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Валентин ВАЦЕВ

ПРЕДСТОИ НОВА 
ЯЛТЕНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

РУСИЯ ВЛАДЕЕ 
ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА СВЕТА

Д
авам си сметка, че 
това, което ще проче-
тете по-долу, ще проз-
вучи предизвикател-

но, защото е в пълно проти-
воречие с доминиращата днес 
либерална пропаганда в поч-
ти всички медии и официал-
ни източници. Общественото 
съзнание до такава степен е 
промито, че дори не забеляз-
ва, камо ли да анализира адек-
ватно, очевидните глобални 
процеси. Необходимо е отрез-
вяване и възвръщане на нор-
малното мислене, говорене и 

политическо поведение. Осо-
бено сега, когато назряват ра-
дикални промени в устрой-
ството на света. 

С конфликта в Украйна 
приключва цяла една епоха, в 
която човечеството живее от 
края на Втората световна вой-
на. Тази епоха изцяло промени 
правилата както на обществе-
ното устройство в национал-
ните държави, така и на геопо-
литическо съжителство. Уста-
новена бе нова йерархия на 
геополитическите субекти и 
бяха потвърдени и узаконени 
в условията на тази йерархия 
зоните на влияние на велики-
те сили. Тези зони почти съв-
падаха с цивилизационната 
принадлежност на народите 
и държавите, поставени в тях. 
Но те придобиха почти изця-
ло икономически и военнопо-
литически статут. Тези условия 
предполагаха светът да се ръко-
води от две свръх сили: СССР и 
САЩ. Но статутът неочаквано и 
рязко се промени след разпада 

на социалистическата система 
и извършените в нейните дър-
жави контрареволюции, кои-
то реставрираха капитализма. 
Изведнъж се оказа, че свръх 
силата е една, но и че зони-
те на влияния, поради слаби-

те позиции на Русия като на-
следница на Съветския съюз, 
не могат да запазят цивили-
зационните си значения и ха-
рактер. Русия доброволно или 
по-точно поради обективната 
си слабост, бе принудена да отс-

тъпи за известно време своята 
зона заедно с мястото си на хе-
гемон в световните дела. Това 
рязко промени съотношението 
на силите в света. 

Панко АНЧЕВ

• Валентин Вацев в разговор с Валерия Велева за войната 
в Украйна и срещу кого, защо и срещу какво се води тя.

Валерия ВЕЛЕВА

от изявленията на двама-
та външни министри след 
това, остана впечатление-
то, че ситуацията още по-
вече се ожесточава. Защо?

Валентин Вацев: Струва ми 
се, че украинският външен ми-
нистър не се е разделил с надеж-
дата САЩ и ЕС да застанат ди-
ректно до него, за да го подкре-
пят. Това самочувствие не върви 
пред Лавров, който, от своя стра-
на обаче очаква НАТО да се на-
меси.

В.В.: НАТО да се намеси 
във войната? Нали никой 
не иска това!

В.В.: Да, да. Не мога да се от-
ърва обаче от усещането, че в 
Кремъл очакват НАТО да на-

прави някаква техническа 
грешка, която да може да бъде 
тълкувана като директна на-
меса във войната. Това би до-
вело до Карибска криза-2, кое-
то би развързало ръцете на Кре-
мъл да преговаря със САЩ сери-
озно и с размах. Между Путин 
и Байдън има двустранно разби-
ране, че ядрени оръжия са недо-
пустими днес. Но Карибска кри-
за -2, без да заплашва света с яд-
рена война, дава възможност на 
руската страна да преговаря сво-
бодно и с много аргументи.

В.В.: А защо се провали-
ха прогнозите ви, че война-
та ще свърши за две седми-
ци? Днес е 15-ти ден на вой-
ната, Русия сякаш затъва в 

Украйна и изгледи за края 
на военните действия не се 
виждат, въпреки някакви 
преговори, които уж се во-
дят. Какво не предвидихте?

В.В.:  Когато казах, че вой-
ната ще свърши за две седми-
ци, не се бяха проявили някои 
много важни факти - настъпи 
глобална военна мобилиза-
ция, промяна в американска-
та външна политика и след 
втората седмица от войната 
можем твърдо да кажем, че 
САЩ вече са воюваща стра-
на, чрез своето прокси Украй-
на. САЩ въоръжават войната, 
финансират Украйна, подават 
разузнавателна информация 
на украинския генерален щаб и 

Валерия Велева: Г-н 
Вацев, преговори-
те между Сергей 
Лавров и Дмитро 

Кулеба в Анталия завър-
шиха  с провал. Двете стра-
ни не само не постигна-
ха някакъв консенсус, но 

дори вече не се крие, че те ще 
изпратят там и жива сила – 
част от частните военни ком-
пании или може би всички. 
Очевидно е, че когато САЩ 
воюват, войната не свършва 
за 2 седмици, нито за 2 месе-
ца.
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сегашните преговори руската 
страна (извън това, което ви-
дяхме днес в Анталия) е пред-
ставена на прекалено ниско 
ниво, там има само един по-
мощник на президент. Това 
не е реална преговаряща гру-
па. Те могат да се разберат, 
както го и направиха, за хума-
нитарните коридори и нищо 
повече. Големите задачи и го-
лемите проблеми трябва да 
бъдат обговаряни между два-
мата президенти.

В.В.:  Смятате ли, че 
това скоро ще се случи?

В.В.: То ще се случи, но не 
скоро, а когато руските воен-
ни сили успеят да унищожат 
близо 100% от украинската 
военна машина. На този етап 
Русия няма защо да бърза, за-
щото нейните сили използват 
всеки ден, за да разрушават 
все повече и повече украински 
военни съоръжения. Целта е 
да се унищожи украинската 
военна инфраструктура.

В.В.:  Но публичният 
образ на Путин рухна от 
всички тези нападения. 
Ужасът на войната срина 
имиджа и на Кремъл, и на 
Русия. Последствията на-
истина са ужасяващи.

В.В.:  Не можем да сме 
сигурни в това. В англосак-
сонския свят, както и в тези, 
които са приели цивилиза-
ционна близост с този свят 
– това е така, разбира се. Но 
напомням още веднъж, че 
целият свят е голям. Ние не 
знаем в черна Африка, в Ла-
тинска Америка, в Азиат-
ско-тихоокеанския регион, 
в Залива, Близкия изток и 
на много други места, как-
во мислят за Путин. Но вие 
сте права, че Русия наисти-
на загуби пропагандната 
война. Всъщност те никога 
не са смятали, че пропаганд-
ната война е толкова важна, 
колкото физическата война. 
Това е руска военна концеп-
ция - по-важно е да победиш 
физически, а пропагандата 
ще се уреди от само себе си 
малко по-късно.

В.В.:  Вчера ген. Ко-
нашенков обяви, че на-
падението на Русия над 
Украйна е изпреварило 
и осуетило мащабна во-
енна операция на Украй-
на в Донбас с помощта на 
САЩ и НАТО.

В.В.:  В Кремъл подозира-
ха отдавна, че по-боеспособ-

ната част от украинските вой-
ски бяха разположени в непо-
средствена близост до двете 
самообявили се републики До-
нецк и Луганск. И причината 
да стоят на границата 120 000 
руски войници бе именно да 
ги предпазват и, за да ги от-
кажат от това нападение. В 
един момент се оказа, че укра-
инското ръководство не може 
да отказва на своите прияте-
ли. Аз съм сигурен, че Зелен-
ски не искаше украинските 
войски да нападат Донецк 
и Луганск. Просто го беше 
страх. Той се надяваше, че 
Америка ще изпрати войски 
да воюват заедно с него. Ко-
гато воюваш заедно с НАТО, 
имаш друго самочувствие. За 
мен е абсолютно сигурно и е 
абсолютно доказано, че Русия 
изпревари със своята ата-
ка на 24 февруари сутрин-
та, готвена атака на укра-
инските войски към Донецк 
и Луганск на 25-ти. Може би 
в Москва са имали агентурни 
сведения. Забележете, че тази 
информация, която е в със-
тояние да промени официал-
ните оценки за събитията, се 
пуска от руското военно ко-
мандване на 14-тия ден, а не 

на 1-вия.
В.В.:  Защо бе напра-

вено с такова огромно 
закъснение? Още в пър-
вия ден на войната Мос-
ква можеше да освети во-
енните намерения на Ук-
райна в Донбас и така да 
мотивира навлизането 
си на нейната територия 
и вероятно тогава карти-
ната на войната може би 
щеше да бъде друга.

В.В.:  Това означава, че 
руското военно ръководство 
системно подценява про-
блематиката на пропаганд-
ната война. Това е характер-
но за руската военна доктри-
на, винаги е било така – те са 
на принципа ние да победим, 
пък вие може да си гово-
рите, каквото си искате. Те 
подценяват картината на вой-
ната. Това е било винаги така 
и аз не очаквам някога Ру-
сия да победи в пропаганд-
на война срещу англосак-
сонския свят. Това е страте-
гическа особеност. Това е тях-
ното разбиране за това какво 
значи военна победа – ние да 
победим, да срутим Берлин, 
пък те да говорят, каквото ис-
кат. Има една особеност на 

руския военен и политиче-
ски манталитет. Например 
ние, в България, сме отворе-
ни към целия свят и непре-
къснато сме нащрек какво 
впечатление ще направим 
- какво ще кажат за нас хо-
рата, какво впечатление ще 
направим в Европа. Точно 
обратното е в Русия. Сред-
ният руснак живее със само-
съзнанието, че е самодоста-
тъчен. Ако цялото човечество 
изчезне, в Русия може и пър-
вата седмица да не забележат 
това. Руснакът просто не за-
виси от някакво световно 
конструирано обществено 
мнение. Той вярва, че е само-
достатъчен: аз съм на земя-
та, Бог е над мен и ние живе-
ем, както трябва. Русия нико-
га не се е напрягала да създава 
ефективно действени образи 
на цивилни и военни. Това е 
имперското самочувствие на 
руснака.

В.В.:  Възможно ли е 
едва сега Зеленски да е 
разбрал, че е пешка в го-
лямата шахматна дъска?

В.В.:  Очевидно е, че сега 
го разбира. Той беше повяр-
вал, че е нещо повече от една 
дребна фигура в голямата 
шахматна игра. Той много се 
надяваше, че НАТО ще изпра-
ти войски. 

АКТУАЛЕН ГЛАС ВЪПРОС НА ДЕНЯ

в едно „изследване на УНИЦЕФ 2021“

ПРЕДСТОИ НОВА ЯЛТЕНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

РУСИЯ ВЛАДЕЕ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА СВЕТА

ополитиката, военната област. 
Макар и негласно и почти нео-
фициално, но затова пък гневно, 
тази преценка бе направена 
най-напред от САЩ. Но за ря-
зък поврат към радикална про-
мяна и установяването на нов 
ред е необходим подтик, дето-
натор на статуквото, за да се съз-
дадат вражди между великите 
сили и те да бъдат поставени в 
невъзможност да продължа-
ват по старому. 

Така се получи и този път!
Острите и непримирими 

сблъсъци между великите дър-
жави и особено тези между Ру-
сия, САЩ и западните държа-
ви от НАТО, са видимото по-
литическо, икономическо и 
военно проявление на очерта-
ния по-горе процес. Видяхме 
как той през последната година 
навлезе в безизходица. Страните 
си говореха, шантажираха се, от-
крито се заплашваха, обвинява-
ха се взаимно, нападаха се вер-
бално и икономически. Разгово-
рите им обаче бяха като на глу-
хи с неми. Никакви отстъпки, 
никакво разбиране.

Ако внимателно наблю-
даваме и с разбиране четем 
събитията, изказванията на 
държавниците на великите 
сили; ако не преднамерено, а 
обективно и с познаване на 

историята, нейната филосо-
фия, логика и механизмите, 
по които тя се разгръща и до-
вършва започнатото, щяхме 
да отчетем функцията на ук-
раинския конфликт в неговия 
истински смисъл. Този смисъл 
се дава не от човеците; той из-
пълва явленията обективно 
и дори пряко волята на хора-
та, държавите и техните вода-
чи. Великите сили знаеха какво 
е нужно и го изведоха като най-
важното в своята геополитика. 
Но малките държави, в това 
число и нашата, слушаха как-
во говорят техните лидери, 
без да отчитат реалностите та-
кива, каквито са. Когато вели-
ките сили им казват, че нещо е 
черно, когато то е бяло, те без-
прекословно се съгласяват. И 
дори не си правят труда да по-
мислят дали е така. 

Великите сили определиха 
Украйна да стане онзи крайно 
нужен детонатор в отношени-
ята им, който да развърже про-
тиворечията и в един момент да 
се случи онова, което те желаят. 
А именно: слагане началото на 
новата епоха и, което е за тях 
е най-важното, утвърждаване 
на новия световен ред, ново-
то разчертаване на зоните на 
влияние и „влизането в длъж-
ност“ на новите световни хе-

гемони. Т.е. насрочването на 
нова „Ялтенска конференция“!

Тук е целият смисъл на съ-
битията от последните триде-
сет години и особено от 2014 г. 
насам – най-вече на конфли-
кта в Украйна.

Новата „Ялтенска 
конференция“ 

няма да реши от само себе 
си проблемите, които пре-
дизвика сблъсъкът между ве-
ликите сили. Но участващи-
те в нея държави вече се стре-
мят, още преди началото й, 
да вземат стратегически по-
зиции, да наберат сили, енер-
гия и мощ, за да бъдат думите 
им тежки и безпрекословни. 
В крайна сметка, онзи, кой-
то е най-силен, ще извлече от 
нея най-големите ползи. Зато-
ва са сега и тези изтощител-
ни едностранни или взаимни 
икономически санкции, без-
разборните обвинения, запла-
хи, поставяне на икономиче-
ски и политически мини, кои-
то в бъдещото време ще бъдат 
взривявани. Води се борба за 
надмощие, което да се зачете 
на самата конференция като 
фактор в разчертаването на 
зоните на влияние и опреде-
ляне техните реални граници. 
А за прикритие се използва за-

плахата за Трета световна вой-
на. Тази заплаха е въздействи-
ето върху света и общественото 
мнение, а не е изобщо реална.

