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В „ОКОТО НА БУРЯТА“ И КОЙ КОГО...?

О

т историческа гледна точка периодът, в който живеем сега е в непрекъсната и възходяща компресия от събития, които в миналото са протичали за десетилетия, а
днес достигат своята кулминация
за броени месеци. Като резултат,
цялото човечество е в състояние
на перманентен стрес, очаквайГеорги ВАЦОВ
ки фаталната експлозия! В свят, в
който от хилядолетия съжителстват две взаимно изключващи
се сили, по определение е невъзможно възходящо развитие. Хармоничното и балансирано движение напред и нагоре изисква постигането на помирение между силите така, че светлината да сочи
пътя, а топлина да сгрява жадуващия по-добър и смислен живот
„Homo Sapiens“.
Нерегулираната събитийна компресия, предизвикана от
ръкотворни човешки действия и планетарни противоборства,
непрекъснато подклаждана от егоистичния властови нагон на
финансовите „крале“, неминуемо ще доведе до взрив, който ще
изпепели малките и незащитени общности и народи по света,
заедно с техните идеали, кумири и неосъществени мечти! И никой от безмозъчните инициатори на световните катаклизми няма и
да забележи, как за броени години техните действия „генерират“
сред себеподобните им, тотално безразличие и апатия към красивото и истинското, към духовното и възвишеното!
И като следствие: в превъзнасяния западен свят настъпи
хаос и деградация!!!
Началото на саморазрушението

бе положено през март 1989 г. от служителя на Държавния
департамент на САЩ Френсис Фукуяма, който категорично и
безапелационно се произнесе, че „всеобхватните идеологии на
ХХ век са се провалили и е настъпил краят на идеологическите борби“.
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ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

• Социаллиберализмът – отровата на една токсична секта

ИДЕЙНИТЕ ТЕРМИНАТОРИ НА БСП
• Сардоничният смях на съдбата и моралистите от „Свидетели срещу Нинова, от последния ден“

Минчо МИНЧЕВ

Т

ози отговор се забави.
Наложи се да пиша текста повторно. За моя
голяма изненада се
оказа, че публикацията „Емоциите в политиката са лош съветник“, не е безименно колективно творение на Идейнополитическото обединение в
БСП Платформа „Социализъм
21 век“. Своето авторство, в наISSN 1310-8492

рочно писмо до Валерия Велева, е потвърдил самият Георги Пирински. В този смисъл се
наложи отново да препрочитам
публикацията му, в отговор на
моята – „Сама – като Антоний
срещу Римската империя“.
Да си призная отначало не
повярвах. Помня Георги Пирински от Кръглата маса, а
и отпреди това, още от времето, когато „ненавършил и 30 години, по специален скоростен
асансьор, без междинни спирки, бе издигнат до длъжност
първи заместник-министър
на външната търговия, а през
1986 г., влезе и в състава на ЦК
на БКП.“ Това са думи на инж.
Иван Пехливанов от публикация във в. „Нова Зора“.

„До 10 ноември той бе известен сред директорите на стопанските организации главно
като „неподписващият зам.министър, при когото се отиваше като в поща – да се пусне „писмо“ до министъра.“ - допълва инж. Пехливанов.
Въобще, „Свидетел на историята“ е знаменита книга. Още при първите публикации в „Нова Зора“, където нейни части излязоха като отделни
статии, бях предупреждаван от
инж. Пехливанов, че поемам
огромен риск, защото като
човек, чийто живот е преминал по други релси и коридори, си нямам и представа за
дългата слонска памет и отмъстителност на описаните
ЗОРА Е !

от него персонажи, както и
мъртвата хватка на дългите
им ръце.
Аз разбира се, нехаех, додето не ми се наложи буквално
да мина в нелегалност, от която реално ме избави внезапната гибел на бащицата на българската перестройка Андрей
Луканов. Това обаче е друга, постара история.
Преди нея убеждавах инж.
Иван Пехливанов да събере
всички свои статии в книга и
с времето, когато той склони,
вече след смъртта на Луканов,
аз станах и кръстник на книгата, името на която „Свидетел
на историята“, бях измислил
отдавна. Нещо повече, междувременно успях да склоня

и друг основен автор на „Нова
Зора“, проф. Чавдар Добрев,
светла му памет, отиде си преди месец, да напише блестящия предговор към нея, с който тя се появи през 2005 г.
Струва ми се, че тъкмо плодотворното и честно общуване с хора като инж. Иван Пехливанов, и с Борис Дерибеев,
„железният воин“, за който съм
писал и друг път, и двамата реални строители на онази България, която загубихме, се превърна в онзи незаобиколим
фактор, който отвори не само
моите очи за много по-обширната картина на българското
възмогване през втората половина на миналия век.
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Нещо повече, той успя да
ме превърне в убеден защитник на най-грандиозния модернизационен процес, осъществен в българската история, от същата тази партия,
отрицател на делото на която
през 90-те години бяха „мухите кюрановки“ от ОСД, мутирали днес в токсична секта,
известна отскоро като Идейно-политическо обединение
Платформа „Социализъм 21“.
Дължах това пространно отклонение на светлата памет на
инж. Иван Пехливанов, чийто живот и дейност са всъщност
най-неопровержимото доказателство за това, че до 1989 г. в
България е осъществяван небивал съзидателен процес в
икономиката, промишлеността, културата, здравеопазването, образованието, военното и почивно дело и пр., и пр.,
който след тази дата, по волята
на едно режисирано пренебрежение, бе подложен на пълзящо
охулване и оплюване от перестроечни или по-точно, от ОСДйски позиции. За тези позиции
най-изтъкнатите техни носители твърдяха, че са „социалдемократически“, а другарят Георги
Пирински, като пряк участник в
този процес, ведно с Велислава
Дърева, заявява претенции, че
тази нова линия била осигурила
„бъдеще на БСП в новите исторически условия“.
Въпросът разбира се, е от
изключителна важност, защото изисква осветяване на идейно-политическите процеси, протичащи вътре в самата партия
и обуславящи нейното все понеубедително представяне в
обществения живот. Отговорността и вината за това състояние на БСП, се преписват единствено на Корнелия Нинова и
на „здравите сили“, „до смърт“
заклети противници именно
на този спасителен за партията курс“, според твърденията на
другаря Георги Пирински, които визират най-вече „Нова Зора“.
Винаги ме е удивявал чиновническият изказ и дарбата
на другаря Пирински да дава
сложни, но по същество неверни обяснения на прости неща.
Бил съм и жертва, и свидетел на
неговото неповторимо умение да
изтощава до припадък всички,
които от няма и къде, се е налагало да го слушат, когато през
годините на бавното умъртвяване на БСП той е съставял и
чел нейните основни програмни документи. За тях мълвата
твърди, че не са плод на колективен труд от много умове с партиен опит, а едноличен негов творчески продукт, тъй като били „изпразнени откъм съдържание и
лишени от каквато и да е политическа инвенция“.
Залите на конгреси и пленуми, изтръпваха всеки път,
когато на трибуната заставаше той и металният тембър на
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равния му като на говорещ робот глас, закаканижеше за все
по-избледняващите контури
на възможни победи и все понеубедителното светло социалистическо бъдеще, към което
трябвало да се върви чрез “преодоляване на капитализма“.
Но въпросът съвсем не е в
личните и особени качества
на другаря Георги Пирински.
Опусът, с който той ме заклеймява, е доказателство за пълната му творческа и идейна

на отчуждение от широките
партийни маси в собствената
си партия, които са възпитани
и са носители на автентични
социалистически идеи. Каквито и обяснения да се дават, каквито и обвинения да се хвърлят
към Корнелия Нинова опитала се, както вече писах, да „очисти БСП от мръсната кръв и гнилост, с които преходът я натовари“, не трябва и за миг да се
забравя, че крясъците и хулите
идват организирано и с безот-

летален изход 130-годишната
партия на българските социалисти, опасност, която все още
не е отминала, ако все така активно продължава токсичната
дейност на „кошарата“ „Социализъм 21 век“.
Велислава, която винаги се
е изживявала като самоназначил се „наблюдаващ прокурор“,
относно „идейното здраве на
БСП“, обозначи само с едно изречение опасното и скривано
с много усилия триединство:

Георги Пирински и Сергей Станишев. Отсъстващият от снимката е социаллиберализмът, който
се превърна в най-съществената част от тяхната политика.
безпомощност. Негов най-неумолим идеен отрицател обаче,
се оказа самият живот, както и
затъването на БСП във все подълбока идейна криза. Защото
се потвърди предупреждението на „Нова Зора“, още от 90-те
години на миналия век, че ОСД
са идейните терминатори на
БСП. И че те всъщност са преносителите на най-опасния политически вирус на всеобхватната
епидемия, налазила левите политически партии и движения
в Европа, чието име е социаллиберализъм, троцкистката
основа на идеята за разгрома
на всичко национално, в изграждането на новия световен
ред. Това е и името на улицата
без изход, в която бе натикано
братството на левите партии
в Европа, наречено ПЕС, начело на което, може би не случайно, вече няколко години наред, е
Сергей Станишев, доскорошният председател на БСП.
В това е историческата вина на партийното дворянство на БСП, приело като
собствена групова идеология
изолационистките практики

четния ресурс на могъщи партийни барони, събрани на завет в кошарата на Платформа „Социализъм 21 век“. На тях
именно принадлежи нескопосания опит да бъде прехвърлена
вината „от болната на здравата
глава“ за гибелния път, в който
те самите натикаха БСП.
Причината БСП да се представя все по-неубедително не е
в Нинова, а в онова историческо отстъпление, обозначено
в самопризнанието на Велислава Дърева в нощта на 5 юли
2009 г., за което писах и част
от което ще припомня отново: „Ако ги бяхме послушали, ОСД
никога нямаше да вземе властта
в БСП!“ Тогава Сергей замълча, защото конфузът не бе във
факта, че Велислава обругава
в мое лице новия коалиционнен партньор на БСП – Партия
„Нова Зора“, а защото със своята
невъздържана бъбривост „издаде четата“ и сложи знак на
равенство между идеите на ОСД,
налаганият от Георги Първанов
и Сергей Станишев генерален
курс на социаллиберализация,
който беше на път да доведе до
АКТУАЛЕН ГЛАС

явлението „Сергей“; ролята на
ОСД и чуждите, усмъртителни
за партийните маси идеи на социаллиберализма. Тъкмо това
триединство стана и причина БСП да влезе в капана на тази
„улица без изход“.
Социаллиберализмът „съвсем по европейски“ щедро и нагледно убеждаваше в предимството на своя прагматизъм,
средния, а най-напред висшия
партиен ешалон. Убеждаваше
и всеки, който имаше възможност да влияе на масата социалисти, както и в обществото,
в съкрушаващата правота на
новата генерална линия. Той
осигуряваше комфорт, просперитет и едва ли не „всички прелести на мохамеданския рай“.
Вярно, не за всички, но нали
още на 21 ноември 1989 г., самият Андрей Луканов бе заявил главната формула на всеобщото загниване: „Спасението на комунистите ще е поединично и ще е само в собствените
им ръце!“.
Така и се случи. Само с честния труд на собствените им ръце,
един президент и неговите си-

нове, в съдружие със сина на
иначе непоклатим партиен авторитет, на по-малки и по-големи партийни величия, станаха
всевластни владетели, скрито
или явно, на заводи и предприятия, на бивши партийни имоти, хотели, хотелски комплекси
и пр. И за цялото това благополучие на по-едрото и по-дребно
перестроечно партийно дворянство, единственият аргумент
и главното основание беше и остава съществуването на БСП. А
мътната вода на това партийно живуркане и охолен живот
по върховете, течеше като река,
ставаше по-пълноводна и мощна, и „нямаше нииет да спре“,
както по друг повод беше казал
олимпиецът Пенчо Славейков.
Докато не дойде Корнелия
Нинова!
В началото нищо не предвещаваше сътресения в стария, с установени порядки
130-годишен дом на столетницата. Клановете и групировките си бяха поделили сферите на влияние и владение, блаженстваха и прославяха прелестите на новия феодализъм,
за който „в новите исторически
условия“ бе поработил усърдно
и Светлейшият княз на Лукановия завет – другарят Георги
Пирински. Разбира се, не сам,
а с всички скрити и явни съмишленици, овладели партията на българските социалисти.
Структурите ерозираха по-бавно или по-ускорено, „но кой ти
хай“! Поетът е писал: „Тъй върви светът,/ лъжа и робство/ на
тази пуста земя царуват!“ И
„партийните дворяни“ мислеха, че всичко това ще е вечно.
Или поне до края на света. От
тях едва ли някой бе чел „Гепардът“, но те се тешаха с мисълтта на Томазо ди Ломпедуза,
че трябва всичко да се промени,
за да си остане същото. Затова
и първите по-дребни отпадания се възприеха от тях като
случайни. Чу се все пак скърцане на зъби, но по-мъдри и посговорчиви гласове надделяха и обявиха всичко това за „неизбежна, необходима и съпътстваща щета“.
Малко по-късно реалността заоформи своя по-остър
профил. Но демокрацията нали
бе прибрала другаря „Маузер“ в
кубура, а слободията на словото
бе станала пословична, партийната аристокрация прие сражението, но избра съвсем неразумно за свое оръжие абсолютно чуждата на собствената си
природа защитна теза – обозначи се като „крепост на морала“! Последва сардоничен
смях и се оказа, че се смее не
друг, а самата съдба. Смееше
се над аргументи като: „не е
честно, че Нинова изменя на уговорки и договорености с другари,
с помощта на които сама дойде
брой 46, 21 декември 2021 г.

