус SARS-CoV-1 от 2003 г. Често
наричат коронавируса от 2003 г.
САРС-1, а сегашния – САРС-2.
От стр. 7

Заинтригуваха ме обаче историческите аналогии, тъй
като те стават толкова явни,
че няма как да се освободиш от
усещането за „дежа вю“. Някъде
вече съм виждал всичко това.
През декември 1942 г., след
дебаркирането на съюзниците в Африка, Мусолини излиза с предложение да се сключи мир със СССР и да се продължи войната с англо-американците. През 1942-1943 г.,
в Стокхолм, преговорите със
съветски агенти е водел чиновникът на МВнР Петер Клайст,
действал от името на Рибентроп. Никакви сведения за тях
не са запазени и, както може да
се съди по последвалите събития, никакви споразумения в
тази посока не са постигнати.
През 1943-1944 г., Шеленберг, вече по поръчение на Рибентроп, отново се е опитал да
се свърже със съветското ръководство при посредничеството на Швеция и Швейцария
с предложения за компромисен мир. Но срещата със съветските представители осуетява
самият Рибентроп, заради прекомерните си амбиции и поради
това, че не разбира променилата се обстановка – той се опитва да наложи предварителни изисквания, настоява сред
участниците в преговорите да
няма евреи. Всичко приключ-

Двата вируса имат общо взето
едни и същи аксесорни протеини, само че сегашният вирус
САРС 2 (SARS-CoV-2) е с много
по-добре оптимизиран за човешкия организъм S протеин.
До момента еволюционните
оптимизации на S протеина на
SARS-CoV-2 винаги са водели
до повишаване на вирулентността на вируса, т.е до повишаване на способността му да
предизвиква заболяване.
Налице е еволюционен потенциал за възникване на бъдещи версии на вируса, които
да съчетават неговата много
висока заразност с по-висока
смъртност.
Въпрос: Вие застъпвате тезата за стратегията „Нулев Ко-

вид“. Какво представлява тази
стратегия и дали би постигнала резултат, за колко време и
при какви загуби?
Отговор: Елиминацията
на вируса е единствената възможна стратегия и това се разбира от всеки, който разполага с
пълната информация по темата.
Елиминационната стратегия
е подходът към всяко опасно
заразно заболяване от десетилетия насам и тя всъщност е
една от дефиниращите характеристики на модерната цивилизация - от средата на 20-и
век хората, живеещи в развитите държави в Европа, Северна Америка, Източна Азия
и прочее, се радват на общо
взето безметежно съществуване, освободени от грижата
за присъствието на опасни патогени в средата около тях. За
разлика от живеещите в т.нар.
Трети свят, една от дефиниращите характеристики на който
е точно обратното - широкото
разпространение на такива
патогени. Случилото се през
последните 20 месеца представлява доброволен отказ
от елиминационната страте-

път, когато се появи огнище
в Китай. Стъпките на местно
ниво са следните:
Разделяне на региони, пътуването между които се спира;
Налагане на максимално
сериозен локдаун, т.е. всичко
без абсолютно жизнено необходимите дейности се спира и
се прекратява всякакъв контакт между отделните домакинства;
Тества се масово цялото
население (това може да се направи и без да се пуска отделна PCR реакция за всеки човек); Инфектираните се изолират (в хотели, болници,
специално изградени карантинни центрове и пр.); Масовото тестване се повтаря, докато не се стигне до нула случаи в продължение на няколко седмици и липса на вируса
в отходните води. Така вирусът се елиминира район по район и постепенно „зелените“
райони се сливат един с друг
като се позволява пътуването
между тях; Същевременно се
налага сериозен контрол върху границите. Което означава

Феновете на „пиу-пиу“
срещу ген. Марк Мили
ва печално.
Лятото на 1943 г. министърът на външните работи на
Япония Мамору Шигемицу се
обръща към германското ръководство с предложение да
бъде оказана помощ в организирането на съветско-германски преговори за сепаратен
мир. Външното министерство
на Япония е подготвило плана
на преговорите, според който
Германия следва да върне на
СССР всички окупирани територии. С цел да привлече интересът на Москва, японското
правителство е готово да направи огромни отстъпки и от своя
страна. Токио се съгласява да
даде на СССР Южен Сахалин
и Курилските острови, да признае за „съветска сфера на влияние“ Северен Китай, Манчжурия и Вътрешна Монголия.
Последен опит Сталин да
бъде убеден да преговаря с
немците Токио предприема в
началото на 1945 г., когато армията на Третия Райх практически вече е разгромена, а съветските войски стремително
напредват към Берлин. На 15

февруари съветският посланик
в Япония Малика е посетен от
генералния консул на Япония в
Харбин Миякава, който предлага на съветското ръководство да изпълни ролята на миротворец. „Ако Сталин направи такова предложение, – казва
Миякава на съветския дипломат, – Хитлер би спрял войната, а Рузвелт и Чърчил не биха
се осмелили да възразят срещу
подобно предложение на съветското правителство“.
Така че в заявлението на генерал Мили от ноември 2021 г.,
във връзка с предложението за
„коопериране в тройка“* (*в
оригинала на статията авторът
е използвал непреводимия, идиоматичен израз „сообразить на
троих“ – аналог на класическата ситуация с бутилката
водка, която купуват и поделят помежду си трима по стародавна руска традиция. – Б.
пр.) и сключване на споразумение за разделяне на глобуса,
за да не се стига до крайности,
провиждам декември 1945-а и
първия плах опит на Мусолини
за постигане на разбирателство.