Най-вероятно в следващата 
„Ялтенска конференция“ ще 
вземат участие трите днешни 
супер сили Русия, САЩ и Ки-
тай. Това означава, че в Европа 
ще се извърши (то дори вече 
се е извършило в някаква сте-
пен) радикално пренарежда-
не на статуквото. На дълбоки 
реформи ще бъдат подложени 
Европейският съюз и НАТО. 
А това означава, че те ще бъдат 
преформатирани, което ще 
доведе до съкращаване на 
съставите им и промяна на 
политиката им. Но не бива 
да е изненадващо, ако бъдат 
разпуснати, за да се създадат 
на техните места нови и по 
друг начин формирани по-
добни съюзи и блокове.

Нов облик, смисъл и съ-
държание без съмнение ще 
получи ООН. Тази организа-
ция изгуби твърде много от 
своята сила през последните 
тридесет години и почти прес-
тана да бъде фактор в решава-
нето на световните проблеми.

Всички държави ще пре-
търпят значителни измене-
ния, защото самата социал-

но-икономическата и поли-
тическата система в света 
ще се реформира радикал-
но. След очевидния крах на 
либерализма и неолибера-
лизма в икономиката, по-
литическото устройство и в 
духовния живот, е  време за 

нов тип политика, полити-
ци и държавници. Либерали-
змът наплоди скорозрейки, 
необразовани и недалновид-
ни ръководители. Днешният 
упадък на Европа се дължи и 
на тяхното невежество и не-
способност да преценяват 

явленията. 
Няма съмнение, че проце-

сите, за които тук говоря, не 
ще отминат и 

нашето многострадално 
отечество! 

Него го очакват изпита-
ния и сътресения, промяна в 

облика му и движение по нов 
път с нови съюзници. То не-
избежно ще се преустрои вър-
ху нови основи и нови прин-
ципи. И ще влезе в нова зона 
на икономическо, политиче-
ско и духовно влияние. Ще му 
се наложи да извърши задъл-
бочена преоценка на минало-
то и настоящето си, за да от-
крие и формулира грешките и 
отклоненията от верния път. 
Горчива ще е чашата, която 
ще трябва да изпият полити-
ците. А май на всички ще се 
наложи да пият от нея! Но та-
кава е съдбата на малките на-
роди, общества и държи в по-
добни времена. Българските 
водачи от последните тридесет 
години се оказаха напълно не-
способни да ръководят дър-
жавата ни, защото повечето 
от тях бяха случайни и непод-
готвени хора и се стремяха да 
угодят на себе си и на своите 
господари. 

Искаме или не искаме, 
вярваме или не вярваме, но 
преоценката и пренастройва-
нето и на българското обще-
ство ще се извършат по мо-
дела на новата конференция 
от типа „Ялта“, която пред-
стои да се проведе след края 
на конфликта в Украйна!

Винаги съм си мислил, че „Демокрация“ означава „власт на народа“, но ето - другарят Рузвелт 
ми обясни: „Демокрация - това е „власт на американския народ“. Думи изречени от Йосиф Сталин 
в шеговит тон на Ялтенската конференция при срещата на „Тримата големи“ в двореца „Лива-
дия“ на 4 февруари 1945-та.  

Напълно естествено и дори 
задължително бе тогава да се 
проведе 

следващата Ялтенска 
конференция, 

която официално да по-
твърди новото разделение на 
света и да очертае границите 
на зоните на великите държа-
ви. САЩ обаче надменно преце-
ниха, че Русия е безапелацион-
но победена в Студената вой-
на и повече не е никаква ве-
лика сила – макар да остана 
постоянен член на Съвета за 
сигурност на ООН. Но ако това 
беше станало тогава, сега щеше 
да е съвсем различно и щяха да 
се избегнат повече от конфли-
ктите през последните 30 го-
дини.

По този начин моделът, ут-
върден от Мирната конферен-
ция в Ялта от 4-11 февруари 
1945 г. с участието на победи-
телите във Втората световна 
война СССР, САЩ и Велико-
британия, продължи (макар и 
формално) да функционира и 
след разпада на СССР и Вар-
шавския договор. 

Разпадът на СССР постави 
под съмнение възможността 
светът да живее по стари пра-
вила, когато единият от уста-
новилите ги не е способен да 
изпълнява ролята си на свръх 
сила, управляваща човечест-
вото. А и извършената рестав-
рация на капитализма в зоната 

на съветското влияние наложи 
промяна и във взаимните отно-
шенията на държавите от раз-
личните зони. Наруши се рязко 
балансът. 

А когато Русия отново се из-
прави на крака, се установи друг 
ред и се задействаха нови пра-
вила. Заедно с Русия значение 
като велики държави придобиха 
бедните и малко значещи пре-
ди Китай, Индия, Бразилия, 
Иран, Турция. А САЩ и Запад-
на Европа, която бе под тях-
ното ръководство, започнаха 
да губят от икономическата и 
особено от военната си мощ и 
да изпитват чести и продъл-
жителни кризи. 

Възстановената икономиче-
ска, военна и политическа мощ 
на Русия, съвсем логично отно-
во предяви претенции за свое 
място под слънцето на геопо-
тиликата. 

Вече живеехме в нова епоха, 
която, за да се разгърне и осъ-
ществи, изискваше 

нов геополитически ред, 
правила и норми. 

Историята показва, че от 
критичните ситуации вина-
ги се излиза, след като се ог-
леда и осъзнае реалното със-
тояние на целия свят. Тогава 
се отчитат и анализират всички 
възможни съгласия, противо-
речия, непримиримости; пре-
ценяват се реалните сили на 
държавите поотделно, но и в 
съвкупност, в икономиката, ге-
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И оттук нататък войната 
може да свърши за няколко 
месеца, може да продължи го-
дини наред, както беше Виет-
намската война. Истината, коя-
то днес трябва категорично да 
кажем, е че днес САЩ в Украй-
на воюват срещу Русия, това 
е американо-руска война.

В.В.:  Но Пентагонът от-
каза директно участие във 
войната, отказа дори на 
полските Миг-29 с този мо-
тив, НАТО много внима-
телно гледа да не направи 
грешен ход, вие го нарича-
те „техническа грешка“, с 
който да се приеме, че вли-
за във военния конфликт.

В.В.:  Пентагонът съвсем 
правилно отказа полската идея 
да се прехвърлят МиГ- 29 в Ук-
райна, защото правилно си да-
ват сметка, че ако тези самоле-
ти излетят от полски летища 
и влязат в украинска терито-
рия, това ще бъде вече съвсем 
очевидна намеса на НАТО във 
военния конфликт, а офици-
алната доктрина на НАТО е, 
че не воюват там. Това е мно-
го сериозна пречка, но де фак-
то САЩ воюват с Русия чрез 
своята прокси сила Украйна. 

Фактите за това не се крият – че 
се изпраща жива сила от част-
ни военни компании, че фи-
нансират и въоръжават – това 
са белезите на войната. Никой в 
САЩ не е заинтересуван от ди-
ректна война, Америка ще во-
юва чрез прокси сили, както се 
е случвало много пъти досега. 
Корейската война също беше 
война между СССР и САЩ 
чрез Южна и Северна Корея. 
Виетнамската война също беше 
конфликт между СССР и Ки-
тай от една страна и от дру-
га САЩ, но там имаше прокси 
сили – войските на Северен 
Виетнам и на Южен Виетнам.

В.В.:  Променя ли Русия 
тактиката си след втората 
седмица?

В.В.:  Тактиката е очевид-
на и не се променя - прочист-
ване на територията, обкръ-
жаване на по-големите градо-
ве и създаване на хуманитар-
ни коридори, за да намалят 
пораженията за цивилните 
и очакване на резултатите от 
преговори, които отново за-
почнаха да обещават някак-
ви позитивни резултати. Вче-
ра Зеленски е обявил, че е го-
тов да обсъжда предложенията 
на Русия за независимост на 

Крим, за признаване на До-
нецк и Луганск и т.н. Работа-
та е там, че каквото и да гово-
рят пропагандистите, Русия не 
бърза и няма закъде да бърза.

В.В.:  Защо? Не иска 
ли по-бързо да приключи 
тази война?

В.В.:  Всяка война има своя 
логика. Руските сили можеха 
да срутят Киев с масиран бом-
бен килим и всички големи гра-
дове можеха да бъдат срутени, 
като размесят труповете и тух-
лите на гражданите така, както 
направиха САЩ в Ирак. Но от 
американската инвазия в Ирак 
загинаха повече от 700 000 чо-
века, тъй като Америка бър-
заше и не броеше цивилните 
жертви. Да ви напомня ли за 
Фалуджа, където градът беше 
срутен в резултат на една вой-
на и повечето загинали се ока-
заха цивилни. В Русия има по-
литическа важност едно дру-
го съображение - Путин следи 
какво ще стане след войната. 
Колкото по-малко цивилни 
жертви загинат, толкова по-
лесно вярват в Кремъл, че ще 
мине процедурата на сдобря-
ване на двата народа. Никакъв 
проблем няма да се срути Киев 
с бомбени килими. Никой не 

бива да се съмнява, че в руски-
те бомбени складове има бомби 
за оттук до края на света, но 
те се опитват да направят, въз-
можното за по-малко цивилни 
жертви, за да може в следвоен-
ното регулиране на проблема 
напрежението между двата на-
рода да не е чак толкова голя-
мо, да се намали омразата и, 
доколкото ми се струва, тази 
тактика работи.

В.В.:  Да, но в момен-
та цял свят се занимава 
именно с жертвите на тази 
война?

В.В.:  Не е вярно! Цял свят 
е абстракция. С това се зани-
мава англосаксонският свят 
и всички тези, които по ня-
какъв начин са обвързани с 
англосаксонския свят, вклю-
чително и ние и, разбира се, 
„демократична” обединена 
Европа. Но в цял свят влизат 
страните от Близкия изток, 
страните от Залива, Тихооке-
анския регион, страните от 
Африка, Латинска Америка 
– може да се каже, че цял свят 
мълчи и гледа кой ще бъде по-
бедителят. В англосаксонското 
цивилизационно пространство 
воюват - всеки с каквото може. 
Който може със стингери, кой-

то няма стингери, работи про-
пагандно. Това е още едно до-
казателство, че наистина САЩ 
воюват в Украйна. И затова 
войната няма да свърши тол-
кова бързо, колкото се надявах, 
когато не знаех това.

В.В.:  Като гледам това 
е и война на нерви между 
Зеленски и Путин. Зелен-
ски отчаяно моли Запада 
за помощ, вече не крие, 
че се чувства измамен от 
този Запад, иска лични 
преговори с Путин, дори 
търси посредник, който 
да му уреди среща с Пу-
тин, пуска на ден по 3-4 
видеобръщения. В също-
то време Путин мълчи и 
не дава никакви знаци за 
възможна среща със Зе-
ленски.

В.В.:  Путин е затворен в 
своите технически задачи и 
не намира за нужно да говори 
със Зеленски. Когато се угово-
ри среща между Путин и Зе-
ленски - това ще бъде велика 
победа за Зеленски. И може 
би ще бъде началото на ис-
тинските преговори - когато 
държавен ръководител го-
вори с държавен ръководи-
тел. Нека да напомня, че в до-
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РУСКАТА СПЕЦИАЛНА ОПЕРАЦИЯ В УКРАЙНА 
- УДАР ПО ГОЛЯМОТО НУЛИРАНЕ

Във връзка с това, което става в Украйна

Очевидно е, че това няма да 
стане, той го разбра и според 
мен е искрен като каза, че е 
охладнял към НАТО. Той вяр-
ваше на НАТО, на САЩ, моли 
ги много дълго, молеше ги 
по един унизителен за самия 
себе си начин, докато накрая 
не избухна и не каза: „Ние 
няма да молим на колене, укра-
инците не сме такива и аз не 
съм такъв”. Напълно го раз-
бирам. Той се надяваше до по-
следно САЩ да воюват заедно 
с него с жива сила. Зеленски 
може би не може да разбере, че 
САЩ наистина воюват, но не 
по начина, по които той иска, а 
по начина, по който САЩ ис-
кат. И тази война се реализи-
ра не по волята на Зеленски, 
а по волята на САЩ. Той би 
трябвало да бъде доволен и от 
това, което му дават – морална, 
физическа, финансова, идеоло-
гическа, организационна по-
мощ.

В.В.:  Но това означава 
ли, че е готов на компро-
миса, който руснаците ис-
кат?

В.В.:  Не, аз не вярвам в 
това. Той е под ужасно пси-
хологическо напрежение, от 
време на време започва да си 
противоречи. Зеленски е из-
ключително нервен и аз напъл-
но го разбирам – той е прези-
дент на страна, която губи 
война, физическа война. Ук-
райна ще спечели пропаганд-
ната война, Русия ще спечели 
физическата война, но ще за-
губи пропагандната война и 
всички ще бъдат доволни като 
при български местни избори.

В.В.:  Едва ли всички 
ще бъдат доволни, защото 
вчера президентът Байдън 
публично призна, че це-
ната за забраната на вно-
са на руския суров петрол 
ще я плати обикновени-
ят американец, на когото 
ще му се вдигне цената на 
бензина.

В.В.:  За съжаление, това е 
напълно вярно. Байдън го зна-
еше и преди. Тук става дума за 
една американска стратеге-
ма. Американските демокра-
ти умеят като изпаднат в ня-
какви вътрешни проблеми, да 
ги експортират навън. Цели-
ят ангажимент на САЩ в Ук-
райна е израз на желанието 
да се решат вътрешни про-
блеми. Не просто да се отклони 
вниманието на американското 
общество от проблемите, кои-
то то има, а просто пред очите 
на света Америка да побежда-
ва в международен план, за да 
не се занимават с нейните въ-
трешни проблеми. Това го раз-
крива и Тръмп, като обяснява, 
че това е една глупава, унищо-
жителна, разрушителна по-
литика на нашите противни-
ци демократи. Всичко това са 
белези на предстоящата загу-
ба на междинните избори на 8 

ноември т.г. от страна на де-
мократите. Имаме пълна кла-
сика: ние изнасяме всички 
проблеми навън, скриваме от 
американското общество него-
вите собствени – финансови, 
материални, здравни, иконо-
мически, организационни, 
културни... Американското об-
щество е в тежък момент – то 
е затънало в няколко кризи ед-
новременно и идеята не на Бай-
дън, а на щаба, който управлява 
демократите, е за „една малка 
победоносна война“, която ще 
ни помогне обществото да за-
брави за другите, истински-
те проблеми. Да ви припомня, 
че има такава пословица: „Все-
ки американски президент има 
право на една малка победонос-
на война”.