Завещано от ГЕРБ:

НАС КОРУПЦИЯТА СПЛОТИ НИ!
„И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
продава си и душата“

(Христо Ботев, „Патриот“)

Петко ПЕТКОВ
„Корупцията
сплотява“,
рече „Лидерът“ Бойко Борисов
на среща с „Младежи ГЕРБ“ в
зимния курорт Пампорово. И
не пропусна да се похвали как
е оправил България след разрухата, оставена от правителството на Станишев и двойната разруха, останала след
едногодишното управление
на Орешарски. Дребна подробност е това, че при управлението
на тройната коалиция, оглавено от Станишев, България стана член на ЕС, а при 12-годишното управление на Борисов,
въпреки осъщественото от София европредседателство, тя се
прочу, като най-бедната и найкорумпираната страна в Европа. И че, както в докладите на
ЕК, така и в оценките на Държавния департамент на САЩ,
се говори за ендемичната българска корупция. Стигна се и
до санкционирането от САЩ
по закона „Магнитски“ на политици и олигарси, свързани с
ГЕРБ и ДПС.
на власт.“
Така врещяха и пищяха
моралистите от сектата „Свидетели срещу Нинова от последния ден“. Проглушиха дори
„ушите и на глухия цар в Египет“. Стенеха те за „похитения
колективизъм“ и за „коварното
приплъзване на БСП към образа на партия от лидерски тип“.
Имаше ли обаче някой, който
да повярва на „лъжливите овчарчета“? Не, нямаше! Защото те не бяха живели и работили като единно цяло с обикновените партийни членове, а
нагло бяха паразитирали върху изстраданата вярност към
социалния идеал на хиляди
обикновени хора. И всеки от
тях отговаряше в себе си по своему на техните оплаквания и
предупреждения. „Материнствания“ не се дочуваха, но то
и така е прието в тази партия.
Когато организационните мерки станаха по същество, защото
всички осъзнаха, че само със
„смяна на креватите“ промяна няма да стане, поде се друга
песен – за „разгром на партийното единство“ и, затова че открито се работело и способствало за „унищожението на БСП
като силна лява партия“. И това

Пандемията на коронавируса, която започна пак при
управлението на Бойко Борисов, ни донесе още няколко
„отличия“: последни в ЕС по
темп на ваксинация срещу коронавируса, с най-висок дял
на заразените и починалите
от него на 100 000 души население. Всичко това, благодарение на „дискотечната“ политика в борбата с епидемията,
при която сутринта министрите на ГЕРБ обявяваха едни
заповеди, а вечер премиерът
Борисов ги отменяше като същински падишах. Веднъж дори
спря употребата на ваксината на
„Астра Зенека“, въпреки закупуването на 4,5 милиона дози
от нея. Борисов оправда своето
нареждане с чаканата „диагноза“ на Европейската агенция
по лекарствата ЕМА. После „излишъкът“ от тази ваксина бе подарен на Кралство Бутан.
Прокуратурата разбира
се, не видя нищо нередно в
това разхищение на публични средства, както не видя
основания за разследване
и в кадрите с премиерското чекмедже в Бояна, пълно с
500-еврови банкноти и злат-

ни кюлчета. Тя отказа да търси и тайнствената посетителка
на премиерската спалня, която самият Борисов нарече Мата
Хари пред германския „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“,
но с голямо усърдие се зае да
разследва служебния здравен
министър Стойчо Кацаров. И
то въз основа на донос от уволнения от служебния премиер
заместник-здравен министър
Димитър Петров, който твърдеше, че е била нарушена процедурата при възлагането на обществена поръчка за доставяне
на тестове за учениците. Нищо
че за една и съща сума, отпусната от МС, са били купени 3 пъти
повече тестове за коронавирус. Последната (засега, б.р.) изцепка на прокуратурата беше
пресконференцията от 12 декември, на която Гешев и няколко от подчинените му прокурорки, се оплакаха от натиск от страна на служител на
ГДБОП. Натиск, упражнен върху наблюдаваща прокурорка
с цел да се смекчи мярката за
неотклонение на задържания
като получател на 54 млн.лв.
от АМ „Хемус“ съдия по футзал, Борис Колев. Прокурату-

рата се оплака от недопустимия тон, с който служителят на
ГДБОП разговарял с въпросната прокурорка, но от ГДБОП
разказаха друга версия. Според
нея обвиняемият е бил готов
да разкаже всичко за измамната схема и истинския адресат на изтеглените с чували
милиони, но прокуратурата
възпрепятствала това, отказвайки да се договори с обвиняемия. Нещо повече, тя започнала разследване срещу служителя от ГДБОП за уж оказания
от него натиск върху наблюдаващия прокурор. На спомената пресконференция на Гешев този прокурор не присъстваше, но си личеше страхът на главния прокурор от
това, че позицията му може да
бъде пробита отвътре. По-късно дори декларира готовност за
взаимодействие с МВР в борбата срещу битовата престъпност, телефонните измамници и т.н. Обеща да разследва
и заплахите, отправени срещу
вътрешния министър Бойко
Рашков и депутата от ПП Христо Петров или Ицо Хазарта. Ти
да видиш!
Новият-стар министър на
вътрешните работи Бойко
Рашков, естествено, не се върза на тези плиткоумни номера,
а новият министър на правосъдието направо му каза, че неговият инат пречи и струва пари
на данъкоплатците. Защото

не Гешев, а данъкоплатците
плащат обезщетенията, присъдени от Европейския съд
по правата на човека, на лица,
обвинени и третирани тенденциозно от държавното обвинение в България. Ако тези
обезщетения ги плащаше Гешев, отдавна да е влязъл в затвора за неплатени дългове. Впрочем, бившият главен прокурор
на Албания Адриатик Лала неотдавна беше арестуван в Италия и ще бъде съден за корупция. А Лаура Кьовеши, като
шеф на румънската Агенция за
противодействие на корупцията по високите етажи на властта
(DINA), успя да вкара в затвора
дори един премиер и партиен
лидер. И съвсем заслужено бе
избрана за европейски главен прокурор, въпреки че не е
учила право в милиционерската
школа в Симеоново.
Що се отнася до заключението, направено от Бойко
Борисов в Пампорово, за „сплотяващата“ сила на корупцията, „Лидерът“ имаше предвид
участниците в новата управляваща четворна коалиция:
ПП-БСП-ИТН-ДБ. Той не разбирал как ще работят провалени
политици, чиито партии са се
сринали на последните избори. Забрави само, че собствената
му партия ГЕРБ се срина от 117
депутати през 2009 г., до 59 депутати през ноември 2021.
На стр. 4
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обаче им се видя недостатъчно,
та разтръбиха по медиите, че
Нинова била дошла на власт в
БСП по сговор с десните и, за да
я ликвидира като „лява алтернатива“. И тутакси се втурнаха
да подмагат де на когото сварят, само и само да се провали
БСП на изборите. Е, сполучиха.
На третия ден, след 14 ноември, Нинова си подаде оставката, и обяви, че през януари ще
има конгрес. Веднага бе издигнато ново искане – тя да не взема участие в преговорите за правителство! Не се получи. Самият
Кирил Добрев кандиса за заетия
от нея пост: „само и само да остави партията на мира!“.
По-наблюдателните членове на БСП обаче, отдавна
бяха забелязали изчезването на думичката социализъм
от основните партийни документи, подготвени от мозъчния перестроечен тръст, ръководен най-често от другаря Георги Пирински. Тази инерция,
която той наложи, присъства и в
отговора му до мен, „копиеносецът на озлоблението и омразата“, „сковаван от атавистичен
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страх“, че оставката на Корнелия можело да бъде осъществена! Няма да му припомням на
другаря Пирински колко много
неща се клатят на този свят, но,
уви, не падат.
Милият, той! Как човек да
не се съгласи с неговите биографи, че е „единственият от
тесния кръг на Луканов, на когото е присъща лоялността“; че
„не е боец и всъщност не понася удари“; че има обаче „способността да забележи преди всички тенденциите в самия им зародиш“ и, че въобще е като „китайски порцелан – фин, изящен,
но чуплив!“.
Не искам да го нараня грубо, но няма как да не призная,
че не ми е лесно да споря с глас
от канализацията на историята, и че моят „сковаващ страх“,
е всъщност реверсният образ
монетата на неговата „златна
мечта“. Признавам му предимството да притежава несъмнени езикови умения, външно
да изглежда умерен, тактичен
и сдържан, но неговата драма,
смея да твърдя, е в отсъствието на смелост да се вглежда

с по-голяма задълбоченост в
тенденциите на прииждащото бъдеще. В Европа, че и в САЩ,
където е роден, светът вече „заизчегъртва отровната плесен“
на социаллиберализма, ако
използвам глагола, любим на
чалга-патриотите. Там, в мозъчни центрове и сдружения на
честни мислители, се обсъждат
координатите и целите на задаващата се епоха на пост-социаллиберализма, което значи завръщане на нормалността, на извечните ценности и
отговорности на човека. И че
в това е всепобеждаващата
енергия на оптимизма, който
никой няма право да не забелязва, въпреки пандемичните и по същество сатанински
ексцесии на днешния ден, в
който ненормалното се представя за „нова нормалност“. А
се оказва, че, главният редактор на теоретичния орган на
БСП, сп. „Ново време“, се занимава със счетоводни анализи
на процентите, с които била
избрана Корнелия Нинова за
председател на партията! За
подобни шмекерии има мно-
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го по-испедепсани авторитети
и в по-сложни бакалски сметки
от тази. Некрасиво е някак си,
да се слиза до нивото на един
Михаил Константинов. Обидно е и за партията, и за историята, подобни занимания да
са на човек, който заема стола,
на който е седял цели 26 години самият Димитър Благоев!
Големият въпрос, който
„Ново време“ има да разреши,
с цялата теоретична мощ на
една просветена и обърната към проблемите човека и
света, партия като БСП, днес
е преди всичко в отговора какъв може да бъде способът, с
който тя да се излекува от отровните плесенни изпарения
на социаллиберализма? И как
може да избегне съдбата на
почти всички социалистически партии, заразени от неговото токсично дихание?
Трябва да се понапрегне другарят Пирински, за да
не последва БСП нерадостната съдба на такива колоси като
Френската социалистическа
партия.
На стр. 4
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И че за няколко месеца на
два пъти беше изпреварена от
наскоро регистрирани формации, като ИТН и ПП. А фактът,
че като водач на листа в 25-ти
МИР София, Борисов беше
разбит от рапъра Ицо Хазарта, е предостатъчно основание той да напусне завинаги
политиката. Тогава ще си проличи, дали ГЕРБ е партия с идеология и евроатлантически десни
ценности, или е ОПГ, сплотявана единствено от корупцията и келепира. Ежедневните
представления, които изнасят
по телевизиите „политическите номади“ Даниел Митов и
Тома Биков, „автентичните“
гербери Десислава Атанасова, Томислав Дончев, Радомир
Чолаков, Александър Ненков,
Христо Гаджев и „присъдружните“ на Борисов социополитологични и други шарлатани,
само засилват тягостното впечатление за фатална обреченост на бившите управляващи. Корупцията сплотява една
ОПГ, но само когато „Лидерът“
може да раздава порции от
държавната баница. Тоталитарна и авторитарна партия се
разпада, ако дълго време бъде
оставена далеч от облагите на
властта. А след загубата на централната власт, ерозията и изолацията на ГЕРБ ще продължи и на местно ниво. Корупцията, която държеше „шайката“
(според Антон Тодоров, б.а.) в
кондиция, сплоти и нейните
душмани. В това е голямата
заслуга на Борисов, че подготви кончината на своя модел и
на създадената и командвана
От стр. 3