Лудвиг Август Теодор Бек е генерал-полковник от Вермахта, взел участие в заговора от 20 юли 1944 г., известен под кодовото име „операция Валкирия“. Операцията е под ръководството на 37-годишния полковник Клаус Шенк Граф фон Щауфенберг (1907 – 1944) и в същността си представлява опит за държавен преврат след опит за убийство на Адолф Хитлер. Бек е една от ключовите фигури сред заговорниците и в бъдещото правителство е трябвало да получи поста президент. До 1938 г. е началник-щаб, но подава оставка в знак на протест срещу агресивната политика на Хитлер. На 4 февруари се отказва от поста и препоръчва да бъде заменен от Валтер фон Браухич.

Стр. 8

гия и тотално цивилизационно плъзгане към Третия свят
на всички развити държави,
които са решили да „живеят с
вируса“, Това не се разбира от
масовата общественост в развитите страни, защото обществото не разполага с нужната
информация, а това се дължи
на две причини. Първо, имаше
мащабна и добре организирана пропагандна дезинформационна кампания по темата.
Второ, повечето представители
на научната общественост или
най-страхливо си замълчаха
и предпочетоха да се държат
конформистки, или проявиха
просто липса на образованост
по въпроса.
Тъжният резултат от всичко това е, че много хора си мислят, че става дума за някаква
измама или пък за сравнително безобиден патоген, или че
проблемът ще се реши от само
себе си, или че нищо не може
да се направи. Всичко това
няма нищо общо с истината.
Има алгоритъм за решаване на проблема и ако той се
следва, проблемът ще бъде решен. Ето как се случва всеки
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„През първата половина на
миналия век – казва Мили, –
от 1941 до 1945 г., ние преживяхме две световни войни. От
1914 до 1945 г. 150 милиона души
бяха убити в хода на военните действия… Това е време на
страшни кръвопролития и огромни разрушения. Досега усещаме последиците от Първата и
Втората световни войни. Днес
ни е крайно трудно да си представим войната между велики
държави. И ако си представите
войната на великите държави –
с използване на ядрено оръжие –
ще разберете, че това в никакъв
случай не бива да се допуска“.
Отговарям на генерала на
риторичния му въпрос:
Не, ТЕ не разбират! Те са закърмени с безответното разстрелване от безопасна дистанция на Сърбия и Ирак! Те не
са научили нищо във Виетнам
и Афганистан! ТЕ са адепти на
„пиу-пиу“ – войничките от компютъра, и никога не са виждали войната отблизо. Безмозъчният еснаф вярва на обещанията и не вярва на предупрежденията. Особено в САЩ, страната,

победила с нокаут логиката, където дебелаци водят курсове
за отслабване, банкрутирали
учат как да спечелиш, комплексирани преподават лидерство,
мрънкачи – позитивно мислене. Това е резерват за кръвожадни наивници, щастливо
отървал двете световни войни
и смятащ, че войните трябва да
развличат и обогатяват, а не да
убиват и разоряват. И се страхувам, че генерал Мили и онези,
които стоят зад него, ги чака съдбата на Лудвиг Бек и фон Тресков. През цялата си история проблемите, стоящи днес пред ЕС и
САЩ, колективният Запад никога не е решавал по друг начин освен чрез война. Няма
да устои пред съблазните и този
път. Макар че и аз, също като генерал Мили, съм против, но на
кой коловоз е композиран нашият брониран влак и къде е моето
място според бойното разписание – помня?
Има време за разхвърляне на камъни и има време за
сглобяване на автомат Калашников.
Превод: Надя Попова