В.В.:  В тази връзка 
прочетохте ли статията на 
Иван Кръстев в Die Zeit, 
където той обяви, че идва 
краят на мирния ред.

В.В.:  Не. Но това, че идва 
края на мирния ред, го казах 
много преди него, но не в Die 
Zeit, а при вас - в Епицентър.
бг тази моя мисъл беше огла-
сена много отдавна. Не е нуж-
но да чета Иван Кръстев, за 
да съм наясно със световните 
процеси. Хегел пише на едно 

място, че великият човек ос-
ъжда своите съвременници 
да го тълкуват. Но Хегел има 
предвид Наполеон, не Иван 
Кръстев. Да тълкувам Иван 
Кръстев нямам време.

В.В.:  Какви грешки на-
прави до този момент ру-
ското командване?

В.В.:  Руското ръководство 
направи няколко далеч не тол-
кова безобидни грешки. Те със 
закон забраниха антивоенни-
те демонстрации и се опита-
ха със закон да наложат опре-
делена словоупотреба – т.е. 
средният руснак да не говори 
за война, а за специална опера-
ция. Това е опит да се използва 
цензура. Това е груба грешка, 
за която руското ръководство 
ще трябва да плаща. Подобни 

грешки вървят и в България 
със заканата да се преследват 
„путинистите”. Това също е 
опит да се решат реалните про-
блеми чрез решаване на нере-
ални проблеми. Властта поис-
ка от хората да наричат котка-
та не котка, а по друг начин. По 
този начин се руши доверието 
между обществото и властта. 
Същото е и в България.

В.В.: Споделяте ли те-
зата, че Путин не е добре 
психически? Правнучката 
на Хрушчов го нарече ав-
тократ, разни анализато-
ри, дори и у нас, го опреде-
лят като луд.

В.В.:  Това е дъното на 
пропагандната глупост. Зани-
мавам се с геополитика и по-
литология, знам колко десет-
ки важни фактори се препли-
тат, за да се получи това, кое-
то се получава в момента. В 
англосаксонската практика има 
друг принцип - там противни-
кът трябва да бъде сатанизи-
ран, диаболизиран, идиоти-
зиран. Затова сега се стремят 
да нарисуват Путин като едно 
лудо джудже, което се опитва 
да подпали света. Аз не съм по-
литически психолог и изобщо 
не се интересувам от душевно-
то състояние на Путин. Който 

извежда голямата политика от 
душевното състояние на ръко-
водителите, просто не разбира 
за какво става дума. Такъв чо-
век не е нито за политология, 
нито за геополитика. А това, 
което цитирате, са изобрете-
ния на политологстващите 
журналисти. На тях им при-
лича да психологизират про-
блема. За мен проблемът не е 
нито в напредналата възраст 
на Байдън, нито в душевно-
то състояние на Путин. Прие-
мам, че и двамата са адекватни 
хора. И тогава се появява реал-
ният политически проблем – 
защо Америка се държи така 
и защо Русия се държи така? 
Това не е част от психология-
та на техните ръководители. 
Това е част от дълбинни по-

литически, икономически и 
културни взаимодействия в 
елитите и в самите общества на 
тези страни.

В.В.:  Какво пропускаме 
да видим?

В.В.:  Трябва да се изслед-
ва, например, по какъв начин 
се променя социалната база 
на президента Путин, трябва 
да се знае при какъв консен-
сус между елитарните гру-
пировки около Путин е въз-
можна тази война и при как-
ва промяна в този консенсус 
войната ще стане невъзмож-
на. Напълно реално е война-
та да стане невъзможна, когато 
се развали консенсусът на че-
тирите управляващи властни 
групировки в Русия. Същият 
подход е необходим и при ана-
лиза на американската поли-
тическа реалност. В САЩ има 
едно много сложно преплитане 
на финансови, организационни 
и други фактори, които само в 
своята цялост и в своето взаи-
модействие определят поли-
тиката. Нищо че отстрани из-
глежда така, че един самотен 
Байдън дърпа лостовете на 
властта. Нищо подобно! Бай-
дън е функционер, който ре-
ализира в живота много ва-
жни дълбинни обществени 

национални интереси в САЩ. 
Това е много интересна тема, 
за съжаление, в България ни-
кой не се интересува от този въ-
прос.

 Същото може да се каже и 
за Русия. Интересно е как се 
променя руското общество, 
докато се води тази война. И 
аз предвиждам, че след Путин, 
тъй като Путин няма да стои 
вечно, той е вече възрастен, пък 
е и изчерпал всичките си сро-
кове, ще дойде такъв цезар, на 
фона на който Путин ще из-
глежда бял и пухкав като ан-
горски заек. Тогава Западът 
ще съжалява за Путин, срав-
нявайки го с това, което е до-
шло в Русия след него.

Не по-различна е ситуа-
цията и за Джо Байдън. Жур-

налистите се научиха да се по-
диграват с неговата възраст и с 
неговите напълно разбираеми 
възрастови грешки. Нормално 
е възрастен човек да се спъ-
не на стълбичката на самоле-
та и вместо да му помагат, те се 
смеят.

 Американската полити-
ка не зависи от възрастовото 
състояние на Байдън. Тя за-
виси от начина, по който Ка-
мала Харис си решава пробле-
ма с имигрантите; тя зависи от 
начина, по който финансовият 
резерв решава ужасния фи-
нансов проблем в САЩ. По-
литиката зависи от това дали 
САЩ ще укротят този неве-
роятен държавен дълг, който 
надмина БВП на САЩ с 30%. 
Политиката на САЩ зависи от 
начина, по който big data се на-
месва в социалните отношения. 
Т.е., американското общество 
е достойно да предизвика спе-
циализиран интерес, а не глу-
павите асоциации на скучаещи 
журналисти.

В.В.:  Допускате ли, че 
е възможно да бъде про-
вокирано убийство на Пу-
тин?

В.В.:  Всеки може да бъде 
убит. Путин е добре охраня-
ван, но когато има силен ин-
терес и тези неща могат да 
случат – малко ли са държав-
ните ръководители, които са 
избити, а тези, които умряха 
от собствена смърт, прежи-
вяха серия от опити за убий-
ство. Колко пъти са убивали 
Де Гол? Така че, всеки един чо-
век може да бъде убит, но как-
во от това.

В.В.:  А консолидиран 
ли е руският елит около 
Путин?

В.В.:  Морално-политиче-
ска консолидация има в тес-
ния кръг на Путин, морално-
политическа консолидация 
има и в руското общество, 
което около 72% подкрепя 
тази война, разбирайки ней-
ната необходимост за Русия. 
Но няколко хиляди души вече 
са против тази война в обще-
ството. Освен това вече има се-
риозни съмнения, и аз вече 
намирам намеци за това, че 
елитният консенсус в Кремъл 
може да бъде разбит. Роля за 
това ще имат и тези санкции, 
които забележете, колко хитро, 
колко умно и колко конструк-
тивно, са замислени. Тези 
санкции бият по елита като 
се опитват да му напомнят, че 
единственото спасение за тях 
е „да свалят час по-скоро дик-
татора“. Така че руските чи-
новници са консолидирани 
около линията на президен-
та. Руското общество също в 
достатъчна степен е консоли-
дирано, Да, в него има вечните 
правозащитници, които обаче 
са много малко и на този етап 
нямат никаква особена роля. 
Но в руският елит има групи-
ровки, кръгове и структури, 

които вече, според мен, подчер-
тавам само според мен, не са 
ангажирани с лоялност към 
президента.

В.В.: Ами като ти взе-
мат яхатата за 600 мили-
она долара, как да си лоя-
лен?

В.В.: Именно. Нямаше съм-
нение в лоялността на Алишер 
Усманов доскоро, но като ти 
вземат яхтата, която струва ин-
тересната сума 600 млн. долара, 
това е изпитание за твоята ло-
ялност. Същите причини рабо-
тят и на много други места. Ло-
ялността на руския олигархи-
ат свършва някъде тук. Така 
че санкциите са ефективни в 
този смисъл. Проблемът е по-
сложен. Целият елит на Русия 
в последните 30 години израс-

на на базата на една единствена 
цел – да влезе в Европа. Така 
беше построена цялата руска 
държава след падането на Же-
лязната завеса. Сега, с тази вой-
на и санкциите, които Западът 
налага, всичко това рухва. Ме-
ракът на руските „вхожденци“ 
ще се разбие в новата Желяз-
на завеса. И това е истинска-
та опасност за Путин. Той раз-
руши тяхната кристална мечта.

В.В.:  Ще издържи ли 
руската икономика, защо-
то всички казват, че Русия 
ще се върне не 5-10 годи-
ни назад, а санкциите ще я 
върнат в 80-те години?

В.В.:  Ако Русия я върнат 
30 години назад, трябва да си 
спомним какво имаше на мяс-
тото на Русия преди 30 години 

- Съветският съюз беше тога-
ва, за който не вярвам, че някой 
в Америка иска да го връща. 
Русия ще издържи с лишения 
и трудности санкциите и без 
съмнение с тези санкции тя 
навлиза в много неприятен и 
тежък период, но Русия раз-
полага с цялото време на све-
та и с всички ресурси, които 
им трябват, за да се оправят 
по обходен път.

В.В.:  Как?
В.В.:  Чрез затваряне в 

себе си и чрез търговски от-
ношения с тези части на све-
та, които не се влияят директ-
но от Държавния департа-
мент на САЩ. Освен че ще жи-
вее по-трудно, без съмнение, 
руският олигархиат ще тряб-
ва да се раздели с именията 

си в Лондон или на Ривиера-
та, но едва ли в Русия някой 
ще страда много от това. Опи-
тът да се върне Русия 30 години 
назад е равносилен на опита 
Руската федерация да се вър-
не в състоянието на СССР. Ако 
някой много иска да извади от 
пепелта на историята Съвет-
ския съюз, ето това е начинът. 
Всъщност, тук има една стра-
тегическа грешка. Първата 
беше, когато падна Съветски-
ят съюз и, когато беше анули-
рана Комунистическата пар-
тия в Съветския съюз - тогава 
вместо да помогнат на млада-
та държава Русия, те я грабе-
ха, мачкаха и унижаваха. Ре-
зултатът е Путин. Появи се ру-
ският ръководител, на мястото 
на Путин, можеше да бъде всеки 

друг, и всеки друг на мястото на 
Путин би направил същото – би 
се сетил, че Русия е самодоста-
тъчна държава, която не може 
да живее на колене. 

Америка трябваше да по-
могне на Русия тогава. Вмес-
то това те ги унижаваха, гра-
беха, натискаха и мачкаха. 
Сега е същото. Тези санкции, 
разбира се, в средносрочен 
план ще имат някакъв реален 
резултат, в дългосрочен план 
обаче те ще върнат Русия в 
морално-политически, в ис-
торически, в психологически 
смисъл, към идеята за СССР-
2, начело с такъв цезар, на 
фона на който Путин ще бъде 
забравен. Това е стратегиче-
ска грешка, иначе тактически 
това работи. 
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Александър ПРОХАНОВ 

“Град” разкъсват Донецк 
и Луганск. Въздушни боеве 
се водят над Киев. Танкови 
схватки се водят по улиците 
на Харков. Десантни кораби 
приближават Одеса. В лаза-
ретите блика кръвта. Плен-
ниците са с очи на смъртни-
ци. Хора - с деца на ръце? На-
истина ли “Европа е общият 
ни дом?”. Не е ли това “новото 
мислене”? Това ли са “общочо-
вешките ценности”. Плаща-
ме страшна цена за разгрома, 
причинен на Русия през 1991 
г.

Лишиха ни от големите 
пространства, големите заво-
ди и технологии. Отнеха ни 
културата и науката. Внуши-
ха ни, че сме руски фашисти, 
наследници на палачи. Нака-
раха ни да се каем, лишиха ни 
от воля за живот и историческо 
творчество. Оцеляхме благо-
дарение на руското чудо, тази 
тайнствена военна сила, коя-
то не дава на Русия да изчез-
не във времената на великите 
й трагедии.

Русия изтри френското 
червило. Свали от главите па-
рижката шапка. Престана да 
пее песните от италианските 
булеварди. Русия знае как да 
носи грейка, как да свива ци-
гари от вестник на военните 
позиции, как да свири в бло-
каден Ленинград симфония-
та на Шостакович, как да за-
праща в подножието на Мав-
золея фашистките знамена. 
Тогава, през 1945 г., на тази куп-
чина фашистки знамена може 
да се види това на Тевтонския 
орден, гербовете на полски-
те шляхти, триъгълната шап-
ка на Наполеон, флаговете на 
Антантата. Тази купчина зна-
мена ще расте от век на век. И 
днес, в тази шарена купчина 
трепти синьо-звездния флаг 

на ЕС, звездно-ивичестия на 
САЩ, знамето на български-
те “братушки”, знамето на 
японските арийци от Изтока. 
Всички народи, всички пле-
мена вървят към Русия. Как-
во пък, свърши почивката за 
цигара. Време е да се заемем 
за вековното руско дело.

Няма да умрем от глад. 
Няма да зарежем обноските. 
Няма да се преместим от само-
летите на магарета. На мястото 
от убитите от Гайдар отрасли 
отново с велик труд ще създа-

дем производство, способно 
да пуска най-добрите на све-
та автомобили, модни палта, 
вкусни сирена и деликатеси. 
Няма да пуснем в икономиката 
тези, които са прахосали народ-
на пара в чуждестранни банки. 
Тези, които обраха народа на 
Русия, изведоха несметни ми-

лиарди и ги дадоха в ръцете 
на врага. Ще върнем в наши-
те училища руската история, 
руската литература, руската 
култура и ще прогоним тези, 
които съзнателно в течение 

на десетилетия превръщаха 
руските деца в безсмислена 
плътоядна тълпа. Ще закри-
ем чудовищната клоака, отра-
вяща с телевизионни мерзости 
нашите души и създала чудо-
вищен шоубизнес, който днес 
като паникьосани плъхове се 
разбягва.