Защото тъкмо това „социаллиберално гниене“, което той
и другарите му привнесоха в
БСП, създаде условията, при
които във Франция се пръкна
за президент лейтенантът от
Родшилдовия полк Еманюел Макрон, а в Германия, пак
то преосигури със време несвършващите мандати на фрау
Меркел.
Сп. „Ново време“ би трябвало да отговори защо, въпреки че бе ощастливена от ОСД с
„ново бъдеще за БСП“, социалистите извън нея стават все помного? И все по-малко се оказват организираните членове
на някога милионната партия!
И какво е обяснението за тяхната несвършваща мъчителна
идейна гарота, работеща в амплитудите: „надежда“ – „отчаяние“ – „надежда“ – „отчаяние“,
и така вече 30 години! И какво караше социалистите да си
запушват ушите при всяка поредна лъжа на своите лидери?
И при всяко наплевателство,
клевета или клетва на ояденото и напълно бездуховно партийно болярство?
Отговорът ми се получи
твърде пространен. Но така е,
Стр. 4
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от него партия ГЕРБ. Която,
според Йордан Цонев от ДПС,
е проект на кръга „Капитал“
на Иво Прокопиев. Същият
кръг бил автор и на проекта ПП,
и на клеветите срещу Делян
Пеевски, довели до заблудата
на Държавния департамент и
американските санкции срещу „най-големия дарител“ в
България. По-голям „принос“
към „евроатлантическите ценности“ не може да има! И това
е нещо, което Данчо Мента-

та би следвало да включи в
съдържанието на понятието
„дежа вю“, сиреч нещо, което
вече сме виждали.
На 13 декември 47-то НС избра новото редовно правителство на България, за което гласуваха 134 от присъстващите
238 депутати, а против се обявиха 104 народни представители от ГЕРБ, ДПС и „Възраждане“. Изказванията, репликите
и дупликите по повод на кабинета на Кирил Петков, показаха

цялото лицемерие на партиите
от статуквото, чиито представители хем пожелаваха успех
на правителството, хем вещаеха неминуема катастрофа. И
най-яростни критици на новия
кабинет бяха прибежчиците в
ГЕРБ от други формации като
Тома Биков и Любен Диловсин. Един от новопокръстените
гербери дори каза, че бил щастлив от факта, че ГЕРБ не е част
от новото коалиционно мнозинство. Той ако знаеше само
колко много български граждани са щастливи от отсъствието на ГЕРБ и ДПС от управлението на България? Но понеже,
както казва Маркс „Човечеството се разделя със смях със своето
минало“, герберите започнаха
да цитират дори „класика“ Димитър Пенев, подобно на дявола, който тълкувал Евангелието. Какъвто е „мат`рялът“,
такива са и речите на неговите
„народни представители“! Както казваше преди години Бойко
Борисов на миньорите от ГОРУБСО „Аз съм прост и вие сте
прости, затова се разбираме“.
Първата част от тази сентенция
се оказа абсолютно вярна…
Делириумът е крайната
фаза на пиянството. ГЕРБ и
ДПС обаче прехвърлят мярата на срама, стоварвайки своите грехове на хората, които ще
се опитат да изтеглят от тресавището българската каруца,
която те набутаха и зарязаха
в калта. Обаче, падне ли про-

курорската им крепост, отиде
ли си Гешев с неговите верни
пажове, ще настъпи поплак и
скърцане на зъби. Народът се
умори да чака Месията, който
внезапно ще го направи богат и щастлив, но е готов да
стисне зъби, за да види малко
справедливост. Корупцията
сплотява и не корумпираните
- срещу носителите на корупцията. Последните бяха забелязани дори отвъд Атлантика, но не и от прокуратурата
на Борисов-Гешев-Пеевски.
Като пожелавам успех на новото правителство, бързам да
припомня прословутата бръснарска предпазливост, намерила израз в девиза: „Уважение всекиму, доверие и вересия
никому!“. Дванадесетгодишното „успешно“ управление
на Борисов ни научи да си отваряме очите и ушите, когато ни обещават светло бъдеще. Понеже търпението на народа се изчерпи, не 100 дни, а
100 часа време няма да остави
на новото правителство. Защото градове и села газят във
вода, а ходят жадни и са без
ток, вода, пътища и топлинка. Стоварват се едновременно няколко кризи и никоя не
търпи отлагане на решенията. На всичко отгоре, съавторите на тези кризи ще вредителстват като опозиция и ще
ръкопляскат на всеки провал на новата власт. И това е
„дежа вю“, нали?
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когато човек пише един текст два
пъти. Позамислих се и реших, че
не бива да свършвам дотук. И
че няма да е честно, ако пропусна да благодаря на другаря
Пирински за ония два случая,
назад в годините, когато той ми
е помогнал. Случи се, когато бе
председател на Народното събрание. В по-предишно време
не ме е забелязвал или пък не ми
е говорил, навярно заради позициите на вестника и партията,
които Велислава Дърева „мрази“, и които „никога няма да заобича!“.
В края на август 2005 г. обаче, другарят Пирински ме видя
в коридора на Народното събрание и ме покани в кабинета си. Бръкна в някакво чекмедже и извади списъка на депутатите от Национално обединение „Атака“. Изборите бяха
свършили наскоро и 19 от тях,
бяха подкрепили с подписите
си писмото на „Белия Вожд“ Волен Сидеров, с което той настояваше хората в списъка да бъдат признати за народни представители от... партия „Атака“,
току-що появила се в правния

мир! Между подписалите бе и
името на проф. Станислав Станилов, в това време председател
на Централната контролна комисия на Политически кръг
„Зора“, предходник на ПП „Нова
Зора“. Другарят Пирински знаеше, че с него ме свързва дългогодишно приятелство и великодушно нареди да ми направят
ксерокопие от документа. Сигурно съм представлявал особена гледка в своето искрено разочарование от хората които,
покрай моята всеотдайност на
каузата на Отечеството, както я
разбирах, бяха станали „хора“, но
бяха загърбили още при първата предоставена им от случая възможност „лоялността
като чувство за морал и мярка
за съвест“. В списъка бяха и други като Минчо Христов и Стела
Банкова, към които аз бях подхождал като към другари по отдаденост на каузата. Те обаче не
можеха да ме уязвят. Бяха хора
далечни на „Зора“. Другарят Пирински ме наблюдаваше и сигурно се е забавлявал с внезапната моя ранимост, която съм
изобразявал и, на която той
ВЪПРОС НА ДЕНЯ

ставаше свидетел. И сам, посвоему е бил прав: един Минчо
Минчев не можеше да изисква
лоялност, защото не беше Луканов и нямаше какво да предложи, освен един пример как
успешно може да работи човек
срещу себе си. Когато си тръгвах, все пак ми прошепна с усмивка: „Не бой се, нищо няма да
излезе от това!“
Вторият път беше две години по-късно, когато се разпореди 27-членната Църковно-обществена делегация начело с Оряхово-Зуевски митрополит Алексей, изповедник на
Алексей II, патриарх на Москва
и цяла Русия, светла им памет
и на двамата, да премине през
ВИП-а на летище София. Моя
скромност беше домакин, натоварен с организирането на тържественото поклонение на високото руско пратеничество,
пред паметта на капитан Николай Киряев, зам.-председател на Петербургския Славянски комитет, паднал на 6 юли
1876 г., в сражение с турците,
край село Раковица, начело на
1000 български доброволци от

корпуса на ген. Черняев. Тогава с Тодор Модев, областен управител на София, посрещахме високите гости и в един от последващите дни помолих владиката Алексей да прочете молитва
за здравето на другаря Георги
Пирински и за Румен Петков,
който помогна при посрещането на делегацията в Плевен,
а мъжкият хор на Новоспаския
манастир в Москва, по изричното
нареждане на владиката, изпя в
тяхно отсъствие „Многая лета“.
Така и ще завърша в предстоящите светли Рождественски празници: „Многая лета“ за
другаря Георги Пирински! Нека
е жив и здрав и той, и семейството му, и другарите му от Платформа „Социализъм 21 век“! Не
им желая зло. Знам че повечето
от тях са невярващи, сиреч безбожници, други пък са откровено „излъжигоспод“, но нека за
делата им да ги съдят: Вседържителят – горе, а тук – долу будната съвест на членовете на
БСП.
„Нова Зора“ остава, където й
е мястото: на страната на правдата и на истината!
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• 50 години от гибелта на министър Иван Башев

Дипломат № 1
на България

д-р Огнян ГЪРКОВ,
с л.д.р. посланик

С

лед
трикратни
парламентарни
избори и 8 месеца очаквания за
поредния състав на НС,
на 13 декември бе гласувано редовното правителство. Много приятели и
бивши колеги напомниха, че на същата тази дата
се навършиха 50 години от
нелепата гибел на министъра на външните работи
на НР България. Иван Башев, премръзнал при инцидент на Витоша. Тогава бях студент. Виждал съм
1-2 пъти Иван Башев: висок представителен мъж,
на разходка с момиченце
за ръка в Парка, Борисовата градина, недалеч от
Орлов мост, в близост до
жилището му на ъгъла на
бул. „Цар Освободител” и
„Братя Христо и Евлоги Георгиеви”, над аптеката. Покъсно животът ми наложи
да работя при 15 министри
на външните работи, след
Иван Башев, чак до времето на Николай Младенов.
Представите си за Башев изграждах през годините по
многобройни писмени източници, разкази и спомени на десетки негови познати или съратници. През
лятото на 2007 или 2008 г.,
моят незабравим приятел и
колега посланик Иван Д.
Спасов, в присъствието на
бившия зам.-министър Любен Петров, ме привлече
сред „дребните спонсори”
на книгата „Иван Башев –
политик, държавник дипломат”. Двамата бяха сред
съставителите й, а на представянето й, през март 2010
г., от вълнение Иван (Спасов) получава фатален масивен инфаркт. Светла му
памет.
Роден в семейство на заможни хора през 1916 г.,
Иван Башев се увлича по
левите идеи и бива арестуван и въдворен в лагер Еникьой. Майка му Мария Йохан Свобода, е родена в заможно семейство в Братислава, израснала във
Виена. Баща му е преуспяващ занаятчия, преселник
от Прилеп. Завършил прес-

тижната немска гимназия
(Deutsche Schule) и право в
СУ „Климент Охридски”,
Башев е доста по-различен
от тогавашните „големци” в държавата. С резервираността си към властовите привилегии (живее под наем), солидното си
образование и полиглотски езикови умения, той е
„странна птица” за произхождащите от селско-работнически „сой” висши партийни сановници. Бил е работохолик, комуто по природа било достатъчно да
спи 2-3 часа в денонощие.
А през нощта четял, изучавал чужди езици, подготвял
се е за преговори. Бил много взискателен към себе си,
но и към подчинените. Коригирал преводачите, които често използвал, за да печели време за обмисляне на
реакция, докато те превеждат устно. По думите на негов близък подчинен още от
Министерството на културата, щом министърът получел заплата, по шофьора изпращал пари на баща си.
Преди Людмила Живкова,
като заместник-министър на
културата, Башев пръв повдига частично „желязната завеса” от Изток, с представяне на
българско златно съкровище в
Швейцария и Франция, разрешава допускането на български хорови и танцови състави и
на отделни певци, до най-престижни сцени в „Стара Европа”.
Като министър на външните работи (1962-1971 г.), в конструктивно-прагматичен дух,
той отстоява последователно
и успешно външнополитическите позиции на България по
проблемите, натрупани преди и след края на Втората световна война, предимно със съседите. С личното му участие
са разчистени отношенията с
Гърция и Турция. След него, и
до сега, няма напредък за България по отношение на реални
турски действия за компенсиране на съдбата на потомците на прокудените тракийски
българи и тяхното наследство
за милиарди долари. По разказ
на посланик Асен Павлов, министър Иван Башев, вероятно
по разпореждане, но с нежелание, приема делегация на индийски цигани. Те споделят желание да проведат международен конгрес, с цел да насочат
вниманието на световното обществено мнение към своите
проблеми. Тъй като българските цигани били почти със 100%
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Иван Башев
индийско потекло, гостите изразили желание конгресът да се
проведе в България. Министърът контрирал с предложение
да си проведат конгреса в Индия, а от наша страна „бихме съдействали всички български цигани, които се чувстват от индийски произход, да се преселят
в родината на прадедите си”.
Няма информация за реакцията на висшето партийно ръководство относно позицията на
Башев, но преселвания също не
са регистрирани.
За мен Иван Башев е дипломат и министър на външните
работи № 1 на България, съобразно неговият личен принос
към страната и особено за нейния интегритет.
През 1992 г. ми бе възложено да изчета целия архив на
МВнР (явен, за служебно ползване, и секретен) около Пражката пролет през 1968 г., с цел да
бъде установено дали в министерството се съхранява копие
от решението за участието на
български военен контингент в
състава на Варшавския договор
за окупацията на Чехословакия,
през август с.г. Копие не се откри, но посолството ни в Прага
е излъчвало по 2 емисии дневно
в решаващите седмици. Имаше
и ксерокопия от шифровани радиограми с резолюции на Тодор
Живков до членове на Политбю-