Хенинг фон Тресков е германски генерал-майор от Вермахта, участвал в опита за убийство на фюрера Адолф Хитлер от 20 юли 1944 г. Той се опитва да убие Хитлер на 13 март
1943 г. и изготвя плана на операция Валкирия за държавен преврат срещу нацисткото правителство. Описан от Гестапо като „основен двигател“ и „зъл дух“ зад заговора от 20 юли.
Самоубива се след неуспеха на заговора.
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пак ще има големи вълни на заразяване
твърда триседмична карантина в изолационни центрове
(не по домовете) и ограничаване на броя хора, влизащи в
страната, за да не се внесе пак
вирусът.
Абсолютен мит е, че светът
ще се свърши, ако трябва да
се наложи пауза в икономиката за няколко месеца. Има си
жизнено необходими сектори,
които трябва да продължат
да работят, а хората, работещи в тях, следва да го правят
с нужните предпазни облекла,
докато се ограничава заразата. Но повечето хора не са заети
в тези сектори. Както впрочем
се видя и миналата пролет. А и
в момента вече не говорим за
спешна криза - нещата могат
да се подготвят логистично
предварително, да съвпаднат
с период на ниско разпространение на вируса между две
вълни (когато елиминацията
ще е много по-лесна), хората да
са снабдени с провизии предварително, да е организирано раздаване на продукти от
първа необходимост по домовете и т.н.
Фундаменталният
проблем и причината вирусът да
не бъде елиминиран глобално
миналата пролет, както трябваше да бъде направено е, че
трябваше да се плаща на хората, за да не работят в продължение на няколко месеца. Тези
пари трябва да се вземат отнякъде, а тъй като повечето хора
нямат нищо, това „отнякъде“
са богатите в обществото, а те
не са съгласни с подобен подход. Поради тази причина миналата пролет [богатите] слоеве на обществото, които щяха
да загубят от едно преразпределение на парите, наложиха
вето върху елиминацията на
вируса. От тях тръгна и дезинформационната пропагандна
кампания, целяща да се пресекат всякакви такива идеи в
зародиш. Политиката, която
се следва оттогава насам, е на
масово заразяване и смърт.
По мое мнение, реално 40
000 са починали в България (у
нас се отчитат само половината
от починалите), които ще стават все повече. Те бяха умишлено умъртвени с цел много
малката прослойка хора на
върха на обществото да не се
разделя с каквато и да било
част от богатството си (което е
престъпно придобито в почти
всички случаи).
Ако се разбираше от масовия човек, че той по никакъв
начин не е изправен единствено пред следните възможности
- или да остане без препитание, или да го сполети неголямата вероятност да умре, или
да остане инвалид за цял живот в случай, че се зарази от

Ковид-19 - обществените настроения щяха да са съвсем
различни. Но след година и
половина мощна пропаганда,
съчетана с липса на реална съпротива от страна на научния
и медицински елит, хората,
които разбират това, се броят
на пръсти.
Въпрос: Как Ковид би ограничил живота, ако продължим да живеем с него?
Отговор: На хората от на-

ния. При сегашния коронавирус, често наричан SARS-2, е в
общи линии същото.
Това, което не се обяснява на населението, за което
научната общественост носи
основната вина е, какво точно означава ендемичен Ковид-19? Той означава, че човек
като мен, на 36 години, който
преди пандемията можеше да
очаква да живее около 80-85
години, ако се грижи за здра-

ваксините в борбата с пандемията?
Отговор: Ваксината не е
достатъчно условие за решаването на проблема с Ковид-19. Вирусът може да бъде
елиминиран и без нито една
ваксинация, докато със сегашните ваксини и сто процента
от населението да се ваксинира, пак ще има големи вълни
на заразяване. Обаче ваксината може да помогне много,

чалото на пандемията се пробутват следните лъжи: Вирусът е опасен само за най-възрастните и тези с разклатено
здраве; Единствените два възможни изхода от него са или
смърт (в много редки случаи),
или пълно възстановяване;
След преболедуване човек си
е решил проблема завинаги
като е изградил траен имунитет; Дори и да се зарази отново след това, всички следващи
заразявания няма да бъдат
опасни. Но тези лъжи нямат
нищо общо с реалността.
Коронавирусът
SARSCoV-2 няма да изчезне, а ще
продължи да циркулира сред
хората и почти сигурно ще
еволюира във все по-неприятни форми. Въпросът е колко по-неприятни. Но дори и
да не станем свидели на рязко
покачване на смъртността, положението е достатъчно катастрофално и сега. Тъй като
към тези вируси не се изгражда траен имунитет, следва да
се очакват повтарящи се заразявания на всеки няколко години, може би и по-често. Но
това е коронавирус тип SARS, а
не обикновена настинка. Ние
знаехме още от първия коронавирус тип SARS, често наричан SARS-1 през 2003 г., че
мнозина от оцелелите след боледуване хора остават с много
сериозни и трайни уврежда-

вето си, с ендемичен Ковид ще
извади голям късмет ако надхвърли 60-годишна възраст.
Това е така, защото за тези
следващи 25 години след навършването на 35-36-годишна възраст, той може да очаква да хване Ковид пет-десет
пъти. Но само един тежко преболедуван е достатъчно, за да
се стигне до загуба на половината белодробен капацитет,
до увреждания на сърцето,
бъбреците, кръвоносната система, до възникване на автоимунни заболявания и т.н. А
какво става, когато един вече
увреден човек, се зарази два,
три и повече пъти? Повечето
от тези увреждания са необратими и се натрупват. И дори и
да не се стигне до бърз смъртен
край, за какво качество на живота говорим при това положение? И колко продуктивен икономически ще е един такъв човек с тежки увреждания?
Такъв ще бъде светът, в
който ще се „живее с Ковид“. Да,
той няма да се свърши, както не
се свърши и когато в Свазиленд
продължителността на живота
спадна от 60 на 40 години в резултат на епидемията от ХИВ
в тази страна. Но кой разумен
човек би искал да живее с продължителност на живота от
40 години? Това буквално ни
връща към Средновековието.
Въпрос: Какво е мястото на