Военната специална опе-
рация в Украйна е огромен 
кървав умивалник, под кой-
то Русия и Украйна се изми-
ват със сълзи и кръв. Гърми 
кървавата чешма, а ние си из-
миваме очите. Боевете в Ук-
райна са защитата на Донбас, 
разгрома на военните струк-
тури на НАТО, потъпкване 
на фашисткия реванш, това 
е предотвратяване на ядрени 
взривове. Но това е още едно 

велико предотвратяване. За-
падът предлага на света своя 
проект - “Голямото нулиране”. 
Проектът, в който се изтриват 
всички граници, всички раз-
личия, цялата цветуща слож-
ност на човечеството. Изчез-

ват гражданите на държави-
те, мъжете и жените, доброто 
и злото, светлината и мракът, 
адът и раят. Този проект, като 
черна боя пълзи по света, пъл-
зи към Русия. Победата на “Го-
лямото нулиране”, е страте-
гическо поражение на чове-
чеството, в което ще помрък-
не всичко човешко и ще остане 
жестокия синтез на биологичен 
„цифров“ материал.

Руската специална опера-
ция в Украйна е удар по “Го-
лямото нулиране”. Това е раз-
коваване на калъпа, който 
Западът налага на света. Ру-
сия отново, както винаги, пое-
ма страшната, но изпълнима 
отговорност за - превръщането 
на мрака в светлина. Адът, кой-
то на сто години отваря свои-
те порти и пуска срещу Ру-
сия хиляди демони, отстъпва 
пред натиска на руския рай. 
Сред несгоди и заплахи, сред 
ненавистни хрипове пристъпва 
руският победен код. Русна-
ците вярват в неизбежност-
та на победата. Руснаците зна-
ят, че Победата се дава във ве-
лик непрестанен труд. Русна-
ците знаят, че отстъплението 
и падението завършват със 
скокове напред. Че руснаци-
те пред лицето на вражеските 
пълчища, не са сами, с тях не 
са само армията и флота, но 
и Бог, а в руската съдба при-
съства и руското чудо. Рус-
наците в час на беда забравят 
всичките си вътрешни раз-
при и стават огромен, единен, 
непобедим народ, обединен 
около вожда. Руснаците зна-
ят, че тяхната Победа е все-
мирна, вселенска Победа, за-
щото Русия изпепелена, ок-
ървавена, ожесточена, остава 
в бели одежди и се превръща 
в душа на света.

Превод: В. Сергеев
Източник: Поглед инфо

Москва, Червеният площад, 1945 г, - Парадът на победата.  

Ако се уговори среща между Путин и Зеленски, това би било велика победа за Зеленски.
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Баръш ДОСТЕР

Войната Украйна-Русия 
навлезе в 10-тия си ден. Про-
дължава и войната в медиите, 
особено в социалните медии. 
Споровете дали извършеното 
от Русия е война, или „специ-
ална военна операция”, дали е 
нападение или законна отбра-
на, окупация или интервен-
ция, за риска, поет от руския 
лидер Путин, за съпротивата 
на Украйна, за продължител-
ността на войната и финансо-
вата й стойност, показват че в 
социалните медии има рязко 
престрояване и поляризация. 
Наред с политическите, иконо-
мическите, военните, диплома-
тическите, геополитическите 
и стратегическите измерения, 
има едно пропагандно изме-
рение, и то се отразява най-

много на социалните медии.    
Разбира се войната има и 

други отражения.

Например лицемерието на 
САЩ, на НАТО - инструмен-
тът за нападение и окупация 
на САЩ и на ЕС. И дързостта на 
някои учени, експерти, комента-
тори и дипломати, защитаващи 
това лицемерие.  Присъствие-
то на Русия в Украйна нари-
чат окупация, и с основание. 
Обаче, аплодират като „борба 
за човешки права, демокрация и 
свобода за един свободен свят“ 
извършеното от САЩ в Афга-
нистан, Ирак, Сирия, Либия и 
в миналото в Корея, Виетнам и 
Куба. Казват, че НАТО е отбра-
нителна организация, а крият 
политическата и идеологиче-
ската му страна. Посочва се, че 
в НАТО решенията се вземали 
с единодушие, а крият че при 
лидерството на САЩ, за да се 
защитят техните интереси, се 
формира вътрешната полити-
ка на страните-членки, наука-
та, бюрокрацията и социална-
та им структура.  

Например нещата, прежи-
вявани в ЕС, който се охарак-
теризира от неговите привър-

женици като „цивилизационен 
проект“, показват расистко-
то, фашисткото лице на Евро-
па. Защото, незадоволили се с 
икономически, политически 
и дипломатически санкции, 
страните от Европа започна-
ха почти лов на вещици сре-
щу обикновените си руски съ-
граждани. Сред тях е отмяна-
та от един университет в Ита-
лия на урока за Достоевски и 
крачката назад, направена след 
бурните реакции; уволнението 
в Германия на един руски ди-
ригент на оркестър; забрана-
та на участието на Русия във 
филмовия фестивал в Кан; ре-

шението, взето от Междуна-
родната котешка федерация 
за налагане на санкции срещу 
руските котки и изваждането 
на произведенията на руския 
композитор Чайковски от 
подборката на Оркестъра на 
Филхармонията в Загреб. Раз-
бира се, списъкът е по-дълъг.

Какво предвиди Путин?

За изминалите 10 дни още 
повече се изясни защо и на 
какво е имала предвид, че ще 
се подложи Русия с окупация-
та на Украйна. Ясно е, че пред-
виждайки тежките санкции, тя 
цели да раздели Украйна, да я 
откъсне от бреговете на Черно 

море, да осигури нейния тра-
ен неутралитет, демилитари-
зацията й и смяната на власт-
та в страната. Разбира се и, 
че Путин се е доверил на дър-
жавния капацитет на Русия, 
на съпротивителната сила на 
руснаците, отчитайки плаща-
нето на тежка цена, умората и 
изтощението. През идните дни 
ще се види още по-ясно балан-
сът на загубите на всяка една от 
страните от военна гледна точ-
ка, кой е постигнал успех и кой 
не. Защото военните условия, 
пропагандните инструменти 
на страните и поляризацията 
в социалните медии, затрудня-
ват достигането до здравослов-
на информация, научаването и 
установяването на истинските 
данни за броя на убитите и ра-
нените. А най-голямата поука, 
която ще се извади от войната, 
трябва да бъде за влиянието на 
историята и географията във 
външната политика, затрудне-
нието на управляващия държа-
вата и значението на здравия 
вътрешен фронт.

Източник: „Джумхуриет“, 05 
март 2022 г.

СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕСВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ

ПРОПАГАНДНОТО ИЗМЕРЕНИЕ 
НА ВОЙНАТА УКРАЙНА-РУСИЯ

ИНФОРМАЦИЯ И ПРОПАГАНДА!

През август 2018 г., че-
тири години след пре-
врата на Майдана в 
Киев и също толко-

ва години преди днешните во-
енни сблъсъци в Украйна, тур-
ският разследващ журналист 
Мюслюм Акалън, от Урфа, по-
сетил Германия със своето се-
мейство. Пред Бранденбург-
ската врата, през която се пре-
минава от Източен в Западен 
Берлин, той фотографирал про-
тестна демонстрация на левичар-
ски групи. Пред тях стоял пла-
кат с пророческото съдържание: 
„Украйна+НАТО=III-та Светов-
на война!“ Тази случка припом-
ня днес Мехмет Фарач в статия-
та си „Познатата преди четири 
години война“, публикувана във 
вестник „Йеничагъ“, (06.03.2022). 

Понякога историята си пра-
ви горчиви шеги посредством 
т.нар. самосбъдващи се проро-
чества. И тъй като народите и по-
литиците не се учат от истори-

ята, миналото си отмъщава за 
нехайството им. Случващото 
се в Украйна днес е поредното 
доказателство на тезата, че но-
вото често е добре забравено-
то старо. И че, както пише Сун 
Цзъ в своя „Трактат за военно-
то изкуство“: „Пътят на война-
та е пътят на измамата“. Той е 
написал още: „Не е важно да спе-
челиш сто победи в сто сражения. 
Важното е да победиш, без да се 
биеш!“. Това пишеше в края на 
90-те години на миналия век и 
в Устава за психологическите 
операции на Сухопътните сили 
на САЩ. Приемственост, така 
да се каже.

Колко лъжи бяха изрече-
ни във връзка с руската военна 
операция в Украйна? Че Путин 
се бил побъркал; че украински-
те граничари на Змийския ос-
тров в Черно море били отхвър-
лили гордо предложението на 
руския боен кораб да се преда-
дат, за да не се пролива кръв; че 
го пратили на майната си и по-
сле били избити. По-късно ук-
раинското военно министерство 
призна, че 13-те герои може би 
са живи, а руското Министерство 
на отбраната показа видеокадри, 
как 82-та (а не 13-те) „герои“ би-
ват отвеждани живи и здрави в 
Севастопол. Украинският прези-
дент Володимир Зеленски беше 
обещал посмъртно да ги награди с 
ордени за храброст. Напомням че 
фалшивката за тяхното „герой-
ство“ бе публикувана на стра-
ниците на вестник „Вашингтон 
пост“. Също толкова фалшива се 

оказа фотографията на една ук-
раинка с окървавена и бинтована 
глава, която цъфна в британски-
те таблоиди, придружена с над-
писа: „Нейната кръв, върху тво-
ите ръце!“ Оказа се, че жената 
е пострадала при експлозия на 
газова инсталация през 2018 г. 
Наскоро на манипулация беше 
подложена и снимка от среща-
та на Путин с руски стюардеси. 
По едно и също време, докато от 
екрана на Би Ти Ви разоблича-
ваха лъжата, че такава среща не 
е имало, понеже ръката на Пу-
тин минавала през микрофо-
на, а върху чайника пред него 
не се отразявало нищо, по Нова 
ТВ повтаряха лъжата на запад-
ните медии. Дни по-рано, кога-

то от Международната Агенция 
за ядрена енергия обясняваха, че 
няма изтичане на радиация от по-
гребаната АЕЦ „Чернобил“, нито 
от Запорожката АЕЦ, по наши-
те „национални“ телевизии бие-
ха тревога за обратното, обви-
нявайки руснаците за пожара 
в учебния център на последна-
та. Обаче за факта, че в Украйна 
са разработвали „мръсна“ бомба, 
базирана на плутоний, научи-
хме от турските вестници. Как-
то и за 6-те американски ракет-
ни пускови установки в една 
казарма край Киев. Или за две-
те от общо 30 американски ла-
боратории за биологична вой-
на, намиращи се в Киев и Лвов, 
финансирани от САЩ и работе-

щи в нарушение на Договора за 
забрана на биологичните оръ-
жия. Наличието на въпросните 
лаборатории потвърди минала-
та седмица не кой да е, а помощ-
ник-държавният секретар на 
САЩ Виктория Нюланд, отго-
варяйки на питането на един се-
натор. Същата Нюланд, която „ха-
ресваше“ т.нар. Десен сектор по 
време на Майдана в Киев, която 
каза „Майната му на ЕС!“ и при-
зна, че пучът в Украйна е стру-
вал на САЩ към 5 млрд.долара.

В стремежа си да угодят на 
Байдън и европейските, и бъл-
гарските „лидери“ решиха да 
забранят излъчванията на офи-
циалните руски медии, обявя-
вайки съдържанието на техни-
те предавания за дезинформа-
ция. В същото време из телевизи-
онните студия в България бродят 
хора с налудничави идеи и вид, 
които твърдят, че руският пре-
зидент Путин бил луд! А нямат 
ли нужда от психиатричен пре-
глед хора, които предлагат в Бъл-
гария да се разположат ядрени 
оръжия на САЩ? Или пък да из-
пратим самолети и боеприпаси 
на Украйна? И то, след като САЩ 
отказа на Полша готовността й 
да изпрати директно в Украйна 
своите съветски изтребители 
МиГ-29, а предложи да ги изпра-
ти в американската военна база 
Рамщайн в Германия, а от НАТО 
да ги предадат на Украйна. В за-

мяна на което на Полша да бъдат 
подарени американски изтреби-
тели F-16. САЩ отказаха катего-
рично и Зеленски се разочарова 
за пореден път от западните си 
покровители. Той получи един 
удар и от парламента на Израел, 
който отхвърли искането му да 
говори пред депутатите по ви-
деоконферентна връзка на ши-
рок екран. Кнесетът се оправда, че 
излиза в зимна ваканция и пар-
ламентарната зала ще се ремон-
тира. Зеленски можел да говори, 
но на друго място... Или след като 
германският канцлер Олаф 
Шолц обяви, че правителството 
му съзнателно е изключило от 
обхвата на санкциите руските 
доставки на петролни проду-
кти и природен газ, Зеленски го 
помоли да му уреди среща с Пу-
тин, на която да се обсъдят въ-
просите за принадлежността на 
Крим, независимостта на ДНР 
и ЛНР и неутралния статут на 
Украйна. А пък президентът на 
Турция Ердоган каза, че страна-
та му не може да се откаже нито 
от Русия, нито от Украйна. И из-
лиза, че само нашите политици-
евроатлантици повтарят папа-
галски, че са предани до смърт 
на НАТО и ЕС? Нищо чудно да се 
намерят сред тях и такива, кои-
то да  предложат изпращането 
на войски в Киев. Но срещу тях-
ното евроатлантическо пиянство 
има един цяр: да бъдат мобили-

зирани в армията и изпратени 
в Чуждестранния батальон на 
Зеленски. А пък той, вместо да 
се сърди на НАТО и да призова-
ва народа „да премине в атака“, 
сам да отиде в окопите. Не под-
хожда на главнокомандващия на 
Украинските въоръжени сили 
да ругае НАТО и ЕС,  да се зъби 
на Путин от бункера, в който се 
е скрил. Можеше да отиде и лич-
но да преговаря с руснаците, но 
къде толкова смелост? Нали е по-
лесно и демократично да застре-
ляш участника в първия тур на 
руско-украинските преговори 
Денис Киреев, който, видите ли, 
„работел за Русия”. От трите тура 
на преговорите Русия-Украйна не 
излезе нищо, освен решението 
за временно прекратяване на 
огъня и осигуряване на кори-
дори за евакуация на цивилно-
то население. Намериха се кри-
тици и на тази отстъпка на Ру-
сия. Първо представителят на 
Международния Червен кръст 
Доминик Стилихарт, цитиран 
от в. „Миллиет“ (07.03.2022), спо-
дели пред радио „BBC–4“, че в не-
деля, на 6 март, червенокръстци-
те забелязали, че пътят за евакуа-
ция е миниран. После украинците 
възроптаха, че предложените от 
Русия коридори за евакуация 
на цивилните водели към сама-
та нея и Беларус. А „героичният“ 
защитник на Украйна, украин-
ският националист от еврейски 

произход Володимир Зеленски, 
изригва срещу руснаците: „Бойко-
тирайте техния петрол! Един-
ственото място на този свят, 
където ще намерят покой, ще бъ-
дат гробищата!“. 