ро на ЦК на БКП. Иван Башев бе
редовен адресат от посолството,
но в архива имаше единствено
неговото фактологическо изказване по темата и нито едно разпореждане към него от по-висшестоящ.
Слухове че гибелта на популярния сред народа и интелигенцията министър, е „била
подпомогната”, плъзнаха веднага. Въпреки че съпругата му
София и дъщеря му Миряна,
ги отрекоха. Безспорно е обаче,
че от скромност министърът е
живял под наем и оставя вдовицата и семейството си без
собствен покрив. И че жилището им е купено след гибелта му. А преки доказателства за
покушения на такова равнище,
след убийството на Джон Ф. Кенеди през 1963 г., са изключения.
При двустранни контакти,
дипломатическият протокол отдава предпочитания на гостуванията като символизиращи поголямо уважение. И в наше време е невъзможно да приведем
пример, когато двама поредни френски външни министри
последователно приемат поканите на Башев за официални посещения в България (легендарните Кув дьо Мюрвил и
Морис Шуман). Гостуват му освен министрите от социалистическите и съседните държави,

БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

и външните министри на Австрия (бъдещи канцлери), на
Италия, Финландия (многократно), на Норвегия, Дания,
Швеция, Белгия, Холандия,
Исландия, държавния министър на Великобритания, външните министри на Индия, ОАР,
Египет и десетки страни от
Третия свят. У нас са били на
почивка генерални секретари на ООН. Отделно са посещенията на Башев в чужбина
и осъществената многостранната дипломация, както и безвизовите режими с Австрия и
скандинавски страни, и то в
периода на „Студената война”!
В спомените на посланик
Владимир Костов „Многостранната дипломация” има
косвени факти, които илюстрират критичното мнение на Башев, поне на моменти, към тогавашния Big Brother. Ден-два
преди сесиите на Общото събрание на ООН той пристигнал
в Постоянното ни представителство в Ню Йорк, за да подготвя изказването си. Съветският министър А. Громико бил
неприятно удивен от идеята
на Башев да акцентира върху ролята на средните и малките държави в Обединените
нации. Предложил на българския министър да произнесе
словото си на руски, един от
5-те официални езици на ООН.
Башев обаче изказал предпочитание към френския език.
Или случка, когато от ПП носят
на министъра вестници. Предлагат му съветската „Правда”, а
той промърморва защо не са му
дали „нещо по-информативно”,
дори да е органът на Френската компартия „Юманите”. Известна е реакцията му по повод разпореждане на Москва и
Живков за пореден път да изкажем солидарност с ГДР, когато
той предлага да потърсим реципрочно някаква икономическа изгода от Източен Берлин, вместо перманентната и
безкритична подкрепа.
Поне 20 пъти съм посещавал
или минавал навремето покрай
скромния паметник на лобното място на Иван Башев, което
се намира само на 160-200 м. от
Централния спасителен пункт
и „Алеко”. Винаги ме е удивлявала трагичната нелепост
на неговата гибел на края на
„Меча поляна” - на един хвърлей от спасителната хижа.
Удивителна личност, Иван
Башев е дипломат, който по
личен принос остава за мен
министърът на външните работи, осъществил непостигнати от никой друг български
дипломат, цели и резултати, в
международните отношения
на България. Интелектуалец и
патриот той остави един трудно постижим за всеки след
него светъл пример на всеотдайност, в името на Отечеството.
Поклон пред паметта му.
Стр. 5

Михаил МИХАЛЕВ
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години навърши Клубът на здравето към Регионалната здравна инспекция във Велико Търново. Той
е основан на 29 април 2000 г.
и вече две десетилетия помага на хората напълно безвъзмездно. Структурата е една от
малкото в страната, която не
събира и членски внос дори
на своите последователи и
съществува на доброволни
начала.
Отначало е замислен като
общински клуб за хора, прекарали инсулт, с хипертония
и техни близки. През годините
обаче в него започнали да членуват хора с инфаркти, левкемия, диабет и други заболявания. Самият председател
на Клуба, дългогодишният
преподавател във ВТУ, Стоян
Долапчиев, прекарва тежък
инсулт на 45 години. С много
упоритост успява да се пребори
с болестта и вече 20 години се
старае да помага на хората, да
им вдъхва кураж и да предава
добрите практики.
Основаването на Клуба се
осъществило с ритуал, който
бил отслужен от отец Славчо.
Още в началото Клубът става
част от международната Европейска програма за профилактика на хроничните
незаразни болести - СИНДИ.
Своята дейност Клубът осъществява под методическото
ръководство и присъствие на
лекари от отдел „Профилактика на болестите и промоция
на здравето“ в РЗИ.
За 20 години Клубът се
превръща в дом за много
хора, които търсят подкрепа
и начин да се преборят с различни заболявания. По време
на лекциите присъстват и други, които нямат здравословни
проблеми. Освен това над 600
студенти от специалностите
„Социална педагогика“, „Психология“ и „Богословие със социално служение“, са ставали

Клуб на здравето
във Велико Търново
част от програмата на Клуба.
По време на беседите са участвали и ученици от ОУ „Димитър Благоев“, които също са
слушали с интерес.
В Клуба условно има три
групи. Първата включва хората с различни заболявания, като голяма част от тях са
с ниски доходи, с временна
нетрудоспособност или пък
преминали ТЕЛК. Втората
група са близки на болните,
които искат да им помогнат,
а третата група са специалистите, благодарение на които се провеждат и лекциите.
През годините в живота на клуба се включват лекари, психолози, педагози, рехабилитатори и много други, които са
вземали отношение по различни теми.
Над 100 души със здравословни проблеми членуват
в него през годините и нито

Съобщение
Уважаеми читатели, поради големия интерес свързан с книгата
на Детелина Денчева „Лоното на
европейската цивилизация“, редакцията ви уведомява, че разполага
с ограничени бройки от тиража й,
и все още можете да си я поръчате. Цена - 23.00 лв. За всички, които
биха искали да я имат, ще припомним проверения от времето способ
за това: получаването на пощенския
запис с изписан точен адрес на получателя и телефон за обратна
връзка. Записът да е на сума, формирана от цената на съответната
книга + 2,50 лв. за пощенски разноски, изпратен на името на Минчо Мънчев Минчев, в. „Нова Зора“,
гр. София 1000, ул. „Пиротска“ 3.
Стр. 6

един от тях не е заплащал
членски внос, разказва Стоян
Долапчиев. Някои от дейностите са се финансирали от лични средства на ръководството,
а всички занятия са били напълно безплатни за хората.
Според лекарите, причините за повечето заболявания са
психо-соматични, т.е. душевно-телесни. Нарушеното равновесие на личността със себе
си, с обществото и природата,
поради обективни и субективни причини, оказва влияние
върху психическата структура, а от тук следват и телесните промени. Болестта се явява

средство, което запълва това
нарушено равновесие. В този
смисъл, в дейността на Клуба
се набляга върху причините,
а не само на отстраняването
на последствията.
Затова тук се осъществяват
медицинска, авто, социална,
кинези и духовни терапии,
които подпомагат основното
лечение. Работата е поставена
на солидно-медицинска основа. Лекари, под формата на беседи, дават обяснение за причините за възникване на болестите, както и насоки за лечение и предпазване.
В същото време автоте-

Скъпи автори, абонати и читатели на в.
„Нова Зора“,
Драги съидейници и приятели,
Измина една година, за която в началото
имахме големи надежди, но сега, в края й, се разделяме с нея с горчилката на твърде много разочарования. Няма да ги изброяваме. Но от премеждията, които преживяхме с вас през тези 365
дни, ще запомним най-вече трите случая, в които се налагаше да отидем до урните, за да има
правителство България. Ще я запомним още и с
пандемията от Ковид-19, която навлезе трайно
в нашия живот и вече две години осъществява
своята нерадостна жътва. Въпреки тези изпитания, ние трябва да сме силни и смели! И трябва да загърбим отчаянието! Не всичко все
още е загубено! Волята за живот и пребъдване през времето, е била по-силна от всяка застигнала ни опасност. А надеждата ни е давала
сили да се борим и в битките, смятани за найбезизходни.
Драги приятели, само след броени дни ще
настъпят Светлите Рождественски Празници!
Христос винаги е бил всечовешко упование,
и хората са вярвали че ще ги преведе през
всички изпитания на тъмните сили. Вярваме,
че ще бъде така и в настъпващата Нова 2022
г. Но Народът е казал, че за да ни помогне Бог,
в тези мракобесни времена, трябва и ние да
бъдем други: да следваме Неговия Завет и да
вярваме, че Той е Силата, Пътят и Животът!
Скъпи приятели,

ДЪРЖАВА НА ДУХА

рапията се изразява в стремежа на всеки член на Клуба
да поеме съдбата си в свои
ръце, да повярва в своите възможности, да преодолее заболяването и сам да стане активен участник в този процес,
като работи по индивидуален план.
Целта на социалната терапия е да приобщи по найподходящ начин човека със
здравословни проблеми към
своето семейство, към своите роднини, към съседския
и приятелския кръг и към
професионалната среда. За
да може той да се чувства полезен за себе си и обществото и да се намали до минимум
изпадането му в депресии и
психични кризи.
Чрез кинезитерапията в
Клуба се осъществяват много упражнения, включващи
подходящи физически натоварвания, разходки, походи, както и работа в домашната градина. В същото време
се провежда и духовна терапия, която включва умствено възпитание, нравствено възпитание и естетическо възпитание. Особено интересно е последното, което
е познато и като арттерапия.
В нея се включва всяка част
от изкуството, която може
да подобри здравословното
състояние. През годините са
прилагани много терапии, изследвано е въздействието на
камбанения звън, музиката
и дори литературата.
Преди 20 години в клуба
е учредена и награда за принос към общественото здравеопазване
„Вълшебната
камбанка“.

Редакционният съвет на в. „Нова Зора“ и
ръководството на ПП „Нова Зора“, от все сърце ви пожелават новата 2022 г. да бъде благословена и да донесе най-доброто за вас и вашите близки!
Нека тя да изпълни с обич и топлина вашия дом! И по традиция - нека да бъде мирна,
щастлива и щедра!
Да бъде спорна за благословената ни Родина и за народа на България!
Честито Рождество Христово!
Щастлива Нова Година!
Следващият брой на
„Нова Зора“, ще излезе
на 4 януари 2022 г.
брой 46, 21 декември 2021 г.

В „ОКОТО НА БУРЯТА“ И КОЙ КОГО...?
От стр. ?