Картина на Уолтър Молино от 1962 г. Казва се: „Животът през 2022“
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понеже все пак намалява съществено предаването на вируса сред хората. Но тя далеч не е достатъчна и не може
да представлява единствено
средство за решаване на проблема с пандемията.
А какво означава ендемичен Ковид в изцяло ваксинирана популация? Ако ефективността на ваксината е 90%
срещу тежко протичане в рамките на една година (което в
момента е оптимистично предположение), това означава, че
човек, дори и да се ваксинира най-редовно всяка година,
ще преживява средно по една
Ковид инфекция, равносилна
на това да не е ваксиниран, на
всяко десетилетие плюс вероятно още известен брой „леки“
инфекции. Освен ако не носи
маски тип N95 навсякъде и по
всяко време. До какво ще доведе това откъм трайни увреждания? Пак ще настъпи драстично намаляване на продължителността на живота, дори
и всички да се ваксинират. Освен ако не се появят чудодейни,
напълно стерилизиращи и дълготрайни нови ваксини. Но не
бива да се разчита на чудеса.
Въпрос: Възможно ли е все
пак този вирус да изчезне?

Отговор: Вирусът няма да
изчезне, освен ако не го унищожим активно.
Големият въпрос е колко
по-опасен ще стане. Известни са някои мутации, които би следвало да го направят значително по-смъртоносен. Дали вирусът ще тръгне
в тази насока, това не се знае.
Може вирусът да еволюира
бавно и постепенно към все
по-висока вирулентност, т.е.
към по-голяма способност да
предизвиква заболяване, като
при всяка стъпка от тази прогресия масовата смърт и инвалидизация се превръщат в
норма на все по-високи нива.
Можем да станем свидетели
на рязък скок във вирулентността и от 1% до примерно 5
- 10% смъртност, това е по-вероятно да създаде най-накрая
нужния обществен натиск, за
да се предприемат сериозни
мерки срещу пандемията.
Въпрос: Въпросът би ли се
решил с лекарство?
Отговор: В момента се
шуми много около молнупиравира на “Мерк”. Но това не е
решение. Няма достатъчно обществено разбиране за механизмите на патогенезата на
вируса - при много хора тежкият Ковид e многоетапно заболяване, при което в първите десетина дни вирусът се умножава, след което това води
до патологична хиперреакция на собствената имунна
система. И от този етап нататък антивирусните средства
не помагат особено, тъй като
не вирусът е движещият фактор зад патологията. Затова в
такъв случай се прилагат имуносупресанти, т.е. препарати,
потискащи имунната система, и затова и ремдесивирът
нямаше почти никакъв ефект
след първата седмица, а моноклоналните антитела работят
най-добре, ако се вземат рано.
И затова и беше толкова трагично при предишните вълни да се
наблюдава как роднини на хора
на вентилатор, отчаяно търсеха
донори на плазма, която няма
никакъв ефект, ако се е стигнало вече до слагане на вентилатор.
Същото важи и за молнупиравира и за други такива
медикаменти, които ще се появят. Ще трябва да се вземе
рано, за да е ефективен. Това
лекарство едва ли някога ще
се продава в аптеката, като се
знае, че то струва $700. Като се
имат предвид практическите реалности на здравните системи в
повечето държави, колко и кои
хора ще успеят да се доберат
до лекарството навреме в рамките на няколко дни? И дори и
тогава ефективността му е пак
само 50%.
Стр. 9
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важаеми господин
президент!
Ако бях успял да
дойда в Италия за
сбирката на Г-20, щях лично
да ви поднеса своите благодарности. Като не можах да
дойда, написах Ви това писмо.
Ще попитате каква благодарност?
Благодарност за това, че
благодарение на непрекъснато отправяните антитурски
изявления лично от Вас, от
представителите на Конгреса
и Сената на САЩ и други компетентни американски цивилни и военни представители, от подкрепящите Ви медии в САЩ и от научните среди, както и благодарение на
прилаганите от Вас политики
на санкции, намесите Ви във
вътрешните работи на страната и опитите Ви да всявате
раздори преди и след като бяхте избран и станахте президент, благодарение на Вашите
изявления, че уж ще сътрудничите с турската опозиция
за смяната на тази власт, Вие
ни осигурихте удобен случай
и възможности да установим
по-близки и здрави връзки, да
развием приятелски отношения с нашата съседка Турция.
Не знам как ще Ви се отплатя за тези услуги. Недостатъчно
ще е да кажа дори, че отдалечавайки Турция от САЩ, правите всичко което е по силите
Ви за сближаването й с Русия!
Защото цялата Ви политика е
базирана на военни, икономически и финансови шантажи. Смятате ли, че мощта Ви
ще стигне за Турция?
Наричате я „наш съюзник”,
но искам да ви кажа, че гледайки
как като президент сте безсилен
да прокарате и дума през Конгреса и Сената на страната Ви,
за да дадете на Турция, членка
на НАТО необходимите й самолети за нейната собствена
и тази на НАТО отбрана, ставате пленник на една шепа лобисти, които са граждани на
Вашата страна, но се ръководят не от нейните интереси,
а от своите етнически корени
и враждебността си към Турция. И че аз и Си Цзинпин отминаваме с усмивки опитите Ви
да провокирате Русия и Китай.
По този повод искам да обърна внимание на Вашата висока особа, че сте станали тема на
добронамерен хумор.
Всички злини са дошли
и продължават да идват от
Запада.
Стр. 10