Кажете сега кой е лудият 
в този конфликт? Този, който 
иска НАТО да затвори небето 
над Украйна, понеже тя няма-
ла изтребители или този, кой-
то вежливо му казва, че това 
ще означава военен сблъсък 
с Русия и Трета световна вой-
на? Арслан Булут зададе от стра-
ниците на вестник „Йеничагъ“ 
(08.03.2022) един убийствен въ-
прос на Зеленски: „Щом си нямал 
бойни самолети, защо се качи на 
американския каик?“. А Мустафа 
Балбай резюмира положението 
в Украйна така: „Печелившият е 
Зеленски, губещият – народът на 
Украйна!“

На 7 март се проведе трети-
ят кръг от преговорите, от кой-
то не произлезе нищо, освен 
ново временно спиране на огъ-
ня и осигуряване на коридори 
за евакуация на цивилните. На 
10 март в турския курорт Анталия 
се проведе среща на външните 
министри на Русия, Украйна и 
Турция. Говорителят на Кремъл 
Дмитрий Песков изтъкна пред 
нея три условия, след изпълне-
нието на които военната опера-
ция ще спре незабавно: Киев да 
признае Крим за руска терито-

рия; да приеме независимост-
та на Донецката и Луганска-
та народни републики; да про-
мени конституцията си така, 
че от нея да отпадне всякаква 
възможност за присъединява-
не към какъвто и да било блок. 
А украинският външен министър 
Дмитро Кулеба заяви преди сре-
щата в Анталия, че Украйна няма 
да се пазари за собствената си 
територия. С подобни нагласи да 
се очаква дипломатически пробив 
е прекалено наивно.

Според математика Николай 
Витанов конфликтът в Украй-
на ще продължи още три месе-
ца, но според нас той отива към 
затихване. Особено след като 
Соломон Паси обяви, че е съз-
дал филиал на Атлантическия 
клуб в България за Украйна. 
Преди него ганайският минис-
тър на външните работи Шър-
ли Айоркор Бъчуей заплаши 
Путин, че ще държи Русия от-
говорна, ако в Украйна постра-
да някой гражданин на Гана. 
Остава само адвокат Николай 
Хаджигенов и Арман Бабикян 
от „Ние идваме“ да се запишат 
доброволци в Чуждестранния 
батальон на Украйна. След като 
цяло едно лято протестираха сре-
щу Борисов и Гешев, но не по-
лучиха министерски постове, а 
само постояха няколко месеца в 
НС, бездействието явно им ом-
ръзна. След изцепките си про-

Петко ПЕТКОВ

тив руската посланичка Еле-
онора Митрофанова, влиза-
нето им отново в парламента 
става мисия невъзможна. По-
добре да прочетат какво напи-
са Баръш Достер във вестник 
„Джумхуриет“ на десетия ден 
от военната операция в Украй-
на. Или да потърсят верен пре-
вод на думата „подхвостники“, 
използвана в изявлението на 
руското посолство в София. 
Понеже „хвост“ означава „опаш-
ка“, няма как „подхвостники“ 
да означава „подлоги“. Подло-
ги се поставят на лежащо бо-
лни хора, които все още нямат 
опашки, нали! Опашки имат 
магаретата, конете, кравите, 
овцете и прасетата. Някои „ми-
слещи двукраки“ може да се дър-
жат като магарета, но от това не 
им поникват опашки. Ако от-
делен субект се е разпознал като 
„евроатлантическа подлога“, то 
си е за негова сметка. Подлоги 
или не, нашите политици ус-
пяха да вкарат България в ру-
ския списък на неприятелски-
те държави. В този списък от-
съства Турция, която има втора-
та по численост армия в НАТО 
след тази на САЩ, но другите ни 
„съдружници в престъплението“ 
са по-жалки и от нас: Албания, 
Република Северна Македония 
и Черна гора. Треперете, тира-
ни! 

Мехмет АЛИ ГЮЛЛЕР

„Джумхуриет“, понеделник, 
28 февруари 2022 г.

За да може да се разбере 
кризата в Украйна, първо тряб-
ва да се разнищи стратегията 
на САЩ, превърнала Украйна 
в шахматна дъска и фронто-
ва страна. Със своите съюзни-
ци САЩ изграждат две страте-
гически линии на обкръжава-
не: едната срещу Русия, другата 
срещу Китай.
Стратегиите на САЩ за Китай 

и Русия

Срещу Русия: САЩ се оп-
итват стъпка по стъпка да „уду-
шат“ тази страна по една дъга, 
започваща от Балтийския реги-
он, слизаща до Източна Европа, 
обхващайки страните от Запад-
ното Черноморие по протеже-
ние на линията на Черно море 
до Грузия и оттам според въз-
можностите достигаща до Сред-

на Азия. С тази цел САЩ направи-
ха членки на НАТО Балтийските 
страни, страните от Източна Евро-
па и Западното Черноморие. Тър-
сят удобен случай, за да могат да 
направят членки на НАТО Ук-
райна и Грузия. По тази причина е 
и искането им да разбъркат нами-
ращите се по тази линия Беларус 
и Казахстан. В Беларус през 2020 г. 
се направи опит за оранжев пре-
врат. През 2021 г. се опитаха да 
премахнат Лукашенко с атентат. 
Опитаха се да превърнат справед-
ливите акции на работническата 
класа в Казахстан в размирица 
чрез западни интервенции.

САЩ срещу Китай: Опитват 
се да „задушат“ тази страна по 
една широка дъга, простираща 
се от Индия до Япония. С тази 
цел САЩ основават структури като 
QUAD с Индия, Япония и Ав-
стралия, и AUKUS с Англия и Ав-
стралия. Държат войски в Япо-
ния и Южна Корея. Въоръжават 
Тайван. Опитват се да превър-
нат Австралия в ядрена база сре-
щу Китай.

Защо САЩ разширяват 
НАТО?

И за да могат да постигнат 

тези си цели, САЩ разширяват 
и НАТО. Въпреки договора със 
СССР, Срещу Русия САЩ не-
прекъснато разширяват НАТО, 
който в края на Студената вой-
на имаше 14 члена. Сега НАТО 
е 30-членен. Полагат се усилия, 
приемайки за членове Украй-
на, Грузия, Молдова, Босна, 
Швеция и Финландия, броят 
на страните членки да възлезе 
на 36. Без да се анализира тази 
картина, без да се направят из-
води за причинно-следствени-
те връзки, без да се видят 30-те 
години, а гледайки само към 
сутринта на 24 февруари, да се 
прави изводът „Русия нападна“, 
това не е констатация, а само 
моментна снимка. Защото, кога-
то се анализира тази картина, ще 
се види, че Украйна е едно след-
ствие, а стратегията на САЩ 
за разширяването на НАТО е 
причината. За съжаление, пове-
дението и отношението на оне-
зи, които без да се запитат, защо 
въпреки приключването на Сту-
дената война и изчезването на 
Варшавския пакт, НАТО про-
дължава да съществува, които 
не възразяват срещу непрекъсна-
тото разширяване на натовското 

присъствие на изток, за да се сти-
сне Русия за гушата, скандират 
„Не на войната!“ срещу руската 
военна операция, няма да над-
хвърли проявата на един паси-
вен хуманистичен подход.

Изпълването на пасивното 
поведение със съдържание, как-
вото включва  лозунгът „Не на 
войната!“, е възможно само с от-
ношението „Не на САЩ и НАТО!“. 
Защото истината на нашата епоха 
е, че от 1945 г. насам 81 на сто от 
военните агресии, случили се в 
нашия свят, са американски. 

Военната машина на САЩ

Поведението на Русия е 
най-накрая да удари юмрук 
на някого, който я е обградил, 
стиснал я е за гушата, за да не 
плати висока цена. Поуката, 
която трябва да извлече из-
ялия юмрука (Украйна), е да се 
запита, защо е обградила своя 
съсед и се е вкопчила в гърлото 
му, в името на махленския по-
бойник (САЩ).

Без да възприемете полити-
чески поведения, които активно 
ще интервенират върху тази ре-
алност на картината, да казвате 
само „Не на войната!“ и да оста-

на НАТО е причината вате в пасивна позиция, може 
да изглежда хуманно, но не про-
меня резултата.

НАТО не е културно сдруже-
ние, а военна организация, го-
ляма военна машина. С каква-
то цел САЩ използваха тази 
машина вчера, същата е и днес: 
запазването на установения от 
тях световен ред, както и про-
дължаването на хегемонията 
им върху Европа. Използват я 
като средство за поставянето 
на Китай и Русия на колене.

 Всеки строшен зъб на НАТО е 
гаранция за мира!

И тъй като балансът на сили-
те крачка по крачка се проме-
ни, страните, които днес са взети 
на прицел, се опитват да се отър-
ват от ръцете, впили се в техни-
те гърла. Онова, което трябва да 
разберем, е следното: Присъст-
вието на НАТО е военен риск. 
А непрекъснатото разширява-
не на НАТО е по-голям военен 
риск. Този, който не иска война, 
трябва да се бори. Това е глав-
ното. Това изисква хуманизмът. 

Не бива да се забравя: всеки 
строшен зъб на НАТО е гаран-
ция за бъдещето на цялото чо-
вечество и мира.

ВОЙНА И МИР

Украйна е следствието, разширението 

Знаменитият диригент на Виенската опера Владимир Гер-
гиев бе уволнен заради отказът му да осъди специалната военна 
операция на Русия в Украйна
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Селджан TAШЧЪ 

Бартоломеу Де Лас Ка-
сас, един от мисионери-
те, участвали в експеди-
циите на Христофор 

Колумб до Америка, описва 
така кланетата над индиан-
ците, на които е станал свиде-
тел:  „С очите си видях как само 
за забавление режеха и хвърля-
ха ръцете, носовете и ушите на 
местното население. Изтръг-
вайки от гърдите на майките 
им бебета, които още сучеха, се 
надпреварваха един друг кой ще 
ги хвърли най-далеч… „

А следващият разказ е от 
пилота Хю Томпсън, свиде-
тел на клането в Ми Лей, къде-
то с мъчения са били убити хи-
ляди цивилни: „... започнахме 
да виждаме трупове навсякъ-
де. Накъдето и да погледнехме, 
беше пълно с трупове. Имаше 
деца, на 2,3,4, 5 години; жени и 
много старци, но сред тях няма-
ше млади мъже. Младите мъже 
трябваше да ги търсим. Моят 
стрелец попита: „Къде са оръ-
жията на тези?“. Обикаляхме 
и виждахме ранени хора. Край 
пътя имаше една ранена жена, 
като я видяхме, помислихме, че 
е станала грешка. Гледаше на-
всякъде и не можехме да разбе-
рем какво се върти. След някол-
ко минути се върнахме и отно-
во видяхме ранената жена. Взи-
райки се добре отблизо, с просто 
око можеше  да се различи и не-
щото непосредствено до нея. 
Беше мозъкът й. Никак не беше 
приятно. Видяхме друга ранена 
жена. Сграбчихме радиостанци-
ята, поискахме помощ. Няколко 

минути по-късно дойде един ка-
питан, ритна жената, отдръп-
на се и я удари..“

А това е от виетнамски се-
лянин, спасил се от операция-
та „Тайгър Форс“:  „Един лейте-
нант викаше като луд: „Стре-
ляйте по всичко, убийте всич-
ки!“ Децата - там имаше деца. 
Кои са, нямаше значение. От се-
дем до седемдесет. Били слепи, 
куци, луди - застреляха всички.“

И от инквизираните на Ес-
тадио Насионал де Чили:  „За-
вързаха очите ми, биха ме по 
цялото тяло и ми казаха, че по-
вече няма да видя жена си и де-
цата си. Упражнявали били на-
силие срещу тях. Най-малкото 
ми дете беше на 3 години... Сто-
ях прав. Удряха ме. Доколкото 
видях, с опакото на ръката ми 
пресякоха дъха, докараха ме до 
повръщане. Когато бях прину-
ден да седна, докосваха органи-
те ми, казвайки, че ще ме изте-
зават с ток. Биеха ме ужасно с 
ръце по ушите.“

И от Гватемала:  „В село Ка-

хон дел Рио не беше оставен 
един единствен жив човек.Чер-
вата на населението на Титу-
ке бяха пробити с нож, кожи-
те на хората от Пиедра Пара-
да бяха одрани. Населението на 
Акуа Вланка и Ипала беше под-
палено и изгорено. Единият от 
водачите на въстаналите селя-
ни беше набит на кол на площад 
Сан Хорхе. Главата на Харолдо 
Силва беше намерена край пътя 
за Сан Салвадор, а тялото му 
изобщо не можа да се намери. В 
Лос Миксрос беше отрязан ези-
кът на Ернесто Чинчилла. Кога-
то се черпеше вода от кладенци-
те на Сан Лукас сокатепекуез, се 
виждаха трупове. В Мирафлорес 
се срещаха хора с отрязани ръце 
и крака. След заплахите следва-
ха убийства. Хората се застрел-
ваха отзад. С черни кръстове се 
бележеха вратите на видни лич-
ности в градовете. Труповете на 
убитите, когато излизат от до-
мовете си, се хвърляха в реките.“

Подобни свидетелства има 
от Камбоджа… от Хаваите… 
от Балканите… от Кавказ…

От Мексико има младе-
жи, убити „за спорт“ от Първи 
полк от Кентъки.