Той аргументира тезата си за
„края на историята и окончателната победа на демократичния либерален капитализъм“ с
„изчегъртването“ завинаги от
колективното съзнание на човечеството на класовата борба, марксистко-ленинската философия, пролетарския интернационализъм и девиза: „Всичко в името на човека! „Всичко за
благото на човека“.
Михаил Горбачов доброволно и съзнателно предаде
и идеята, и държавата си. Светът от двуполюсен стана еднополюсен с отвъдокеански хегемон,
превърнал цялата планета в своя
колония.
Борис Елцин, в алкохолно
опиянение и в традициите на
руското самодържавие, с един
замах превърна великата сила
СССР в третостепенен световен
играч, унизително сравнявана
с „бензиноколонка с ядрени ракети!“.
Бил Клинтън обяви доктрината „Третият път“ т.е. пътят на глобализацията, изграждан по „шаблоните“ на неолиберализма. В действителност
това бе пътят на отказ от традиции, идентичност, съборност и вяра. За православните
народи правото да бъдат част
от отбора на победителите, се
завоюваше с решителен отказ от собствената история, от
родния език, от изключителната роля на славянобългарските просветители за самоосъзнаването на източните славянски народи и приноса им
в духовното многообразие на
планетата. Но спойката между „строителите“ на „Новия
световен ред“ бе русофобията!
Намерила своите апологети и съмишленици във всички бивши
социалистически страни, в т.ч. и
в самата Русия, тя безумно тласка света към самоунищожение.
През юни 1992 г. в Рио де
Женейро, се провежда „Конференция на ООН по околната среда и развитието“. Участниците
приемат 28 принципа, „имащи за цел установяване на ново,
справедливо глобално партньорство чрез изграждане на нови
нива на сътрудничество между
държавите, ключовите сектори на обществата и хората...“.
Осмият принцип, чрез който е доразвита теза от Доклад
на Римския клуб от 1972 г., постановява: „За постигането на
устойчиво развитие и по-високо качество на живот за всички
хора, държавите трябва да ограничават и ликвидират нежизнеспособните модели на производство и потребление и да поощряват съответната демографска
политика“ (вероятно, депопулацията! - б.а.). България, тридесет

години след приемането на Декларацията може да докладва, че
е покрила критериите на устойчивото развитие и „по-високото
качество“ на живот, защото населението на страната е с близо
три милиона по-малко, ликвидирани са над 2300 индустриални предприятия и отлично работещ аграрно-промишлен комплекс, възприети и реализирани,
чрез Конституцията на РБ, са
препоръките на американската консултантска група „РанЪт“ социалните права на гражданите да се декларират, но не и
да се гарантират от държавата.
Американските политически лидери и висши политици
в последно време непрекъснато
говорят за

жението към правата на човека“. На втората предполагаема
среща след една година, но при
положение, че Байдън съумее
значително да увеличи участниците, вероятно ще бъде
обявено създаването на нова,
международна демократична
организация, например „Лига
за демокрация“ или „Организация на демократичните нации“.
Тази нова структура, според идеята на американските инициативници, би трябвало да обедини
много повече от сега участвалите

противопоставяне и разединение!
За избора на новата идеологема причината е друга: след
атомните бомбардировки над
Хирошима и Нагасаки; след
десетките локални войни
и „цветни“ революции; след
„доктрината Монро“ от 1823
г., определяща обсега на интересите на САЩ в пределите на Западното полукълбо; „доктрината на канонерките“ на Теодор
Рузвелт от 1909 г., предполагаща използването на военно-

та идея за международен мир е
преждевременна и неосъществима грандиозна утопия. Нашата
цел трябва да се състои в следното: мир, ако това е възможно и в
такава степен, че да отговаря
на нашите интереси… Според
мен, мирът е по-малко приемлив
за сигурността на САЩ, отколкото използването на сила в отделни случаи“. Разликата между написаното от Кенън, криещ зад гърба си новооткритата
„атомна бухалка“ и действията
на администрацията на Бай-

“глобално демократично
обновление“.

С този лозунг американците
и техните натовски партньори
нахлуха в Афганистан, Ирак
и Сирия, бомбардираха с обеднен уран остатъчна Югославия,
реализираха „арабската пролет”, подкрепят морално и материално деструктивните сили в
Грузия, Украина и Сирия. „Глобалното демократично обновление“ е синоним на „глобалното
демократично пробуждане“ на
Збигнев Бжежински, идеологема, появила се в неговата книга
„Изборът: Глобално господство
или глобално лидерство“. На тази
теза се базираше и „глобалната
демократична революция“ на
Кондолиза Райс и Барак Обама в периода 2005-2009 г., намерила практическа реализация в
„арабската пролет“. От същата
„опера“ е и троцкистката левичарска „ария“ на IV Интернационал за „световната демократична революция“, която е и
в основата на неоконсерватизма. С две думи: „Нищо ново под
слънцето!“, когато се търси оправдание за политическа експанзия в името на глобализацията.
46-ят президент на САЩ Джо
Байдън веднага след избирането
си обяви, че ще свика две срещи
на най-високо равнище, наречени „Среща на върха за демокрация“. На 9 и 10 декември т.г. бе
свикана първата от двете срещи, на която се събраха лидери на правителства, граждански
обединения и представители на
частния сектор – общо от 110
страни. Байдън сподели преди
срещата: „В навечерието на първата среща ние се консултирахме с експерти на правителствата, с такива от многостранни и
благотворителни организации,
от гражданските организации
и частния сектор, за да издигнем смели и осъществяеми идеи
по три ключови теми: защита
от авторитаризма, борбата с
корупцията и поощряване ува-
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Президентите на Русия Владимир Путин и на САЩ Джо Байдън.
половина държави в света, което
би дало възможност ООН и нейния Съвет за сигурност да бъдат обезсилени, лишавайки „авторитарните“, според Байдън,
РФ и КНР, от право на вето. Американската печатница за пари –
ФРС, ще осигури необходимото
финансиране на подобна операция, включително и стимулите
за съответните високопоставени длъжностни лица. Това че 76
години след победата над фашизма и учредяването на ООН,
едната част от света инициира
обединение срещу другата, говори само за едно – човечеството е изправено отново, както след
началото на Студената война,
пред ново, поредно
антагонистично разделение,

но този път не на основата на идеологическата борба,
а на „автократи“ и „демократи“. Много странно – хем победиха в Студената война, а се
наложи сега отново да търсят

дън е в това, че казваното от
сегашните висши американски чиновници, е по-скоро демонстрация на желанието им
за вечна хегемония, базирана
на страх, отколкото решителност и, най-вече, възможности за реалното използване на
сила по отношение на Русия и
Китай. За няколкото месеца след
срещата в Женева, през юни т.г.,
когато светът бе обнадежден от
факта на самия диалог и от това,
че бяха набелязани конкретни направления за подобряване на отношенията между двете велики сили, сега ситуацията
рязко се промени. САЩ започнаха тотална външнополитическа офанзива и демонстрация на военни приготовления
Това е „доктрината Байдън - по границите на двете велики
държави, изразяващи се в: гла2021“!
Тази доктрина отново суване на решения за безвъзстъпва на известния тезис на мездна доставка на американдипломата Джордж Ф. Кенън ско оръжие за Украйна;
На стр. 8
от 1947 г., който гласи: „Самаморската сила като заплаха
и средство за принуждаване
към сътрудничество; „доктрината Труман“ от 1947 г. със задача да спре съветската експанзия към Турция и Гърция чрез
икономическа и военна помощ
за тези страни; „доктрината
Кенеди“ от 1962 г. – гъвкаво реагиране и сдържане, предполагаща ограничена употребата на ядрено оръжие при евентуален въоръжен сблъсък;
„доктрината Тръмп“ от 2018 г.
– „На първо място Америка, за
да я направим отново велика, с
бюджет за твърдата сила, а не
с бюджет на мека сила!“, то на
дневен ред днес е създаването
на мощен световен полюс, насочен срещу Русия и Китай.

СВИДЕТЕЛСТВА

Стр. 7

ЦЕЛТА И СРЕДСТВАТА НА
„ГОЛЯМАТА ФАРМАЦИЯ”

В „ОКОТО НА БУРЯТА“ И КОЙ КОГО...?
От стр. 7

създаване на военни центрове от страни-членки на
НАТО на територията на Украйна; провеждане в Черно море на военни маневри
с участието на кораби, въоръжени със свръхточно оръжие; облитане на въздушното пространство (в близост да
Крим летят самолети-разузнавачи, тежки бомбардировачи и
изтребители). Генералният секретар на НАТО Столтемберг
заяви, че ядрено оръжие ще
бъде разположено на изток от
Германия, а официалният говорител на Белия дом Джен Псаки разяснява, че „решението
за членство на една или друга
страна се приемат от членовете на НАТО, а не от РФ. Администрацията на президента на
САЩ може да наложи санкции
на РФ в случай на нейни агресивни действия спрямо Украйна“ .
Според руските геополитически анализатори Съединените щати и техните съюзници целенасочено тласкат ръководството на Украйна към
военен конфликт с непризнатите Донецка и Луганска
републики с цел ангажирането на руските военни към
действия по югозападните
граници на РФ, докато самите САЩ, Австралия и Нова Зеландия увеличават напрежението по границите с Китай.
Върхът на цялата антируска истерия бе внасянето в Конгреса
на САЩ проект за резолюция,
изискващ непризнаването на
избора на Владимир Путин
за президент през 2024 г. Същественото в случая е, че двамата вносители са представители на двете водещи партии
и, следователно, изразяват двупартийния консенсус което,
според американските реалности означава, че дадената инициатива е проява на „дълбоката държава“ срещу руския
президент. И всичко това се
случва в навечерието на исторически важните преговори между двамата световни
лидера!
На 30 ноември т.г., по време на форума на руската ВТБанка „Русия Ви зове!“ президентът Путин, отговаряйки на въпрос за отношенията с Украйна споделя:
Заплахата като „червена
линия”

„Те, червените линии, в известен смисъл носят умозрителен характер... Отношенията на Русия със западното общество, с колективния Запад
през 90-те години и началото
на 2000-те, бяха на практика безоблачни. Защо трябваше
НАТО да се разширява до нашите граници? Защо? Има ли няСтр. 8

кой, който да може да отговори на този въпрос?
Логичен отговор на този въпрос не съществува. В средата
на 90-те години нашите отношения представляваха идилична картина. Ние бяхме почти
съюзници!... Къде са тези червени линии? Това преди всичко
са заплахите, които биха дошли от тази територия... Ако
на територията на Украйна
бъдат разположение настъпателни комплекси, то времето за долитането им до Москва ще бъде 7-10 минути, а ако
бъде разположено хиперзвуково
оръжие – пет минути... Създаването на подобна заплаха е и

на въоръжените сили на много държави-членки на НАТО.
Отговорът на Путин е отново
конкретен и предметен и по
информация на официалния
сайт на президентската администрация http://kremlin.ru/:
Владимир Путин е подчертал, че „не е редно да се прехвърля отговорността върху Русия,
поради факта, че именно НАТО
предприема опасни опити да
усвоява украинската територия и увеличава военния си потенциал непосредствено до руската граница. Именно поради
тази причина Русия е сериозно
заинтересована да получи надеждни, юридически зафикси-

Директорът на ЦРУ на САЩ Уйлям Бърнс се срещна в Москва
със секретаря на Съвета за сигурност на РФ Николай Патрушев.
Двамата са обсъдили руско-американските отношения.
нашата червена линия!“ Байдън отговори с присъщия му
пропагандистки стил: „Аз не
приемем ничия червена линия.
Ние отдавна знаем за действията на Русия. Аз ще имам дълъг разговор с Путин... Аз събирам в едно всичко, което е значителен и всеобхващащ набор
от инициативи, които твърде
много ще затруднят Путин...
да направи това, което е намислил да прави. Всичко това
се намира сега в разработка!“
За разлика от Путин, който
съвсем точно определя, кое е
неприемливо за Русия, Байдън изрича много думи, но не
казва нищо. Ясно е, че американският президент се досеща,
какъв ще бъде отговорът на
РФ при разполагането на нападателни оръжия, но за пред
публиката демонстрира агресивност, правейки се на непукист по отношение на предупрежденията на Русия. По
време на телефонния разговор-среща на Путин и Байдън
от 7 ноември т.г., Байдън озвучи известните претенции
към Русия за провежданите учения на руските въоръжени сили на територията
на РФ в близост до границата, в което едва ли има нещо
осъдително при положение,
че на територията на Украйна се намират подразделения

рани гаранции, изключващи
разширяването на НАТО в източно направление и разполагането в съпределните й държави на ударни настъпателни
оръжейни системи“.
Ясно и конкретно, за да
може всеки да си направи съответните изводи!
Отрезвяващото „цунами”

За всички, които се интересуват от развитието на съвременните международни отношения е очевидно, че невижданата досега координирана
русофобска истерия не само
в САЩ, но и по целия Запад,
е предизвикана от уникалната за следвоенното развитие
на света единна позиция по
всички международни въпроси на две суверенни велики и
мощни сили – Китай и Руската федерация. Всички опити на
САЩ и Великобритания да забият клин в това пълномащабно стратегическо сътрудничество, включително и с посещенията на зам.-държавния секретар на САЩ Виктория Нуланд
и Директора на ЦРУ Уйлям
Бърнс в Москва, се оказаха и
оказват напълно безуспешни.
В същото време, видео-преговорите от 23 ноември т.г. между министрите на отбраната на
РФ и КНР Сергей Шойгу и Вей
Фенхе, се превърнаха в отрезвяващо потвърждение на ново-

БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ

ни опитите на администрацията на Байдън да създава
глобална проекция за военна мощ, чрез укрепването на
системата от военни алианси
по света. Тази кабинетна идея,
заимствана от предупреждението на Збигнев Бжежински,
че „ако САЩ искат да запазят
своето глобално лидерство на
планетата, то в никакъв случай не трябва да допускат в Евразия създаването на алианси,
способни да конкурират американската хегемония“. Понастоящем Съединените щати и
техните сателити не само и в
непрекъснат режим атакуват
Пекин и Москва, но тормозят
и техните съюзници по целия
периметър на „Голяма Евразия“, с надеждата някъде да успеят да откъснат част от нея. И
тъй като засега тази тактика не
успява, включително и към Индия, администрацията на Байдън ще продължава тази линия
на поведение даже само заради това, че няма друг вариант,
за да се закрепи на тази огромна територия. Позорното
бягство на американската армия от Афганистан разруши
и последното останало доверие към действителните цели
на американската помощ за
страните от региона!...
45-ят президент на САЩ Д.
Тръмп като човек на практическите действия и реалните резултати, вярно бе определил
посоката за превръщането на
Америка отново във велика
нация. Американската „дълбоката държава“ и привилегированият й паразитиращ
политически елит, не можеха да допуснат да се лишат от
дивидентите на „изключителното“ си положение и направиха всичко възможно да „откраднат“ втория президентски срок на Тръмп. Като резултат, днес те имат разполовено и
деградиращо общество, което
руши историята си, губи нравствения си облик и проиграва безвъзвратно създадената
представа за Америка като за
страна, в която гражданите на
света можеха да реализират
своята „американската мечта“. Едва ли двете остро ненавиждащи се днес части на американското общество, някога
ще се помирят! Принципиални противоречия пронизват
целия социален механизъм на
Америка, където демокрацията се е изродила в имитация
и тотален „фейк“ и, ако в близките години не се смени политическия модел, то не е трудно
да се предположи, че сегашната ситуация ще провокира идИ най-важното,
могъщото фактическо обе- ването на фашистки режим и
динение на Русия и Китай полицейска държава.
Следва
прави абсолютно безсмислето и спасително за света единодействие. Подписаната „пътна
карта“ за развитието на военното сътрудничество между
двете страни за периода 20212025 г. и заявлението на китайския министър, че отношенията
между двете страни са повече
от съюзнически, провокираха информационно „цунами“
в западните средства за масова информация. Всички осъзнаха до болка, че тази „пътеводна карта“ лишава завинаги
САЩ и Запада от възможността да плашат света с употреба
на сила. В новата историко-политическа реалност, която постепенно намира своето място
в световните дела няма да има
доминиране на англосаксонския елит, а ще се възцари равноправие между страните и народите. Изненадата сред тайните правителства, скритите и
„открити“ общества, е пълна
– след стотици години диктат
над света, днес някои си се осмеляват да променят правилата на играта, при положение, че
те, властелините, са установили
отношенията между държавите
само по формулата: „господство
– подчинение“. Освен това ,според основателят на англосаксонската геополитика, англичанинът Макиндер, Евразия е центъра на света и който не е там,
напуска „играта“, озовавайки
се в „периферията на събитията”. На трето място, при тази
нова геополитическа ситуация,
„зелената сделка“ т.е. новото
изобретение – „зелен неоколониализъм“, зашифрован в „Целите на устойчиво развитие“,
спира да работи и не е в състояние да гарантира свръхпечалби на своите автори. Ако
доминацията по оста „метрополия – колонии“ изчезне, то заедно с нея изчезва и рентата от
ресурсната експлоатация на
природните богатства на планетата, включително и ексклузивитета от използването на
една национална валута за
универсално платежно средство,
гарантираща привилегията да
се емитират фалшиви долари и с тях „изключителните“
да охолстват за сметка на останалия свят. Това ще принуди
хегемона да ограничи апетитите, да спре паразитирането си
за сметка на другите страни и
да заживее от производствения труд на собственото си
население. А не от финансови
спекулации, с помощта на които, губейки екстериториалната
си юрисдикция, да прехвърля
заработеното от други в собствените си джобове.
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Проф. Валентин КАТАСОНОВ
Позицията на фармацевтичните компании в САЩ винаги се определяха не само от
показатели като „обем на продажбите”, „пазарна капитализация”, „печалба” или „брой на
служителите”, но и от влиянието на индустрията върху
всички аспекти на американското общество. И на първо
място в здравеопазването.
Американските фармацевтични корпорации са превърнали американските граждани не в цели на своята дейност
(лечение и опазване на здравето), а в средство. Целта е обогатяване, което се изразява в
ръст на печалбата и пазарната
капитализация.
Изглежда че всички спирачки в това отношение не действат от година и половина насам,
всъщност от момента, в който беше обявена „пандемията“.
„Голямата фармация“ получи
много пари от държавата за
разработването на ваксини и
в същото време отстрани от
фармацевтичните компании
почти всякаква отговорност
за възможни разходи свързани с ваксинацията. Освен това,
за да направи инвестициите в
разработването на ваксини порентабилни, правителството
се съгласи с „Голямата фармация“, че „инжекцията ще надхвърли само едно убождане” –
сиреч, ще има няколко убождания. Или може би те ще станат постоянни - неразделна
част от „новата нормалност“.
Американската разследваща журналистка Нина Бърли пише за това в наскоро публикуваната в САЩ книга „Вирус: ваксинации“, Центровете
за контрол на заболяванията и
отвличането на Америка“. Центровете играят ключова роля
в организирането на ваксинациите в Америка.
Нина Бърли пише, че Конгресът незабавно е отпуснал
миналата пролет 10 млрд. долара за разработване на ваксини от частни компании.
Стартирала е Операция „Крайна скорост“ (ОКС), свързана с
програмата за КОВИД-19 на
правителството на САЩ. До
пролетта на т.г. сумата, която
правителството вече е отпуснало за „Голямата Фармация“ по
ОКС, е 22 милиарда долара. От
тази сума „Модерна“ получава
2,5 милиарда долара, 1,2 милиарда долара – „Астра Зенека“,
0,5 милиарда долара – „Джонсън и Джонсън“, 1,6 милиарда
долара – „Новавакс“.

„Пфайзер“ не получи пари
от правителството на САЩ за
разработване на ваксина, но
от друга страна, получи такива преференции от държавата, каквито никой, не само в
американската, но и в световната история, никога не е получавал: от началото на разработването на продукта, до
получаването на окончателното одобрение от властите
за продажба на продукта, срокът бе едва 11 месеца! Ваксината е разработена съвместно с германската биотехнологична компания „Бионтех“ и
днес е най-популярната в света. Впрочем, има доказателства, че „Пфайзер“ е използвал
„държавни пари” за разработване на ваксина, но те идват
от хазната не на САЩ, а на Германия.
„Пфайзер“ е уверена, че ще
може да постигне всичко, защото разчита на закупуването на чудодейната ваксина
от правителството на САЩ. И
става известно, че още в началото на юли Пфайзер“ е подписала сделка за почти 2 милиарда долара за продажба на 100
милиона дози на правителството на САЩ (за 50 милиона
души), за ваксината си за двуразово инжектиране.
В таблицата поместваме финансовите данни за петте водещи американски компании,
които съставляват гръбнака
на „Голямата фармация“.

жи на швейцарската компания „Рош“ (пазарната й капитализация в средата на т.г. беше
338,2 млрд. долара).
Третото място се държи
здраво от американеца „Пфайзер“, а четвъртото - от американската „Ели Лили“.
Водещите американски
фармацевтични компании се
представят добре не само в
световната класация на компании в бранша, но и в общата световна класация (компании от всички отрасли). Така
„Джонсън и Джонсън“ в средата на тази година се класираха
на 16-то място в рейтинга на
всички компании в света по
отношение на капитализацията. Тя изостава само малко от
американската компания „Енвидия“, която оперира в областта на цифровите технологии
(капитализация 452,6 млрд.долара, 15-то място в рейтинга), и
основната американска банка
„Джей Пи Морган Чейс“ (капитализация 453,9 млрд. долара;
14-е ранг).
И ето местата на другите
водещи американски фармацевтични компании в глобалната класация на компании
и банки: „Пфайзер“ - 43; „Ели
Лили“ - 44; „АбВи“ - 49; „Мерк“
- 57. Водещата американска
петролна компания „Ексън
Мобил“ има пазарна капитализация от 242,7 млрд.долара в
средата на тази година (38-то
място в световната класация).

десетилетие. Оказа се, че те са
средно 15 до 20%, в сравнение с 5-9% за 500-те най-големи компании в другите индустрии.
Големите фармацевтични компании заблуждават не
само потребителите на техните продукти (лекарства, ваксини и др.), но и тези, които влизат в контакт с тях на борсата.

Нина Бърли - разследващ журналист.
Тук има много скандали.
Комисията за ценни книжа
и борси неведнъж е глобявала
недобросъвестни участници
на фондовия пазар от фармацевтични продукти чрез съда.
Понякога се налагат глоби и за
откровена корупция. Например
през 2011 г. „Джонсън и Джонсън“ са глобени със 70 милиона
долара от Комисията по цен-

Финансови показатели на водещите американски фармацевтични компании в млрд. долара:

„Джонсън и Джонсън“
„Пфайзер“
„Ели Лили“
„АбВи“
„Мерк“

Капитализация
442,7
225,9
222,9
207,5
197,6

Към началото на 2021 г. Разчетени са показателите за 2021
г., предвид фактическите финансови резултати за първото
полугодие за 2021 г.
В Топ 10 на глобалните
фармацевтични компании (по
отношение на пазарната капитализация) влизат само четири
неамерикански: „Рош“ и „Новартис“ (Швейцария), „Ново Нордиск“ (Дания) и „Астра Зенека“
(Англия/Швеция). Останалите
шест са американски.
Първото място в рейтинга
на световните фармацевтични компании се държи от американската компания „Джонсън и Джонсън“ - не само по отношение на пазарната капитализация, но и по отношение
на продажбите и печалбите.
Второто място принадле-
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Продажби
84,21
50,19
25,48
50,19
48,01

Пазарната капитализация на
„Джонсън и Джонсън“ се оказва с 200 млрд. долара повече от
водещата петролна компания
в САЩ! Още малко и по този показател „Ексън Мобил“ може да
бъде догонен от фармацевтичните компании „Пфайзер“ и
„Ели Лили“.
Фармацевтичните продукти се превърнаха в „новия петрол“ на Америка!
Капиталът от традиционните сектори на американската икономика (петрол, други
добивни индустрии, стоманодобивната промишленост, машиностроенето и др.), се влива във
фармацевтични продукти.
Проучване на правителството
на САЩ от 2017 г. изследва печалбите на 25-те най-големи
фармацевтични компании за
ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

като „маркетингови разходи”.
Искам да се върна към книгата на Нина Бърли. Тя съдържа малко известни и много шокиращи подробности за
дейността на „Голямата фармация“ през последната година. Цинизмът на лидерите на
редица компании е зашеметяващ. Те правят всичко, за да
очароват американците с тех-

Печалби
20,46
13,46
7,52
6,66
8,32

ни книжа и борсите (КЦКБ) и
Министерството на правосъдието на САЩ, за плащане на
подкупи на лекари (!) в Гърция, Румъния и Полша, както
и в Ирак - за получаване на договори по програма „Петрол
за храна“. Според разследващите компанията използва подобни методи за популяризиране
на стоки поне от 1998 г. насам.
През август 2012 г. „Пфайзер“ е глобен с 60 милиона долара. Комисията за ценните
книжа обвинява компанията в
подкуп и нарушаване на антикорупционното законодателство в чужбина, по-специално в Русия и Казахстан. Оказа
се, че две дъщерни дружества
на „Пфайзер“ са похарчили над
2 милиона долара между 1997
и 2006 г. за подкупи, отчетени

ния продукт, наречен „ваксина“. И да очароват дори не онези американци, които биха
искали да спасят здравето и
живота си, а тези, които се интересуват от документите на
„Голямата фармация“ на борсата.
На 9 ноември 2020 г., в деня,
в който „Пфайзер“ обяви, че
ваксината, която разработва,
е завършена на 90 процента,
акциите на „Пфайзер“ нараснаха рязко (с 15 процента). А
изпълнителният директор на
„Пфайзер“ Алберт Бурла продаде повече от половината
(62 процента) от акциите си в
своята компания. Бурла беше
сред седемте ръководители на
„Пфайзер“, които събраха общо
14 милиона долара от продажбата на акциите на компанията си през 2020 г., според данни,
предоставени на „Лос Анджелис
Таймс“ от „Екилар“, компания за
данни за обезщетения и корпоративно управление.
Същото е направено (и
продължава да се прави) от
лидерите на „Модерна“, чиято
ваксина също се справя добре.
Миналата година те събраха
287 милиона долара. Според
Нина Бърли само за няколко дни, в края на януари и началото на февруари т.г., главният изпълнителен директор
на „Модерна“ Стефан Бансел е
продал акции на стойност милиони долари.
На стр. 10
Стр. 9