редставеният по-долу текст на „Писмо от Путин до Байдън”, е една авторска фантазия на журналиста Бюлент Акарджалъ публикувана във в.
„Mиллиет“, в броя от 07.11.т.г. Макар и фантазия, взела заглавието на филм за супермена
Джеймс Бонд от 60-те години на миналия век,
тя отразява вярно разочарованията и раздразненията на голяма част от турското общество днес от действията на новата админи-

страция на Белия дом. Ако нашите доморасли
русофоби и фалшиви русофили четяха повече такива писания, сигурно щяха да са проветрили напълно главите си от щампованите
клишета, натрапвани от безогледната проамериканска и евроатлантическа пропаганда.
Но не би! А човек трябва да се учи и да зачита правдата, където и да я срещне и откъдето
и да идва тя.

ОТ РУСИЯ С ЛЮБОВ!

Западният свят много обича да представя Турция и Русия като врагове една на друга. Но, поглеждайки към историята, най-големите злини на
Русия и Турция ги е сторил Западният свят. Французите с
Наполеон стигнаха до Москва,
опожариха и разрушиха всичко, и след като избиха стотици хиляди мои сънародници
и претърпяха заслужено поражение, се оттеглиха и си заминаха. А германците, с невиж-

дани в историята зверства и
масови убийства, убиха 20 милиона наши граждани.
Вярвайки на англичаните, гърците окупираха Западен Анадол. И те опожариха
и разрушиха половината район, избивайки над сто хиляди човека. В резултат на заслужено поражение, побягнаха и си
отидоха. Сега и Вие, от САЩ,
подстрекавайки гърците, които не можаха да извлекат поуки
от миналото, съсредоточихте
до границата с Турция хиляди
танкове и бронетранспортьори. И в противоречие с Лозанския договор, се готвите да основете военноморски бази на
гръцките острови.
Русия и Турция не са вражески страни. Напротив, по
времето на Съветите Русия
беше станала най-големият
политически, дипломатически и икономически поддръжник на младата Турска Репу-

блика. Днес на най-значимия
паметник в Истанбул, представящ Турската Република,
има статуи на двама руски генерали. А гробът на най-големия турски поет (Назъм Хикмет, б.пр.) е в Москва.
Дълги години хиляди турски фирми допринасят за развитието на Русия. Има над сто
хиляди руско-турски бракове
и милиони мои съграждани
всяка година прекарват отпуските си в Турция, чувствайки

се спокойни, както в собствените си домове. Бързо напредва строителството на АЕЦ за
25 милиарда долара инвестиция. Стотици турски специалисти бяха обучени и се обучават в Москва, за да експлоатират централата.
Когато бъде завършена, оборудвана по последна технология, тази централа ще бъде
гордост и за Турция, и за Русия. Но най-важното, тя ще стане истински символ на приятелството между двете страни. САЩ нямат и една десета
от тази инвестиция в Турция.
Кажете, моля, освен военните
бази, основани за собствена
изгода, какво важно и трайно произведение имат САЩ
в Турция? Какъв сериозен принос имате към турския икономически, политически и културен живот?
Не вярвам в правотата и искреността на Вашите възражеПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

ния срещу С-400. Срещу кого ще
се използва тази система, когато
се задейства? Разбира се, че срещу този, който се кани да нападне Турция. И тъй като Турция е член на НАТО, ясно е, че
на теория С-400 са с цел да бъдат използвани срещу страни
извън НАТО.
Неоснователно е и твърдението на американски военни представители, че благодарение на С-400 ще могат да се
получат информации за осо-

беностите и данните на Вашите бойни самолети F-35. Ако
твърдението беше вярно, намиращите се в Сирия наши С-400
отдавна щяха да са получили
информация за израелските
F-35, които летят във въздушното пространство на Сирия.
След като реалностите са толкова ясни и открити, противопоставянето Ви можем да обясним
само с някакъв Ваш
скрит дневен ред.

Или вие сте определили
моята Турция за Ваш главен
враг? И за тази цел, с политиката си на обкръжаване на Турция,
започната през любимата Ви
Гърция, се предпазвате от това
С-400 да не бъдат използвани
срещу САЩ? Вие не сте търсачи
на решение, а тези, които налагат санкции.
Освен това искам да посоча, че подходът и методите на
САЩ за разрешаване на про-

блемите са егоистични и погрешни. При най-дребния
конфликт на интереси, надявайки се на силата си, без да
отличавате приятели и съюзници, прибягвате към санкциите. Както направихте срещу Турция.
Няма ли наши конфликтни точки с Турция? Естествено, че има. Но, понеже приемаме Турция като добросъседска и приятелска страна, дори
по най-сложните теми, без да
се упрекваме взаимно, сядаме,
дискутираме и се опитваме да
постигнем резултат. В миналото с взаимно разбиране разрешихме дори крайно деликатни и чувствителни въпроси, като свалянето на един
наш самолет и убийството
на един наш посланик в Турция от страна на един член на
терористична организация,
която Вие закриляте в страната си.
А Вие, с твърдението си,
че ще донесете повече демокрация в Турция, обявявате
открито, че ще се намесва-