Има от Филипините, къде-
то бригаден генерал Джейкъб 
Х. Смит заповядал на майор 
Литълтън Уоллър: „Не искам 
осъдени. Заповядвам ти да ги 
убиеш и изгориш. Колкото пове-
че убиеш и изгориш, толкова по-
доволен ще бъда“…

От живеещите близо хиля-
да жени и деца от кратера Буд 
Дахо са останали живи само 
6…

Има хора, запалени живи с 
напалмови бомби в домовете 
си и на улиците. Има и хора от 
Токио, които са умрели, сваря-
вайки се в реките, в които са 

скачали, за да се спасят…
Има жени от Окинава, ро-

дили двурасови деца от изна-
силване…

От Абу Гариб…
Има от всяка педя земя на 

Виетнам, където върху цивил-
ното население са хвърлени 7 
милиона тона бомби и дори 
днес се раждат деца с генетични 
увреждания… 

Във все още неизбледнелите 
страници на историята.

Има американски самоле-
ти, бомбардирали конвоите с 
цивилни, опитващи се да из-
бягат от Войната в Залива…

В Хадиджа американ-
ски командващи заповяда-
ли: „Първо стреляй, после не 
питай!“…

Заради използвания при 
американските нападения 
обеднен уран, във Фалуджа 
и днес се раждат деца, на кои-
то червата са навън, а костният 
мозък е на открито..

Не може да сте забравили 
бомбардировката по време 
на окупацията на Афганис-
тан на болницата в Кундуз с 
200 болни в нея!

Изявленията на държав-
ния секретар на САЩ Антъни 
Блинкен, който през ден за-
става пред камерите и вина-
ги подчертава безподобния 
ужас на „руските нападения 
върху цивилни“ и „бомбардира-
нето на болници“, са ми толко-
ва противни, че не мога да не 
напомня какво точно разби-
рат самите те (САЩ, б.пр.) от 
„човечност“. Или пък как из-
общо не са разбрали нищо от 
това!

в. „Йеничагъ“, 9 март 2022 г. 

Преводите от турски са 
от  Петко ПЕТКОВ

КОНТРАПУНКТ

УРОЦИ ПО „ЧОВЕЧНОСТ“ ОТ САЩ

КОНТРАПУНКТ

Литературният код 
на македонизма

За изясняване на образа на истината и правдата

Тези дни широко се 
коментира предло-
жението на Руската 
федерация за дъл-

госрочен договор за сигур-
ност между Съединените 
щати и Русия. Договорът, 
предложен от руския прези-
дент обаче,  повече прили-
ча на ултиматум, защото ка-
тегорично повелява преус-
тановяване разширение на 
НАТО на изток с включване 
на Украйна и Грузия, както 
и разполагане на войски и 
съоръжения в чужди дър-
жави (балтийските страни, 
Полша и Румъния).

България засега на се 
споменава директно, но 
като членка на НАТО ще 
трябва да очаква военно-
техническия отговор на Ру-
сия.

Напрежението между ве-
ликите сили трябва да бъде 
намалено и със задължение 
страните да не употребя-
ват първи оръжия за масо-
во поразяване (ОМП), едно 
от които и то най-древното, е 
биологичното оръжие.

Едва ли много от нас зна-
ят какво се  крие зад термина  
„хибридна“ война. Затова пък 
след 2-годишна пандемия от 
COVID, всички европейци са 

наясно какво представлява 
биологичната война. 

Биологичната война е само 
една от формите на хибридна 

война,

но може да бъде  толко-
ва опустошителна, че да на-
несе поражения на световна-
та икономика надхвърлящи 
тези от Втората световна вой-
на (ВСВ).

С всеки изминал ден с трево-
га осъзнаваме, че светът вече не 
е същият и едва ли ще се вър-
не в състоянието с надежди 
след края на Студената война. 
Еднополюсният свят и налага-
ната неолиберална демокрация 
„по американски“ задълбочи-
ха неравенството и създадо-
ха нови световни  конфликти. 
Замириса на „гореща“ война.

Глобалистите осъзнават, 
че ядрена и химическа война 
срещу противници като Ки-
тай и Русия е самоубийствено 
да се започва. Ядрените заря-
ди бяха намалени и част от ру-
ския уран-235 беше дори изгод-
но „изгорен“ в американските 
атомни централи, в резултат на 
позорния договор Гор-Черно-
мирдин. Останаха, обаче, дос-
татъчен на брой ядрени бомби 
(по 1500) за взаимно унищо-
жаване. Хиперзвуковите ракети 
на РФ гарантират доставката 
на ядрен заряд във всяка точ-
ка на Съединените щати. Ос-
вен това опциите за възмездие 
„Мъртвешка ръка“ (Deadhand) 
и „Посейдон“, остават респек-
тиращи.

Химическото ОМП е така 
да се каже оръжие от преми-
нали войни. Неговото унищо-
жаване беше договорено между 
великите сили и днес не пред-
ставлява непосредствена опас-

ност. Химическото  и ядрено-
то оръжие подлежат на ди-
ректен контрол. Те са видими 
и спекулация с БОВ като тази 
на ген. Колин Пауъл, трудно би 
минала отново.

Остава третият вид ОМП – 
биологическото. Историята му 
предхожда другите две. Нека си  
припомним само  как с „огнена 
вода“  и „едра шарка“ беше на-
малена популацията на ко-
ренното население индианци-
те в Северна Америка. Бедата е 
там, че това ОМП е „невидимо“, 
а освен това няма утвърден и 
ратифициран механизъм за 
контрол на съблюдаване на 
Женевската Конвенция за за-
брана на биологичното и то-
ксинното оръжие от 1972 г.

Тази малка наглед подроб-
ност, води до други, по-значи-
телни следствия, които от дис-
танция на времето още един 
път показват наивността на 

политиците в страните загу-
били Студената война. Тя дава 
на заелите ролята на „партньо-
ри“ неочаквани възможности 
да налагат  свои  нови правила 
на победителя (САЩ), включи-
телно с грешните пари на Пен-
тагона, да организират Майдан 
и цветни революции.

Покрай споровете дали ви-
русът е изкуствен или естест-
вен, дали е тръгнал от изток 
на запад, или от запад на из-
ток, си спомням една странна 
среща преди 30 години, коя-
то показва колко безкритично 
сме вярвали на американски 
съветници и експерти и колко 
наивни в България, сме били 
всички ние.

Беше в началото на прехо-
да. Кадрите и заводите на бъл-
гарската фармацевтична про-
мишленост работеха и бяха в 
състояние да произведат все-
ки лекарствен продукт, тър-

сен на международния пазар. 
Един ден директорът на инсти-
тута, в който ръководех секция, 
ни привика на среща с трима 
американци, които твърдяха, че 
работят по програма финанси-
рана от правителството на САЩ 
и, която ще помага на „незави-
сим“ Казахстан да ликвидира 
мощностите си за производ-
ство на биологично оръжие 
като  продължи като произво-
дител на хуманни лекарствени 
средства. „Американците“, кои-
то говореха на чудесен българ-
ски език, предлагаха на нашия 
институт да подготви срещу за-
плащане пълно окомплектова-
не на новото производство със 
съвременни машини, съоръже-
ния и аналитични инструменти. 
Но бързо, защото „имало  опас-
ност след месец парите да се вър-
нат в държавния бюджет“ - ус-
михваха се те. 

Руската офанзива в Ук-
райна очиства така те-
риториите на юг и се-
вер, че захваща като 

с щипки на рак цял „котел“, в 
който попада и ще бъде при-
нудена да капитулира 100 000-
на групировка на ВСУ, която 
се беше готвила  да щурмува 
Луганск и Донецк.

Заедно с изоставеното огро-
мно количество модерно въо-
ръжение, доставено от страни-
те в НАТО, в ръцете на руската 
армия попаднаха и неоспори-
ми доказателства за дейността 
на 30 (досега мислехме че са 15) 
т.нар. изследователски лабора-
тории на Пентагона, които в 
нарушение на Конвенцията за 
забрана на биологичното оръ-
жие (1972 г.) са разработвали 

оръжие за масово поразяване 
(ОМП) под благовидния пред-
лог, че колекционират  и из-
следват местни щамове, за си-
гурност при евентуално дисло-
циране на войници на НАТО и 
за предотвратяване на епиде-
мии.

Помощник държавният се-
кретар по политическите въпро-
си г-жа Виктория Нюланд, за 
разлика от други лъжци от Дър-
жавния департамент на САЩ, 
призна, че „в Украйна същест-
вуват лаборатории за биологич-
ни изследвания“. Фактът, че така 
бързо биват евакуирани от зо-
ните на конфликта се дължал 
на техните опасения, че резул-
татите могат да попаднат в ръ-
цете на руската армия. Все пак 
след превземането на градовете 

Херсон и Николаев изключи-
телно важни секретни докумен-
ти за недвусмислено  изработ-
ване на бойни щамове като би-
ологично оръжие, станаха дос-
тояние на руснаците.

Светът, още неотървал се от 
COVID-19, настръхна. Стана из-
вестно, че:

• В САЩ изследванията  на 
синтетичната  биология са заб-
ранени, защото след изтичане 
на токсичен материал е имало 
многочислени смъртни случаи в 
областта на Форт Детрик, глав-
ния изследователски център за 
биологично оръжие в САЩ;

• Дейността на биолабора-
ториите на Пентагона са абсо-
лютно секретни и неконтро-
лируеми от страната-домакин;

• 4400 здрави войници от 

украинската армия са били 
третирани в експерименти с 
продукти на синтетичната би-
ология;

• През 2007 г. от лаборато-
рия в Грузия се разпростра-
нява известната „африканска 
чума по свинете“, която нанася 
огромни щети  най-вече на го-
лемите износители на свинско 
месо Полша и Украйна;

• Разработват се патогенни 
щамове, които са селективни 
към дадена етническа група, 
което навежда на мисълта, че 
не се изключва биологическа 
война срещу славяните;

Китай от своя страна иска 
отговор на въпроса: “Какво кри-
ят Съединените щати за свои-
те биолаборатории в Украйна?“

СЗО със закъснение призо-

вава да се унищожат опасните 
патогени, за да не се предизви-
ка нова епидемия във войната.

На 12 март Русия свика Съ-
вета за сигурност на ООН за 
обсъждане на проблема със 
биологичните лаборатории на 
САЩ в 25 страни в света, кои-
то наброяват умопомрачител-
ното число 336!

Ние, българите, също бяхме-
неприятно изненадани. Но-
вият директор на Центъра за 
заразни и паразитни болести 
(ЦЗПБ) д-р Ива Христова при-
зна, че са водени преговори и 
предстои подписване на дого-
вор  с МО за изпитване на па-
тогени върху български вой-
ници. Естествено срещу добро 
заплащане.

Веднага се натрапва въ-

просът: „Дали след изнасяне на 
биолабораториите на Пента-
гона от украинското черномор-
ско крайбрежие, те няма да се 
настанят на българския черно-
морски бряг?“

„Нова Зора“ не за пръв път 
предупреждава нашите съна-
родници за все още невидима-
та, но вече обозначена  опасност. 
Както много пъти до сега ние 
сме изпреварвали събитията. 
Бяхме напълно наясно, че т.нар. 
Африканска чума по свинете 
и последователното изтреб-
ление на масовото птицепро-
изводство в България, както 
и чудовищното посегателство 
върху скотовъдството в лич-

ните стопанства на българи-
те, е само предварителен етап 
в организирането на „панде-
мията на големия глад“. Подго-
товката за нея вече се зафор-
мя и то не само за нас. По всич-
ко личи, че тя ще последва „пан-
демията“ от Ковид-19, за която 
не останаха съмнения, че не е от 
Бога, а от сатанистите, за които 
„редуцирането“ на човечество-
то е цел не от вчера. 

Доказателствата, станали дос-
тояние на руската армия при 
бойните действия в хода на во-
енно-техническата операция в 
Украйна, указват задълбочени 
изследвания в областта на сла-
вянския геном, което  недву-

смислено навежда на мисълта 
за създаване на такъв тип би-
ологично оръжие, което би по-
разявало избирателно носите-
лите на този геном. Иначе как 
да бъдат обяснени проекти като 
„Диагностика, наблюдение и пре-
дотвратяване на зоонозни забо-
лявания във въоръжените сили 
на Украйна“, финансирани още 
през 2011 г. с близо 12 млн.дола-
ра?! Само за 2 години – от 2020 
досега, на територията на Ук-
райна са провеждани изслед-
вания на Конго-Кримската хе-
морагична треска, на лептости-
роза, менингит, чума, антракс, 
холера и др. патогени, предназ-
начени за целевото им влияние 

върху „неправилния“ славянски 
геном. Отчетено е драстичното 
увеличение на случаите на такива 
заболявания като морбили, тур-
беколоза, дифтерит, рубеола и 
полиомиелит. 

В брой 1 от 4 януари т.г.,  
„Нова Зора“, публикува стати-
ята „Биологичната война и 
нейното оръжие“ на нашия 
изтъкнат автор ст.н.с. Румен 
Воденичаров. Не сме очаква-
ли, че ще ни се наложи тол-
кова скоро да се върнем към 
изнесената от него информа-
ция. Но животът, както се каз-
ва, предлага непрекъснати из-
ненади. Такава изненада в дни-
те около Рождество Христово 

бе „Ултиматомът на Путин“, 
както бяха наречени условията, 
които постави Русия пред свои-
те западни „партньори“. В тях 
недвусмислено, както се оказа, 
е присъствала и „червената ли-
ния“ за лабораториите за био-
логично оръжие, което несъм-
нено е било известно на руска-
та страна. В този смисъл има 
огромни основания тази ста-
тия да бъде прочетена отново. 
Освен познанията, тя, сигурни 
сме, ще послужи за изясняване 
на образа на истината и правда-
та, така трудно различими днес, 
в условията на „правилна“ и „не-
правилна“ пропаганда. 