П

рез октомври миналата година ЕП прие
резолюция, внесена
от българските евродепутати Радан Кънев (ДБ/
ЕНП) и Елена Йончева (БСП/
ПЕС), която касаеше върховенството на закона у нас, но
(случайно) засегна и националните ни интереси с текста
за ОМО „Илинден” в т. 15: “...
призовава българското правителство да предприеме всички необходими мерки за ефективна защита на правата на
малцинствата, включително
чрез изпълнение на съответните решения на Европейския съд
по правата на човека”. Тогава дори от БСП (чийто представител е Йончева) се обявиха против спорната точка,
заявявайки, че тя не отразява позицията на партията по
този въпрос.
Преди почти осем месеца
Европарламентът отхвърли с
внесената от петима депутати поправка в доклада за Република Северна Македония
(РСМ). „За“ гласуваха 232-ма
души, „против“ бяха 353-ма, а
97 се въздържаха. Да припомним, че в поправката се осъждаха „провокативни изявления“ на български правителствени служители по исторически въпроси, засягащи
РСМ, а властите у нас бяха
призовани да се въздържат
от подобни изявления „въпреки продължаващата предизборна кампания“. Въпросната поправка 77-А беше направена от представители на
социалистите и „зелените“
в Европейския парламент и
беше насочена срещу българския национален интерес в
РС Македония.
Скандалната
поправка
гласеше следното: ,,Осъжда неОт стр. 9

Общо ръководителите на
„Модерна“ са прибрали близо
милиард долара - както от държавните пари, получени за
разработването на ваксината,
така и от успешни продажби
на ценни книжа на компанията на върховете на борсовите
котировки. И те самите правеха
гръмки изявления „за нови успехи“. Тези изявления бяха предавани и усилвани многократно с
подкрепата на големите медии
и технологичните корпорации в Силициевата долина. И
това е само началото. След това
ще последват милиарди и милиарди, които американците
ще плащат при закупуване на
ваксини. Защо обаче само американците? Мисля, че „Модерна“ скоро ще сключи голям
договор за доставка на едро на
животоспасяващата ваксина с
правителството на САЩ.
Нина Бърли отбелязва, че
сегашният модел на акционерно организиране на медицината в Съединените щати, е форСтр. 10

БЪЛГАРИЯ – ТОВА
Виктория Георгиева е
изучавала журналистика,
в момента завършва „Религията в Европа“, направление „Ислям“, в Софийския
университет „Св. Климент
Охридски“. Редактор и автор е в „Консерваторъ“,
автор във в. „Труд“. Била
е член на Студентски съвет при СУ. Работила е като
специалист маркетинг и
реклама за водещи български компании.
отдавнашните провокативни
изявления на български правителствени служители по исторически въпроси, засягащи
Северна Македония, които противоречат на духа на Договора за добросъседски отношения
с България. Призовава българските органи да се въздържат
от подобни изявления, въпреки
продължаващата предизборна
кампания в България. Приветства зрелия и балансиран отговор на тази провокация от
страна на правителствените
служители в Северна Македония.‘‘
Поправката не бе оттеглена, въпреки опитите дори от
страна на наши евродепутати
(Петър Витанов) от Прогресивния алианс на социалистите и демократите (СиД).
Тогава той заяви, че: „...Не
може, когато внасят поправка, засягаща страна-членка,
да не я консултират с нейната делегация за предварител-

на дискусия. Изпаднахме в ситуация да осъдим нашите колеги социалисти, защото иначе
ще бъдем обявени за национални предатели.“ Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) пък заяви,
че: „Все още в РСМ се дискриминира всеки, който заяви своя
български произход. Историческата истина е табу, а който я
сподели, е подлаган на заплахи,
натиск и дискриминация“. „Република Северна Македония не
изпълнява договора с България и
продължава антибългарската
си кампания. Все още не е осъден геноцидът по време на комунистическия режим“, заяви
и Александър Йорданов (СДС/
ГЕРБ), обвинявайки властите
в Скопие, че продължават политиката на смяна на идентичността дори на починали
българи. „Това, уважаеми, не е
Северна Македония, а е Северна Корея“, изрази възмущението си и Ангел Джамбазки
(ВМРО/ЕКР).
Тогава това бяха позициите на политици от няколко партии, с разминаващи се
виждания по много други въпроси. Но въпреки дори фундаменталните различия между
партиите, които представляват
– както у нас, така и в ЕП, изразените от тях становища бяха
национално отговорни, български.
„По македонския въпрос
най-важно е да направим правилните работни групи - историци, хора от бизнеса, от културата, от инфраструктурата. Не е нормално да отида до
Скопие през Виена. Не може целият казус за приемането им в

ЕС да се крепи само на историята. Трябва да се видят всички
точки. Решението ще се сведе
на база на работните групи, а
не на политически изказвания.
Не може да имаме само едната
страна на монетата. Най-лошият вариант е темата Македония да се използва за политически лозунги“, заяви преди броени дни лидерът на ПП
Кирил Петков. Именно той
е спряган като бъдещия министър-председател на България.
По същото време Скопие
ни информира, че: „Най-вероятният нов премиер на България Кирил Петков ще назначи за министър на външните
работи свой близък сътрудник. Петков твърди, че за този
пост най-добрата личност би
бил Даниел Лорер“. Касае се за
страхотен скандал, защото за
пръв път от чужда страна разбираме името на бъдещ наш
министър. По-точно е да се
каже, че скандалът трябваше
да е огромен, но бе проспан
от повечето ни медии и политици, служебното правителство си замълча, президентът
също не счете за необходимо
да вземе отношение по този
въпрос.
Медиите в Скопие са очаровани и от победата на ПП
на парламентарните ни избори. Освен декларираните от
Петков позиции, лидерът на
ПП даде интервю за македонската информационна агенция МИА, в което заяви, че
ще наложи „нов подход за решаване на проблема между София и Скопие“, защото фоку-

сът трябва да бъде върху икономиката, а не върху историята. Също пред МИА, другият
лидер на ПП Асен Василев, категорично заяви, че: „Ако гледаме само назад, никога няма да
направим крачка напред“.
Абсолютно задължителният минимум, за да можем да
отстояваме позицията на страната ни е консолидация на
парламентарно представените партии. И докато допреди шест-седем месеца това
бе факт, след април ситуацията коренно се усложни. Към
днешна дата вече не говорим
просто за комплицираност,
а за значителен брой депутати, както и за неясен брой
партии в новия парламент,
които са склонни да погазят
националните ни интереси.
ДБ винаги са имали витиевати позиции – достатъчно е да
си припомним изказвания на
Стефан Тафров, Атанас Атанасов, Радан Кънев и други. ПП още преди да са поели
кормилото на властта, декларираха готовност кардинално да променят позицията на
България. Преди броени дни
и ДПС припомниха, че многократно са заявявали своята подкрепа за незабавното
започване на преговори на
РСМ за членство в Европейския съюз. Това направи постоянният докладчик за РСМ
и евродепутат от ДПС Илхан
Кючюк по време на среща с
външния министър Буяр Османи: „Изборите в България и
Северна Македония приключиха. Сега очакваме да започнат
реални преговори за решение на

ЦЕЛТА И СРЕДСТВАТА НА
„ГОЛЯМАТА ФАРМАЦИЯ”

Робърт Кенеди-младши
миран през 80-те години на 20
век, по времето, когато страната се движи по релсите на
Рейгъномиката. Преди това,
според нея, държавното регулиране и контрол върху фар-

мацевтичната индустрия са
били строги, което не е позволявало на компаниите да поставят интересите на акционерите над интересите на потребителите, т.е. милионите
обикновени американци.
Нина Бърли вярва, че ключовите акционери и топ мениджърите на „Голямата фармация“
днес не случайно изхвърлят
пакетите си с ценни книжа. Те
ускориха локомотива на „Голямата фармация“, който заедно
с пътниците (милионите американци, взели ваксината), се
насочва към бездната. А самите собственици и ръководители на фармацевтични компании незабелязано скачат от
този локомотив.
СЛАВЯНСКИ СВЯТ

Те скачат, защото знаят
как може да завърши масовата ваксинация. Уместно е тук да
си припомним активния противник на ваксинационната
кампания по САЩ и света Робърт Кенеди-младши (племенникът на американския президент Джон Ф. Кенеди, убит през
1963 г.). По-специално той спомена следния случай на злоупотреба от „Голямата фармация“. „Друг проблем при тестването на ваксината е, че тя не се
тества върху „типични американци“, а върху внимателно подбрана група хора, които не страдат от никакви заболявания“. И
по-нататък заключава: „Всички водещи компании за ваксини
са осъдени серийни престъпници.

През последните 10 години те са
платили 35 милиарда долара наказателни санкции и глоби за заставяне на лекари да лъжат, за
измами, за фалшифициране в науката, за умишлено убийство на
стотици хиляди американци.“
Честните експерти не изключват, че масовата ваксинация, проведена днес в Америка, може да доведе до смъртта
на не стотици хиляди, а милиони американци. И излиза,
както казва Николо Макиавели, че „целта оправдава средствата“. Целта на „Голямата
фармация“ са големите пари,
а средствата са милионите „излишни“ хора, този „нов петрол“
на 21 век.
Превод: В. Сергеев
брой 46, 21 декември 2021 г.

ОЗНАЧАВА И МАКЕДОНИЯ
двустранните въпроси. По време на предизборната кампания
нашата политическа сила многократно заяви своята недвусмислена подкрепа за незабавното започване на преговорите
за присъединяване на страната към ЕС.”
ИТН са трудно предвидими, макар преди няколко месеца на въпрос: „Трябва ли
България да промени позицията си за отмяна на българското вето над започването на
преговори за членство в ЕС на
Република Северна Македония”,
лидерът им Станислав Трифонов да отговори: „Не смятам,
че българската позиция по въпроса трябва да се сменя. Тя е
точно такава, каквато трябОт стр. 12

А на мен в главата ми се въртеше само драматизацията на
разказа и разпределението на
ролите. Нищо друго. Най-големият трик беше, че в разказа имаше студент-негър, който
беше много важен за финалната сцена, партийно-идеологически издържана на изключително високо ниво: независимо
от всички правилни отговори
този студент беше «скъсан» на
изпита и протестът му срещу
тази явно расистка простъпка на професора, моят приятел Андре Явруян, беше най-ефективно прекъснат от бореца Боби Роуч, моя милост, който нахлу в кабинета и изнесе
на рамо дребния и ситно-къдрав черен Мишо, подходящо
избран за тази роля. За достоверност и проверка го вапцахме с боя за печка (лице, врат и
китките на ръцете) и го прекарахме една вечер по градското
стъргало като му подхвърляхме
английски реплики. Народът
зяпна и ние повярвахме в неговия артистичен талант. А на боята за печка, най-много.
В контраст с химическите, знанията на черния и къ-

ва да бъде. Топката е в тях и те
трябва да направят нещо, за
да я променим. Ние дълго време
бяхме с прекрасно отношение
към тях. Реакцията от тяхна
страна не бе такава.“
Позициите на ГЕРБ, БСП и
„Възраждане” са сходни по темата – т.е. национално отговорни, поне към този момент,
но при първите две има различни нюанси, различно мислещи
членове, има и подадени оставки, натиск отвън или отвътре.
Съществен проблем е, че в
момента основен приоритет
е съставянето на правителство. Не можем толкова време
да се люшкаме от едни избори
в други, ясно е, че безвремието,
в което сме попаднали, безми-

лостно ни притиска към дъното. Всички кризи – било то
икономически, здравни и т.н.,
се обострят до краен предел,
което прави излизането от
блатото все по-трудно и изискващо пределни усилия от
всички. Въпросът е коя от партиите по коя (уж) базова за нея
тема би отстъпила, по коя не би.
Темата за отношенията ни
със РСМ е ключова, дори фундаментална, което предполага консолидация на всички
политици. Нещо, което вече
очевидно не е така. Ние отдавна сме, да не кажем от самото начало, в международна
изолация по въпроса за Македония, плод както на слаб
или никакъв лобизъм от

наша страна, така и именно на
обратното от страна на РМС –
непрекъснато повтаряни, налагани, отстоявани интереси
пред всичките страни, с които по един или друг начин те
имат някакви отношения. Нашите позиции трудно стигаха
до партньорите ни, а в пътите,
когато все пак явно ги изричахме, оставаха някак неразбираеми. Стъпка в правилната
посока бе изпратената до 70
посолства в София „Бяла книга за езиковия спор между България и РС Македония“, но това
всъщност беше единствената
и най-мащабната проява за
популяризиране на българската позиция по въпроса за
евроинтеграцията на Скопие.