те във вътрешните й работи.
Вие приютявате в страната си
централата на една терористична организация и защитавате открито нейните членове, извършили терористични престъпления, убивайки
в тази страна стотици цивилни, военни и полицаи, и бомбардирайки Великото Национално Събрание на Турция.  
Поне, както е казал на Александър Велики един от черноморските философи, Диоген от
Синоп, „Не ми закривай слънцето!“, достатъчно ще е да не
хвърляте сянка върху тези
места. За осигуряването на
всякакъв вид трайна стабилност в региона няма нужда от
Вас, от Вашата политика и от
САЩ. Турция и Русия са найвлиятелните страни, които
ще пазят стабилността на региона.
Превод: Петко Петков
брой 41, 16 ноември 2021 г.

ЧЕСТТА ДА СИ ОТГОВОРЕН
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Когато хулници не се засрамиха да позорят Никола Вапцаров, той се възмути и публикува забележителен труд за
поета-борец срещу мракобесието на фашизма. Изследва от
нова гледна точка оригиналното
творческо дело на Леон Даниел.
Препрочете „Време разделно“ на
Антон Дончев и ето, роди се задълбочено научно изследване на
един от бисерите на българската
истина. Немалко утвърдени и
млади имена в литературата и
театъра станаха обект на авторитетните оценки и публикации на проф. Чавдар Добрев.
Статиите му по злободневни
теми на обществения живот и
политиката, написани на изящен български език, внушават
идеи за изход, за по-успешно
развитие. Това са смели творчески откровения, които не се срещат често в печата и в другите
медии.
Знайно е, че Чавдар Добрев
не е политик, но неговата
чувствителност към политическите процеси е очевидна и
трайна. Тя най-силно се изяви
в годините на нашия объркан
преход. Беше народен представител и хвърляше словесни стрели от парламентарната трибуна. Анализира дълбоко същността на съдбовните
събития на 10 ноември 1989а и 10 януари 1997-а. Като всеки одарен човек на изкуството
и той има остър взор, наблюдателност и интуиция, които се
родеят с научни прогнози. Чавдар Добрев беше сред първите, които проумяха фалша на
Горбачовата „перестройка за
повече социализъм“. Видя и описа как Борис Елцин, качен на
бронетранспортьор, се въздигна до вожд на велика държава, а скоро след това изстреля снаряди срещу законния
й парламент и създаде среда,
в която се развихри криминалната революция (контра-

революция) в Русия. Чавдар
Добрев не се умори да се гневи, да протестира срещу идиотското разграбване на българското народно богатство,
срещу уродливия нрав на злощастници, които приемат пороците за добродетели и не
се срамуват да погазват националните интереси. Трубадур на духа, той остана същият, какъвто беше и през целия
си смислен живот – скромен в
бита, неуморен в творческите си изяви, деен в обществения живот. Обратно на ония,
в чиито представи той е своеобразен Дон Кихот или доктор
Фауст.
Достойна личност, Чавдар
Добрев е твърде своеобразен,
различен. Но общуването с
него духовно ни обогатява с
мислите, които изрича, с книгите и статиите, които публикува. Увлича ни със страстта си да служи на правдата.
С примера на грижовен патер
фамилиас той отгледа, обучи и
възпита скъпите си деца Ваня
и Наско, радва се на внуци. Иде
ми наум стара приказка. Самонадеяни аристократки вдъхновено се хвалели със скъпи дрехи
и накити, с богатства. Майката
отметнала завивката и посочила своето безценно имане – две
слънчеви дечица. Това били братята Грахки – бъдещите просла-

вени реформатори на древния
републикански Рим.
Като всеки жив човек и Чавдар Добрев не е чужд на увлечения, страсти и грешки. На
младини е част от литератур-

правдата отекваше и извън
опушените кафенета. В бурните спорове се открояваше и неговият глас.
Добродушно го одумваха, че
е наследил нещичко от прочутите ямболски анархисти. Сега,
поуспокоен от превратностите в живота, навярно си спомня за ония волни денонощия
подобно на светия Софроний
Врачански: „Ядохме, пихме и
хубаво ни беше...“
Чувал съм, че професорът
бил запален картоиграч. И когато печелел, и когато губел –
това бивало най-често, той се
вживявал като дете, за което
е важно, че се състезава, независимо от резултата. Ето
как стигаме до една олимпийска
черта в неговия характер – важно е да се бориш, нежели все
да побеждаваш.