Днес, когато на 400 км. от България се водят военни действия, прекъсвани от временно 
примирие и относително безопасна евакуация на цивилното население, някой се оп-
итва отново да експлоатира човеколюбието и миролюбието на българския народ в ущ-
ърб на истината и на единствената страна, проливала кръвта на синовете си за нашето 

Освобождение. Пропагандата, която се лее от екраните на уж „националните“ телевизии, внушава, 
че целият свят се е надигнал срещу „руския агресор“ и единствено България закъснява да се при-
тече на помощ на горкия Зеленски, който от бетонния си бункер призовава украинците „да пре-
минат в атака“. И редувайки упреци срещу НАТО и ЕС, които не искат „да затворят небето над Ук-
райна” и да я приемат за свой член, хем се заканва да прати руснаците в гробищата или на мор-
ското дъно, хем твърди, че войната трябва да спре и да се седне на масата на преговорите. И ко-
гато в ООН Албания и САЩ внасят проекторезолюция за осъждане на „руската инвазия“ в Украйна, 
нашите евроатлантически кречетала отбелязват, че само три държави са се въздържали. Да, но 
тези „само“ три държави бяха Китай, Индия и ОАЕ, които общо имат над 3 млрд. души население. 
След като Германия заяви, че съзнателно изключва от санкциите доставките на петролни про-
дукти и природен газ от Русия, и нашият премиер Кирил Петков оповести, че България няма да 
подкрепи подобни санкции, които ще съсипят икономиката ни. По-добре късно, отколкото нико-
га, но най-добре е всичко да става навреме. А що се отнася до „военните престъпления“ на руснаците 
в Украйна, добре е да прочетете написаното от турската журналистка Селджан Ташчъ Хамшиоглу. 
При това тя не е единствената, която не приема на доверие твърденията на американските и запад-
ноевропейските дезинформационни средства. 

БИОЛОГИЧНАТА ВОЙНА 
И НЕЙНОТО ОРЪЖИЕ

Румен ВОДЕНИЧАРОВ

На стр. 10
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КАМБАНАТА  БИЕ!

Уважаеми читатели, отново се  
обръщаме към вас: 

Във всяка пощенска станция, до 15  число на 
всеки месец, може да се абонирате за в. „Нова 
Зора“. Поради драстичното поскъпване на хар-
тията, електроенергията и предпечатните услу-
ги, както вече сме обяснявали, се наложи след 
18 години цената на един брой да бъде проме-
нена на 2 лв.  Галопиращата инфлация обаче 
ни оставя съвсем без възможности да противо-
стоим на лъжите, инсинуациите и безпътицата, 
по която, за съжаление,  поемат политическите 
мъже на България. Но както и до сега Отечест-
вото има огромна нужда от честно и правдиво 
слово. 

Разпространението на вестника, по неза-
висещи от нас причини, и по съвсем понятни 
за вас, все така продължава да бъде ограниче-
но. Абонаментът за сега остава  най-сигурният 

начин, „Зора“ да участва в битката за бъдеще-
то на  България. Отново ви призоваваме да се 
абонирате. Във всяка пощенска станция може-
те да осъществите вашата подкрепа за общата 
ни кауза. Абонирайте се за 1 месец, за тримесе-
чие или полугодие. Абонаментът винаги се из-
числява съобразно броя на вторниците, умно-
жени по 2 лв.

Каталожният номер на „Нова Зора“ е не-
променен - 311.

Във всеки вторник очаквайте „Нова Зора“. 
Търсете го и го разпространявайте.

Можете да се абонирате и в офисите на 
ДОБИ ПРЕС, тъй като редакцията има дого-
ворни отношения с тази фирма. 

Същото може да направите и чрез пощен-
ски запис за избрания от вас срок, на адрес: 
София 1000, ул. „Пиротска“ 3, за Минчо Мън-
чев Минчев. Особено е важно да бъде изпи-
сан точния адрес и името на получателя, как-
то и телефон за обратна връзка.

За първи път от тези 32 години сме прину-
дени да обявим, че редакцията приема и да-
рения.

Свържете се с нас, за да можем да водим бит-
ката за България заедно.

Допълнителна информация може да получи-
те на тел. 02 985 23 05; 02 985 23 07, както и на мо-
билни телефони: 0879 140 122 и 0894 66 49 00.

Всички ръководители на 
секции започнахме най-съ-
вестно подготовката на  обо-
рудването на един модерен 
фармацевтичен завод в Ка-
захстан. На критичната дата 
се оказа, че триото бизнес-
мени-филантропи са изчез-
нали „яко дим“ без да си взе-
мат дори довиждане с нас. Ин-
ститутът не спечели нищо от 
голямата демокрация, заг-
рижена за премахвани на 
ОМП. Но затова пък в Алма 
Ата (Казахстан), се появи се-
кретна биологична лабора-
тория (4-та степен на защи-
та). Явно междувременно бяха 
намерили други изпълнители 
и вместо нов завод, Пентаго-
на е финансирал военна би-
ологична лаборатория!

Днес Интернет дава въз-
можност да се разбере истин-
ската политика на Съедине-
ните щати  по отношение на 
възможностите за водене на 
биологична война. Оказва се, 
че САЩ през 1972 г. са поло-
жили подписа си върху Кон-
венцията за забрана на би-
ологичното  оръжие, но това 
не означава, че са прекратили 
своите изследвания и екс-
перименти за създаване и 
колекциониране на опасни 
патогенни щамове на ми-
кроорганизми с цел воен-
ното им приложение. Това 
те правят в огърлица от воен-
ни биологични лаборатории 
около геополитическите си 
противници: Русия, Китай и 
Иран. В Украйна тези лабо-
ратории са 15, в Грузия 10, 
други има в Армения, Мол-
дова, Азърбайджан, Узбе-

кистан и Казахстан. В мо-
мента до столицата  Астана, 
се строи най-голямата би-
ологична лаборатория на 
САЩ в Средна Азия в бли-
зост до Китай, със специал-
ни подземни галерии, (ниво 
на защита 4), за съхраняване 
на патогенни щамове.

През 1991 г. Конгресът 
на САЩ приема  „Програма 
за съвместно намаляване на 
опасността“ (биологичната) 
(CooperativeThreatReduction, 
CTR), която се осъществява от 
Агенция за намаляване на 
опасността (DefenceThreatRe-
ductionAgency, DTRA). Това 
е смокиновият лист, с кой-
то се прикрива истинска-
та дейност на лаборатории 
като тази в Грузия, която 
дори носи и названието на 
основателя и сенатора Ри-
чард Лугар.

Всички биологични лабо-
ратории в които работят во-
енни биолози се финанси-
рат от Пентагона (2.1 млрд. 
долара/г.), а не от Министер-
ството на здравеопазването 
на САЩ.

Проф. Френсис Бойл 
твърди, че 13 000 учени от 
САЩ в 25 страни на света  
работят за създаване на бой-
ни щамове-убийци, устой-
чиви на ваксини. Събраните 
от бившите съветски републи-
ки патогени (на чума, сибир-
ска язва, холера и др.), пре-
пратени в центъра за биоло-
гични изследвания на аме-
риканската армия във Форт 
Детрик (Мериленд), се съх-
раняват при изключителни 
условия за защита. Лабора-
ториите са секретни. Персо-

налът на военните лаборато-
рии притежава дипломатиче-
ски имунитет. Ръководители-
те на програмите на DTRA, са 
собственици на частни ком-
пании, които 

не се отчитат пред 
американския конгрес и 

могат да заобикалят всеки 
закон, 

поради липсата на пряк 
контрол. Т.нар. известната би-
ологична лаборатория в Ухан 
(Китай), се оказва собстве-
ност на фирмата GlaxoSmith-
Kline (Biologicals) с централа 
в Белгия!...

Няколко факта се натрап-
ват на непредубедения чита-
тел. Защо Съединените щати 
излизат от Конвенцията за 
забрана на биологичното 
оръжие?

Една седмица след разру-
шаването на кулите-близна-
ци в Ню Йорк на 11.09.2001 г. 
две дузини американски жур-
налисти получават по поща-
та пликове, които съдържат 
бял прах. Прахът се оказва 
носител на „сибирска язва“, от 
която 7 получатели умират, а 
други 20 са хоспитализирани. 
Както първата, така и втората 
терористична атака не биха 
могли да бъдат дело на ама-
тьори и са удобен претекст за 
приемане на „Патриотичния 
акт“, както и за изявлението 
на държавния секретар Хи-
лари Клинтън в Женева: „Ние 
сме жертва на биологична  
атака, проведена на 18.09.2001 
г. и затова САЩ излизат едно-
странно от Конвенцията за 
забрана на биологичното оръ-
жие.“

Така готовият механизъм 
за контрол Женевската кон-
венция остава без ратифика-
ция, а военните лаборатории 
на САЩ продължават своята 
необявена биологична вой-
на срещу своите геополити-
чески противници: Китай, 
Русия и Иран. Те разработват 

бойни вирулентни 
(модифицирани) щамовеи 
експериментират нови по-

агресивни инфекции 

върху „аборигените“ от са-
телитните държави срещу 
примамливо заплащане. Мето-
диката е следната: взима се 
щам от природно локално ог-
нище на заболяването, после 
лабораторно се променя да 
бъде по-агресивен и накрая 
се пуска „да работи“ извън ла-
бораторията с висока степен 
на защита. Започва епидемия 
и никой така и не разбира, от-
къде се е появила тази напаст.

 Периодично в Украйна и 
Грузия възникват локални ог-
нища на неизвестни инфек-
ции: птичи грип, ебола, свин-
ски грип, африканска чума 
по свинете. Дали всичко това 
не се дължи на случайно из-
тичане на патогени от експе-
риментите на американските 
биолози във военни унифор-
ми? А опитното прилагане на 
бойни вирусни щамове върху  
украинци дали случайно няма 
друга стратегическа цел? Нали 
генетично (с анализ на хаплог-
рупи) е доказано, че руснаци и 
украинци са един народ!...

Нищо чудно да се ока-
же, че следите от епидемии-
те от птичи и свински грип по 
птиците и животните в Бъл-

гария, нанесли убийствени 
щети на нашите сънародни-
ци, водят също към лаборато-
риите на Пентагона в Украй-
на и Грузия?

Към 2020 г. Съединените 
щати (Пентагона) вече при-
тежават  широка мрежа от 
лаборатории и готовност за 
Трета световна биологическа 
война. Те явно възнамеряват 
да я водят безцеремонно с раз-
пространяване на епидемии 
на територията на основни-
те си противници. Все повече 
учени разглеждат пандемията 
от COVID-19 като репетиция  
за бъдеща биологична война. 
COVID показа на какво са спо-
собни вирусите.

Главният санитарен ле-
кар на РФ Анна Попова раз-
кри в 2019 г., че картата на ло-
калните огнища на епидемии 
в света, съвпада с картата на 
откритите американски би-
ологични лаборатории. Най-
после руските лидери си да-
доха сметка, че това не може 
да бъде случайно и трябва да 
бъде спряно. В този смисъл тек-
стът на договора, който пред-
лага президентът Путин, зву-
чи  ултимативно: Дейността 
на американската агенция по 
„съвместно намаляване на би-
ологичната опасност“ трябва 
да приключи, защото застра-
шава здравето и икономика-
та на цели народи в Азия и 
Европа.

След ултиматума на ВВП, 
ако биолозите с пагони не за-
почнат да се  прибират да „хи-
мичат“ във Форт Детрик, ве-
роятно ще  бъдем свидете-
ли на радикални действия от 
страна на Русия.

От стр. 9

БИОЛОГИЧНАТА ВОЙНА 
И НЕЙНОТО ОРЪЖИЕ

Атанас КУМАНОВ

Камбаната бие! Бие 
силно със стари и 
нови парливи въпро-
си! Управници, хора, 

чувате ли я! Около нас се раз-
виват „Специални операции” 
и „Операции по въздържане”! 
Къде са нашите бомбоубежища? 
Имат ли врати, прозорци, вен-
тилационни уредби, ток, вода 
оборудване или са пълни с бок-
луци? Населението знае ли къде 
са? Кой отговаря за тях? Има ли 
план и организация за работа, 
оповестяване и настаняване? 
Или го има само на хартия и то 
от преди 30 години? Проиграва-
ни ли са скоро вариантите? Ако 
има конкретен план, организа-
ция, има ли гаранции, че всич-
ко ще проработи и протече нор-
мално?

А мобилизацията? Кой ще 
я извърши? Доколкото знам 
има само един човек, който от-
говаря и за четирите селищни 
системи. И той идва само като 
в командировка. Кой и за къде 
първо ще му подпише коман-
дировката? Къде по-напред ще 

отиде човека? Преди имахме  ра-
диоточки, с които по-рано се 
оповестяваше или ще ползваме 
още по-старата система от Бал-
канската война 1912-1913 г. с 
„викачи”. Но сега ракетите ле-
тят много по-бързо от бягащи-
те „викачи” и техните леки коли. 
Или пак ще казват ползвайте 
сайта на общината и с GSM? Ами 
ако спрат бензиностанциите и 
електрическия ток и се включи 
заглушаването на електронни-
те устройства? Какво ще правим 
тогава или ще мислим, когато 
завият сирените? Но ще е много 
късно. Като предварително зна-
ем, че на някои български длъж-
ностни лица мисленето е много 

бавно, а на други, новоизлюпе-
ни „хибриди”, то изобщо липсва, 
„тежка ни майка…”.

Какво ще се прави с тези, 
които ще се строят под слав-
ният български флаг, когато се 
обърне с червеното нагоре, а не 
са служили в новата ни българ-
ска армия? Ще има ли време да 
им се покаже как се държи АК-
47, кое е цев, кое е приклад и как 
се слагат патрони, пълнители, 
как се прикладва? Какви чорап-
чета ще слагат на крачетата си и 
как ще носят цялото си оборуд-
ване, което за някои „дамички” 
ще е по-тежко от собственото 
им тегло? Кой ще им оправи ма-
никюра, когато свирне тръбата 

или ще слушат старата песен на 
нов глас „Батальонът се стро-
ява за последен път”! Но тряб-
ва да имаме кураж. С доста мъки 
и дни сглобихме един батальон. 
Дано сглобим поне още един и 
да е навреме.