ХАЧКО, МОЯТ УЧИТЕЛ

драв Мишо, Боби Роуч си изкара изпита като на въпроса
за «Червения лакмус» отговори,
с крака на бюрото на професора, че не познава такъв човек
и, че изобщо с червени няма
работа. Да не говорим за милионерския син Мишо Караиванов, който влезе на изпита с ракета за тенис и по къси панталони, а професорът се интересуваше само колко е зает баща му.
Музикалното оформление на
пиеската беше бясно буги-вуги, което изпълняваше на пиано
синът на учителката по история, Тодор Мечков. Та това буги-вуги изглежда стана причина пиесата да бъде забранена
в последния момент и само по
някакво чудо дойде милостивото решение да излезем най-накрая, след всички класове, и то
«ако има време». Голяма грешка, предполагам на директорката. Залата, за финал, направо пощуря от разбеснялото се
пиано, което изглежда компенсира напълно идеологически перфектно издържаното
послание за жестока расистка

несправедливост.
Докато карах службата в артилерийски дивизион Хачко
напусна гимназията и започна да преподава химия в сградата на сегашния Шуменски
университет, където веднъж
цъфнах на негова лекция във
войнишка униформа. Имам неясни спомени, че харесах една
от студентките, което не е изненада, защото е известно, че
докато си в казармата всички момичета изглеждат супер
привлекателни. След това той
се премести в София като завеждащ химическа лаборатория в Почвоизследователския
институт «Никола Пушкаров».
Там бях негов чест гост на частна практика вече като студент в
Софийския университет.
Редовно през годините съм
се виждал с Хачко и съм го държал в течение на професионалната си кариера и личен
живот. Запознавах го последователно с трите мои деца и
по-късно с моите шест внучета.
Преди време той необратимо
загуби около осемдесет про-

цента от зрението си - вижда
само силуети на по-едри предмети, което му позволява да
прави къси разходки и да пазарува като предлага на касиера портмонето си да си вземе
каквото трябва. Донякъде загуби и слуха си, но все още можем да разговаряме по телефона. Приблизително веднъж в
седмицата. Информирам го за
световната, американската и
българската политика от гледна точка на човек, който живее
в столицата на щата Охайо.
Той не е в състояние да гледа телевизия по обясними причини.
Слуша само радио със слушалки. Благодари ми най-сърдечно и малко по-обширно след
всяко обаждане, добвяйки че
почти никой не разговаря с
него по телефона. След малко
ще му позвъня - утре има избори за президент на България.
Забравих да добавя: Хачко
е на 89 години, аз на 79 като
разликата става все по-пренебрежима. Числено. Всичко
останало - не.

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

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

Уважаеми читатели,

До 15 декември може да се
абонирате за в. „Нова Зора“.
През 2021 г. често се обръщахме към вас да ни подкрепите в абонаментната кампания.
Така и остана неизпълнена задачата за 1000 годишни абонамента. По тази причина поради драстичното поскъпване на
хартията, електроенергията и
пепечатарските услуги, се наложи след 18 години, цената на
един брой да бъде променена
на 2 лв. Повече от всякога обаче обществото ни се нуждае от
убедени защитници. Не само
защото годината е особено важна, преминаха вече изборите

Но говорим само за една стъпка. Имаме си и бяла лястовица
в лицето на Виктор Стоянов,
който е приел за лична своя
кауза да се бори срещу дискриминацията и непризнаването на българите в западната ни съседка, провежда различни кампании и активности, дарява български книги.
Но нито една наша институции
не е подкрепила (поне не официално) неговите действия.
Македония не е само живата рана на България. Темата за нея е и разграничителната линия, която безусловно
осветлява дали политиците
ни защитават националните
ни интереси, защото България означава и Македония.

за парламент и за президент, но
за да пребъде България, никой
не бива да остане безучастен в
битката на истината с лъжата.
Подкрепете ни.
Разпространението на вестника, по независещи от нас
причини, все така продължава да бъде ограничено. Абонаментът за сега е най-сигурният начин, „Зора“ да участва в
битката за България. Отново
ви призоваваме: във всяка пощенска станция може да осъществите вашата подкрепа с
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абонамент за 2022 г. Можете
да се абонирате за 1 месец, за
тримесечие и полугодие. Абонаментът за всички тях се изчислява съобразно на вторниците умножени по 2 лв.
Каталожният номер на
„Нова Зора“ е непроменен - 311.
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 фирма.

Същото може да направите и чрез пощенски запис за
избрания от вас срок на адрес: София 1000, 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.

СЛАВЯНСКИ СВЯТ

БАНКОВА СМЕТКА:
Уникредит Булбанк
IBAN BG43UNCR70001519963494
BIC
UNCRBGSF

Приемат се оригинали по
стандарт 30 реда,
56 машинописни знака.
Ръкописи не се рецензират
и не се връщат.
Броят е приключен редакционно
на 17.12. в 14 часа.
Хонорари се изплащат в сряда
и четвъртък от 13 до 15 часа
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ХАЧКО, МОЯТ УЧИТЕЛ

Александър ГОЧЕВ

Х

ачко е мой учител.
Беше мой учител по
химия само една година, когато бях в десети клас на шуменската Първа гимназия и, дори само
формално, все още си е мой
учител. Има проблеми със здравето и излиза само при по-хубаво време. Последните му преходи бяха доста редовни и поддържани от последните протести. Тръгваше по „Мария
Луиза“, близо до бившето кино
„Цанко Церковски“, и стигаше
навреме до Президентството,
за да изпрати протестното шествие, което оттам се отправяше по маршрута си.
Хачко е от сините. Разочарован син. Окончателно
разочарован. Сега е член на
най-многобройната партия,
партията на разочарованите. Сред тях има малка група
идеалисти до степен да вярват,
че все още може да се направи
нещо за България. Неразочарованите се делят на две групи. В по-малката са тези, които
твърдо знаят, че нищо няма
да се направи, въпреки че групата им е формирана с цел
да направи нещо. В другата и
по-голяма група влизат хора,
които са абсолютно сигурни,
че нищо повече не може да се
направи.
Хачко е вече напълно убеден, че допълнителното въвеждане на възможни цветни
нюанси във вече много богатия политико-икономически
спектър на днешна България,
е напълно излишно по простата причина, че нюансите
затова и са нюанси – не могат
да имат нещо повече от третостепенно значение. На въпроса ми какво е това, което може
да има второстепенно значение
той ми отговори, че не знае, но
че е уверен, че ако се намери,
какво е то можело да се очаква
появата на „светлина в тунела“.
Аз му пращам понякога по
електронната поща файлове с
линкове за лека музика, подредени по мой вкус, формиран
до голяма степен през студентските ми години, през 1960-те,
от финансово полунелегалната музикална мафия на моя
приятел Кольо Протопопов,
който, вероятно, с одобрителна
насмешка ме гледа сега някъСтр. 12

де «отгоре», от вечните музикални ловни полета. Файловете са моя отплата за «китките» от забавни и класически
«парчета», подбирани от Хачко за нас, десетокласниците,
през далечната 1958, записани
на първия соц-магнетофон,
«Смарагд» - германско чудо на
електрониката (20 килограма
механика и 2 килограма електроника).
Тогава Хачко беше съвсем
млад учител. Оригинал! И малко страшен, независимо че е
по-скоро дребен, бих казал елегантно дребен. Влизаше в клас
винаги добре облечен, сако, вратовръзка, държеше големия
учителски дневник с два пръста за единия ъгъл, полуобърнат
към нас и вторачено отсичаше
«Добър ден! Седнете си!» После
бързо, недочакал стандартния
хоров отговор «Добър ден, другарю учител!», някакси естествено станал излишен и заемаше място зад малката учителска
катедра.
Тишината беше пълна - в
началото, поради особеното
му влизане в стаята, а после,
поради по-сериозна причина: никой не можеше да бъде
сигурен, че няма да бъде посочен да отговори на поставен въпрос, ако началният отговор от друг не беше прави-

след изчерпване на този контингент, идваше ред на някой от
седящите на чиновете. Всичко
беше нащрек. За каквито и да са
други разговори и дейности не
можеше и дума да става.
Имаше слабост към отличниците, предполагайки с основание, че ако препитва по-често тях, ще има по-малка загуба на време. Съпътстващият
психологически ефект, обаче,
беше доминиращият – всички отличници-зубрачи се оказваха периодично в отчаяното положение да мислят
по нещо, което явно спадаше
към урока, но го нямаше черно на бяло в учебника. А по-посредствените, свикнали да дават
грешни отговори, понавириха
глава, защото в тяхната група
взеха да се вливат отличници.
Дисциплината беше на умопомрачително високо ниво
най-малкото поради факта, че
всяко по-особено движение
или шум ставаше повод за атака с въпрос. Грубо казано, всеки час почти половината клас
имаше основание да си мисли за
«инцидентни» оценки, които се
записваха и изглежда влияеха
на крайната за срока, но как точно влияеха беше „Тайна велика
ест“. Новият урок се диктуваше
и само малка част от него съвпадаше с написаното в учебника.

Антология

***
Ах, щом накрая се разбра,
че иде време за раздяла,
каква шега ни изигра
цивилизацията цяла!
Преди, навярно помниш, как
дори без никой да ги кани,
и Брехт, и Пикасо, и Брак
помагаха на любовта ни,
и сливаха се във едно
целувки, филми и неони
с абстрактно някакво платно,
със стихове, с магнетофони,
със рибите в китайски туш,
със старата етруска фреска...
Ах, тез другари, верни уж,
къде са, да ги видим днеска?
При ледения повей тозчас
най-подло те се изпариха,
оставяйки около нас
земя, покрита с пепел тиха.
И спуснала коса, за миг
ти връщаш се в палеолита,
сред който страшният ти вик:
“Какво се случи?” - само пита;
и аз мълча до теб - дивак,
от ужас първобитен погнат, и няма ги ни Брехт, ни Брак,
ни Пикасо, да ни помогнат!

На снимката на преден план (отляво надясно): Александър Гочев, учителката по физика Мария
Кюлджиева, Хачко Чулджиян, Минчо Минчев и Тодор Коруев, светла му памет. Снимката е от представянето на книгата на Александър Гочев „Принудено и непринудено“, издателство „Захарий Стоянов“, април 2019.
лен или недостатъчно пълен.
Опасността дебнеше дори по
време на новия урок през втората половина на часа, а отговорите имаха значение за крайната
оценка за срока. За последното не бяхме сигурни, но заплахата висеше във въздуха постоянно. Хачко изпитваше едновременно по пет-шест души. На
всеки се очертаваше вертикален сектор от черната дъска,
и той трябваше в него да «развие» своя въпрос. Ученикът
най-вляво започваше да говори
най-напред и беше прекъсван с
въпроси. Останалите на дъската
бяха първите жертви за корекция на неправилен отговор, а

Беше ни заявено, че преподаваното в клас само обяснявало и пояснявало написаното
в учебника, заучаването на което би трябвало да не е проблем
като се има предвид диктуваното в час.
Някак естествено се сформира една малка група кръжочници, тройка от която нарекохме Nickel and Company, с проект
по електрохимия – „никелиране на метали“. Пак, съвсем естествено, ни бяха връчени ключове от кабинета по химия, който
се оказа предпочитано място по
всяко свободно време. Най-напред, разбира се, си никелирахме бронзовите монограми на
ПИСАТЕЛСКА ТРИБУНА

Валери
ПЕТРОВ

униформените фуражки, което стана причина за периодични забележки от страна на директорката - известна партийна функционерка. Обяснявахме
й, че работим по проект да ги
никелираме «обратно». Без обаче да посочваме срок. По-късно
разбрах, че в богатото ми досие, благодарение на баща ми,
опозиционер-звенар, имало
записано, че Хачко е събирал
в кръжока по химия „деца на
фашисти“ Моя милост, значи,
на първо място.
Чистехме, подреждахме и
преподреждахме всички шкафове с химикали и така неусетно научихме имената им.

В почивките си варяхме «кафе»
от печена леблебия и го пиехме през дълги и тънки стъклени тръбички. Ако смукеш леко,
кафето идва почти студено и се
затопля гладко до горещо, при
увеличаване на «вакуума». При
тази процедура краката ни бяха
по американски на лабораторния плот, а «Смарагдът» осигуряваше необходимия фон
с «Бона сера, сеньорина, бона
сера» на Луи Прима или «Леката кавалерия» на Супе. Живот!
Как след всичко това може да
избереш да следваш нещо друго освен химия?!
Този въпрос изникна пред
мен след двегодишната военна служба. Бях приет и физика, и химия в Софийския университет, но не можеше и дума
да става да разочаровам Хачко
с «грешен» избор. Мисля че изборът беше направен още през
1958-ма. Тогава химическият
кабинет беше моят втори дом и
не беше изненада, че решихме
да представим кръжока по химия на училищния фестивал
за художествена самодейност.
Идеята дойде от разказ на Антон Антонов-Тонич, «Изпит
по химия» (в САЩ). «Нещо нечувано!» - дълбоко обидена каза
моята класна Пеева, учителка
по физика - «Да забравиш напълно за представянето на своя
10Б клас и да мислиш само за
кръжока».
На стр. 11
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