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

Проф. Чавдар Добрев е носител на Националната награда за
литературна критика „Нешо Бончев“ за 2018 г.
ната бохема, сред която се открояват първенци на българската духовност. Гневният им протест срещу посредствеността,
пошлостта, догматизма и не-

Десетилетията сложиха
отпечатък и върху това буйно чедо на Тракия. Косите му
посребряха, стъпката му стана по-бавна и тежка. Но посо-

Уважаеми читатели,

През 2021 г. често се обръщахме към вас да ни подкрепите в абонаментната кампания. Остана неизпълнена задачата за 1000 годишни абонамента. Това, и драстичното
поскъпване на хартията, електроенергията и пепечатарските услуги наложиха след
18 години непроменяна, цената вече да бъде 2 лв. Повече от всякога обществото ни
се нуждае от убедени защитници. Не само защото годината е особено важна, с избори
за парламент и за президент,
а защото за да пребъде България, никой не бива да остане
безучастен в битката на исти-

ката на пътя му не се промени.
И той проумя заблуди, преживя огорчения, надделя обиди
и разочарования. Изгуби другари, в които вярваше, прости
се с приятели и литературни
събратя, които преминаха в
небитието. Ала Чавдар Добрев
не изневери на своята чест,
на социалистическото верую.
Ето защо заслужава да го почитаме и уважаваме.
Известно е, че всичко е човешко дело и е преходно. Така
е. Но сътвореното и съграденото, споменът за благородни
постъпки, надживяват поколенията. Стига да са белязани
със знака на отговорността.
Отговорността пред повелите
на времето, на неговите ценности. Не ще и дума: Чавдар
Добрев е отговорен интелектуалец. Това го прави честит
човек.

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Минчо МИНЧЕВ
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:
Проф. д. ик. н. Бончо АСЕНОВ
акад. Васил ГЮЗЕЛЕВ
Виолета СТАНИСЛАВОВА
(отговорен редактор)
д-р инж. Марин БЕЛОЕВ
Проф. дфн Нако СТЕФАНОВ
акад. Николай ХАЙТОВ
ст.н.с. Румен ВОДЕНИЧАРОВ
Проф. д-р ист. н. Тодор МИШЕВ
Фотографии Борис Марков
АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София
ул. Пиротска №3
тел.: 02 985 23 07
тел./факс: 02 846-50-01

ИЗДАВА
“Втора Зора“ ЕООД
Печат “Нюзпринт”,
София, ул. “Тинтява“ 100
ната с лъжата.
Разпространението
на
вестника, по независещи от
нас причини, все така продължава да бъде ограничено.
Абонаментът за сега е найсигурният начин, „Зора“ да
участва в битката за България.
Отново ви призоваваме: във
всяка пощенска станция
може да осъществите вашата подкрепа с абонамент до
края на годината, както и за
следващата. Също така можете да направите абона-
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мент за 1 месец, за тримесечие и полугодие.
Каталожният номер на
„Нова Зора“ е 311.
Абонаментът за един
месец е съобразно броя на
вторниците в него. Цената
на един брой вече е 2 лв.
Всеки вторник очаквайте
„Нова Зора“. Търсете го и го
разпространявайте.
Можете да се абонирате и
в офисите на ДОБИ ПРЕС. Редакцията на вестника има договорни отношения с тази
ПАМЕТ

фирма.
Същото може да направите и чрез пощенски запис
за избрания от вас срок на
адрес: София 1377, ул. „Пиротска“ 3, за Минчо Мънчев
Минчев. Особено е важно да
бъде изписан точния адрес и
името на получателя, както и
телефон за обратна връзка.
Допълнителна информация може да получите на тел.
02 985 23 05; 02 985 23 07, както и на мобилни телефони:
0879 140 122 и 0894 66 49 00.

БАНКОВА СМЕТКА:
Уникредит Булбанк
IBAN BG43UNCR70001519963494
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Приемат се оригинали по
стандарт 30 реда,
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ЖИВ В ПАМЕТТА НА
ИДЕАЛА ЗА БРАТСТВО
И ЧОВЕЧНОСТ

Н

а 9 ноември 2021 г. ,
след кратко боледуване, почина един
от
най-големите
ерудити на България проф.
д. изк.н. Чавдар Добрев - литературен критик, театрал, писател, учен, публицист, общественик и преводач.
Проф. Добрев е роден в
Ямбол на 21.08.1933 г. в семейство на учители, последователи на левите идеи. Завършил е с пълно отличие унгарска филология и журналистика
в Будапеща. Ученик и последовател е на големия европейски
учен Дьорд Лукач. След завръщането си в България работи
в Министерство на външните
работи, в издателство „Народна култура“ и в Българското
национално радио. Защитава
аспирантура в Академията за
обществените науки на КПСС
в Москва.
Научната му кариера преминава в Института по изкуствознание при БАН. Бил
е заместник-директор на Научното обединение за изкуствознание на БАН, първи заместник главен редактор на
сп. „Съвременник“, заместник
генерален директор на Дирекция „Международна културна дейност“, главен драматург на Народния театър
и на Сатиричния театър, директор на Българския културен център в Москва.
Член на Съюза на българските писатели и автор на над
60 книги, монографии, научни трудове в областта на театрознанието, литературознанието и публицистиката,
сред които „Реализмът на Вах-

Георги ЙОРДАНОВ

З

а проф. Чавдар Добрев
са изречени и изписани
много похвални думи,
верни съждения. И аз
съм убеден, че неговото творчество, богатият му жизнен
опит, ще бъдат теми за бъдещи
размисли и изследвания. Защото Чавдар Добрев е явление
в българската литература, култура и обществознание.
Театрална и литературна
критика, поезия, публицистика, философия, народопсихология, политика – всичко това,
взето вкупом и в логическо единство, определя образа и същността на този високо надарен
интелектуалец с прояви на енциклопедичност. Впечатлен
съм от десетките му книги, от

Минчо МИНЧЕВ

Позиция
На Чавдар Добрев
По-високо от гръмоотводите
нося свойто чело овъглено.
Горе кашлят бездънните сводове
и просветват с огнива над мене.
Като връв насмолена прегаря
хоризонтът. И в залеза остър
ври катран за душата ми, пари
динамитът във моите кости.

тангов“, „Лирична драма“, „Забранените плодове на познанието (Емилиян Станев)“, „Всекидневният Леон Даниел“, „Ранено време“, „Окосена болка“,
„Възхвала на разума“, „По сянката на преустройството“,
„Сфера“, „Камбанен свод“, „Новата естетика“, „В епицентъра на паметта“, „Книга за Вапцаров“ и др.
Носител е на множество
национални и международни награди.
Член на БКП от 1959 г.
През периода 1994-2004 г.
е член на Висшия съвет на
БСП. Бил е народен представител в 37-то Народно събрание.
През годините проф. Чавдар Добрев бе желан и изявен автор на страниците на
„Нова Зора”. Неговите статии, есета и анализи ни караха да бъдем горди, че първи сме оповестили размислите, тревогите и надеждите на
един проникновен ум, на голям патриот и радетел за истината и правдата. Удивя-

ващо бе неговото умение в
синтеза и анализа на факти
и обстоятелства, в дълбокото познаване на механизмите и тайните в обществените
явления и очаквания. Напътствията му, както и неговата
подкрепа правеха „Зора” посилна и уверена. Усмивката
му ни поощряваше. Добрата
му дума ни пришиваше крила. Но най-поразяваща съзнанието бе неговата мъдрост,
вярата му във вечното безсмъртие на живота.
Сбогом, приятелю.
Някога ти написа, че смъртта е само синкоп в неговото
всепобеждаващо тържество.
И добави, че животът е като
източния вятър, от който завет няма и не може да има. И
смъртта е само доказателството за собственото й безсилие.
Почивай в мир!
Ти оставаш жив в сърцата
ни и в паметта на идеала - за
братство и човечност, в който заедно вярвахме и, за който ти не се умори да ратуваш.
„Зора“

Ще изчезна. Искра да добавят
наднебесните поселения
и без разписка ще съм доставен
в местожителство, без отклонение.
Чувам как ме изгриза мълвата,
как окоп за взрива ми предлага –
нова каска отпреди войната,
стара тактика: Ниско залягай!
Но назад, до девето коляно,
в моя род няма мъж коленичил.
Ако името ни е останало –
всеки в своята кръв се е вричал.
Аз не мога гръбнак да прегъна.
Аз не мога на лакти да пея.
Мен земята назад ще ме върне
като камък, щом тъй оцеля.
В безпатронните битки за слава
чак до кръста животът нагази.
Но не съм за поет назначаван.
И не съм от роднинства помазан.
Все под грохота гръмоотводен
нося свойто чело овъглено –
като бомба необезвредена.
Съскат горе огнива над мене.
Но аз съм свободен!

ЧЕСТТА ДА СИ ОТГОВОРЕН

прекрасните му стихове и статии, от неговите отлични преводи на първенци на унгарската и руската книжовност. Само
избраното, което издателство
„Захарий Стоянов“ ни поднася,
обхваща осем обемисти тома.
Едновременно с изтощителния кабинетен труд, на който е
всеотдаен от зори до късна доба,
Чавдар Добрев не се уморява да
спори, да се сражава с мисъл,
с публикации и действия за
своите социалистически убеждения, за съдбата на Отечеството. Който го е слушал, знае, че той
говори със страст и вътрешна убеденост, без да се заяжда ра кое е лъжа и кое е истина.
или да обижда своя опонент. Все дири нещо, в което да повярПостоянно се стреми да разби- ва. На вид слабоват и навъсен, с
Откъс от „Срещи“ – книга 1-а на трилогията „Притаени мигове“ на Георги Йорданов, изд. изпито умно лице, той се преобразява, като се усмихне, а ост„Захарий Стоянов“ и изд.„Светулка 44 Атеней“, София, 2016.
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Антология

ПАМЕТ

рият му поглед проблясва зад
стъклата, вдъхвайки доверие,
но и респект. Прилича на самовглъбен учен или проповедник.
Така изглежда, но не съвсем. По-

знавам го отблизо, за да твърдя: у
него бушува духовна енергия,
която не се стъписва пред самонадеяни естети, псевдоавторитети, самозванци в политиката.
Мъж с твърд характер, с многостранни културни интереси и
будна обществена съвест, сърдечен и отзивчив, състрадателен и светъл човек – това е Чавдар Добрев!
Чужд на всякакво равнодушие, той откликва пламенно и талантливо на събитие
и обстоятелства, които будят
обществения интерес. Чавдар
Добрев осветли с научна проникновеност нови повеи в театралното изкуство, написа
впечатляващи книги за Брехт
и Вахтангов.
На стр. 11
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