А как са складовете с воен-
новременните запаси? Пълни 
ли са и дали са опреснени? Да 
не би някой нашенски „хитре-
ци” да са ги изпразнели пак, как-
то се е случвало в нашата „слав-
на” история, че то в   мътна вода 
най-много и лесно се лови риба.

Хора, чувате ли?! Камбана-
та бие за нас, за вас, за всички! 
Сега ние приемаме чужденци 
и е добре за тях, нали сме хора, 

славяни със широки души и 
състрадателни, а нас кой ще ни 
приеме, ако стане нужда? От-
всякъде сме обградени от бъл-
гарска, но враждебна територия. 
Кой ще ни съжали и приюти, 
като никой не ни люби на Бал-
каните, а големите „братя” не 
искат бедни и неверни. Сега 
трябва да играе Хаджигенчо-
вата пръчка,  а не после да го-
ним зайчето, когато прехвърли 
баира. Или още по-точно - след 
дъжд качулка, когато ще е на-
стъпило редуцирането на мал-
ко останалото застаряващо бъл-
гарско племе. Това не е страх, 
нито всяване на паника. Това 
е зов да чуем камбаната, дока-
то не е станало късно.

Хора гледайте, слушайте, 
камбаната бие! Това е нашата 
камбана и тя не бие за молит-
ва. Тя е зов за нас, българите, за 
млади и стари, за бедни и бога-
ти, за болни и здрави. Тя бие за 
всички и най-вече за българ-
ското племе. Днес сме 3 март 
2022 г.!

1. Най-главното нещо. Спе-
циалната операция бе необхо-
дима. Точка.  Американските би-
олаборатории, за които Викто-
рия Нуланд призна, и разкри-
тията на украинските власти 
относно работата по обогатя-
ването на уран не са шеги, не 
са конспиративни теории и със 
сигурност не са епруветка с бял 
прах, която постави началото на 
войната в Ирак. Всичко това се 
случи на границите на Русия и 
Москва беше длъжна да реагира 
остро.

2. По принцип е невъзмож-
но да се изолира Русия от све-
товната икономика. Да, Запа-
дът създаде трудни условия. Но 
самият той ще започне да страда 
сега от тях. Газ, нефт, алуминий, 
редкоземни метали, пшеница, 
пазари. Много разнообразни 
неща. Плюс руските ответни 
мерки. А докога демокрацията 
ще може да си стреля в глава-
та остава открит въпрос. Освен 
това, нека имаме предвид исто-
рията на СССР, който от създава-
нето си е бил под най-различни 
санкции. И това на Запада тогава 
много не му помогна.

3. Да, сега не е най-лесно-
то време. Вярно е. Но имайте 
предвид: Западът започна вой-
ната. Не е задължително това 
да са танкове и оръдия. Война-
та на 21-ви век е, освен всичко 
друго, информационна и пси-
хологическа. Вижте как дейст-
ват. Призовават руснаците да 
емигрират. Къде? Към страните 
от ЕС или Грузия, където русна-
ците вече са превърнати в евре-

ите на Третия Райх? Където са 
изтласкани от живота, придру-
жавайки всичко това с цинични 
думи за надмощие на либерални-
те ценности. Руснаците са изтлас-
кани, независимо от техните въз-
гледи, просто защото принадле-
жат към руската цивилизация.

4. Спрете паниката. Банко-
вият сектор и платежните сис-
теми в Русия отдавна имат ре-
зервна опция, която е много-
кратно тествана. Това, че малко се 
говореше за това в медиите - ня-
маше повод.

5. Санкциите не са обвърза-
ни с конкретна специална опе-
рация срещу украинските на-
цисти. Нека ви напомня, че Русия 
получи първите пакети от огра-
ничителни мерки много преди 
Крим. А събитията от последни-
те месеци потвърждават, че така 
или иначе биха били обявени. 
Това трябва да се приеме като ре-
ализация на вечната доктрина за 
„Бремето на белия човек”. Прос-
то този път получиха неочак-
ван отговор от Москва.

6. Западът не е готов да помог-
не на Украйна до степента, която 
Зеленски изисква. Едно е да осигу-
рите финансова подкрепа за про-
екта „Анти-Русия“, а съвсем дру-
го е да рискувате въоръжена кон-
фронтация. Ако желаете, това е 
повторение на сценария с Грузия 
от модела от 2008 г. На Тбилиси 
също обещаха много неща, всъщ-
ност - изоставиха Саакашвили и се 
отдръпнаха, за да търсят нов обект 
за бушуващата русофобия.

7. И накрая. Най-голямата 
грешка в момента е да се под-
дадете на паниката и да спре-
те да действате смислено. Това 
може да доведе до много по-се-
риозни последици. Вече е било 
така. Например през 1991 г. Да не 
повтаряме собствените си фатал-
ни примери от миналото и да си 
съсипваме живота. Макдоналдс 
изобщо не е символ на свобо-
да и демокрация, а просто бър-
зо хранене, което също е много 
нездравословно.

Източник: Телеграм
Превод: Гияс Гулиев

Макдоналдс не е символ 
на свобода и демокрация
Очаквано, днес мнозина са притеснени от дневния ред на санкциите. Нека заедно анализираме този случай.

Армен ГАСПАРЯН,  
публицист
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Орисия
Три орисници злокобни,
в полунощний мрак дълбок,
спряха се до златни люлки
при заспалия отрок.
 
Първа рече и нарече:
“Да живее ден за ден,
за живот да му е свидно —
от живота отчужден.
 
Сам на себе си омразен
и за другите недраг,
зарад милост да подлага
той ръка от праг на праг.
 
И в съзнание горчиво,
да кълне живота свой,
и себе си и твореца —
нека бъде Божек той!”
 
Втора рече и прирече:
“Пораз да го порази!
Неговий живот да мине
в пот и кървави сълзи.
 
Да не знай в умора отдих,
в люта зима, в летен зной —
не светът да го прехраня,
а светът да храни той!
 
До живот в калта притъпкан,
като църв — от църв по-слаб, —
да се гърчи и превива...
Нека той да бъде Раб!”
 
Третя рече и дорече:
“Орисии за света!
Но беди ли са бедите,
чийто свършек е смъртта?
 
С ваште орисии нека
на живот да бъде клет...
С моята и след живота —
нека бъде той Поет!
 
Нека тленна плът изтлее,
а живее дух терзан —
за да има що да хули
жадната за хули сган.”
 
Рекоха и отлетяха...
А злочестият отрок
заживя — за да изпълни
техния завет жесток.

Пенчо  
СЛАВЕЙКОВ
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АнтологияАнтология

„Твърдо и категорично сме ре-
шили държавата да се бори със спе-
кулата“. Това заяви по повод ис-
терията около цената на олиото 
Корнелия Нинова, вицепремиер 
и министър на икономиката и ин-
дустрията, която беше гост в „Де-
нят започва“ с Георги Любенов 
по БНТ на 13.03.2022.

Разговорът беше повече от 
сериозен и любопитен, но преди 
да се върнем към него, бих искал 
да кажа няколко думи относно 
разширеното заседание на По-
литическия съвет на Коалиция 
„БСП за България“, което се прове-
де във вторник, 8 март, съвместно 
с ИБ на БСП. В този случай едва ли 
е необходимо да изяснявам поли-
тическата позиция на ПП „Нова 
Зора“ като интегрален член на ко-
алицията. Пък и не затова правя 
това отклонение. За всички, кои-
то са следили поведението на ПП 
„Нова Зора“, е ясно, че нашата по-
зиция винаги е била ясна, че „ска-
таване“ по неудобни въпроси при 
нас не е имало и дай Боже, да няма 
и занапред. Но от заседанието в ми-
налия вторник, аз като председател 
на ПП „Нова Зора“, излязох дълбоко 
удовлетворен. Въпреки празника, в 
зала 604 на „Позитано“ 20, няма-
ше и помен от „блажения дух на 
Аркадия“, на който преди години, 
не само аз, съм бил свидетел. 

Председателят на Политическия 
съвет на Коалицията Корнелия Ни-
нова, изнесе  подробна и задълбо-
чена информация относно мерките 
по т.нар. продоволствен проблем, 
който стои пред коалиционното 
правителство на България и те-
жестта, на които пада като отго-
ворност върху министерствата, за 
които отговаря БСП – на земеде-
лието, на труда и социалните гри-
жи, на икономиката и индустри-
ята, на туризма. С кратки доклади, 
но с ясно съзнание и подход за ре-
шаване на проблемите, участие взе-
ха и министрите Иван Иванов, Ге-
орги Гьоков и Христо Проданов. 
Всички ясно подчертаха огромната 
отговорност на БСП, която ляга вър-
ху Коалиция „БСП за България“, за 
излизане на България от предсто-
ящите тежки изпитания, както и 
от необходимостта от безкомпро-
мистни мерки не само срещу ко-
рупцията, но и срещу спекулата 
и неволите на народа в условията 
на текущата криза. 

Подчертано бе и бе потвърде-
на  позицията на ПС на Коалици-
ята, че грижата на БСП към на-
рода на България трябва да бъде 
„индуктирана“ и в такива минис-
терства като здравеопазването и 
образованието, доколкото спеку-
лата с лекарства и грижата за бъде-
щето на децата е първостепенна 
национална отговорност. В този 
смисъл, фрагментите, които по-
местваме от участието на Корне-
лия Нинова в предаването „Де-
нят започва“ с Георги Любенов са 
само малка, макар и съществена 
част от позицията на политиче-
ския съвет на Коалиция „БСП за 

България“, нещо което ни изпълва 
с истинско удовлетворение.

„В България има достатъчно 
слънчогледово семе за производство 
на олио за тази и следващата годи-
на - тоест, предлагането е налице, 
нямаме дефицит на стока. Търсе-
нето обаче се покачи, хората тръг-
наха масово да купуват, няма как 
това да не се отрази на цената. За-

това вчера отправих призив към 
българските граждани, че тръгвай-
ки към презапасяване, сами си вре-
дим“ - обясни Нинова и подчерта, 
че създаването на напрежение е 
изкуствено и спекулативно.

„От 3 дни КЗП, КЗК, - продъл-
жи тя, - комисията за стокови бор-
си и тържища проверяваме магази-
ните в цялата страна. Има абсо-
лютно изрядни търговци, но има и 
много драстични случаи.

Например, в един магазин олио-
то е доставено с включено ДДС на 
жена 2,99 лева, а се продава на цена 
5,99. Това са 3 лева отгоре, които си 
е сложил търговецът! Тоест, има 
данни за спекула, което остро ос-
ъждам. Да се опитваш да трупаш 
печалби за ден два на гърба на хора-
та е просто недопустимо“ - кате-
горична бе Нинова.

Зам.-председателят на МС и 
министър на икономиката и ин-
дустрията посочи примери от 
държавите в ЕС, като заяви, че 
„Има „меки мерки“, които включ-
ват проверки, наказания и пр., с 
които и ние сме започнали, но виж-
дам - добави тя - че Европа и све-
тът тръгват и към доста по-дра-
коновски мерки“.

Корнелия Нинова напомни, че 
България има право да задейства 
член 36 от Договора за ЕС, в кой-
то е записано, че при война всяка 
държава-членка може да спре из-
носа на основни продоволствени 
продукти.

Нинова припомни още, че пре-
ди 2 години, в началото на панде-
мията, когато е имало скок в цени-
те на определени лекарства, заради 
повишено търсене, от БСП са вне-
сли законопроект за таван на це-
ните, но тогава президентът Ру-

мен Радев е наложил вето. „Ако 
този закон беше приет, - подчер-
та тя - сега нямаше да се стигне до 
тази ситуация“.

КЕВР е независима инситуция, 
нека да изчакаме решението им, за-
яви Нинова на въпрос за цената на 
тока.

„Надявам се цената на бензина 
да не мине 3 лв. Предстои ни обсъж-

дане. Както знаете, предстои ак-
туализация на бюджета и ни пред-
стои такъв разговор“ -  обясни Ни-
нова.

Виждам, че и Европа, а и парт-
ньорите в коалицията започват 
да се доближават до позицията на 
БСП за санкциите. Благодаря им, че 
проявяват разбиране, защото ние 
понякога сме коректив в тази ко-
алиция“ - коментира Нинова по 
въпроса за санкциите наложени 
на Русия.

„Времето показа, че тези санк-
ции са вредни и за България, и за 
Европа, и за света и започна едно 
отрезвяване за тези хард санкции, 
които са удар за икономиката. И 
самият премиер Кирил Петков 
каза, че ние няма да подкрепим 
санкции, които България не може 
да понесе“ - коментира вицепре-
миерът.

Тя коментира и темата за не-
съгласието на БСП предоставени-
те изтребители от Нидерландия, да 
охраняват въздушното простран-
ство на България. Корнелия Нино-
ва категорично заяви, че „Няма 
необходимост натовски сили и са-
молети да ни пазят, защото няма 
пряка заплаха. Такова е мнението 
на всички военни специалисти и 
анализатори, които по този начин 
оценяват ситуацията! Решението 
на конфликта е в преговори, не е във 
военни действия, нали така - това 
е общата позиция. От руга страна 
обаче казват - ето ви оръжия, за да 
продължавате да се биете. Тези две 
неща са абсолютно несъвместими. 
Ето затова позицията ни срещу 
износа на оръжия за Украйна е ка-
тегорично отрицателна“. 

На въпроса къде сме ние в 
този сблъсък и къде ще попадне 

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ
Е БЪЛГАРИЯ И НАРОДА НИ

България след прокарването на 
новата Желязна завеса, Нинова 
заяви:

„Ако сме последователни и от-
говорни хора, трябва да попаднем 
там, където е българския национа-
лен интерес. За мен водещ е българ-
ският национален интерес“.

На въпрос дали БСП са големи-
ят губещ от евентуално сформи-
ране на нова формация от Сте-
фан Янев, Нинова коментира, че 
БСП са далеч по-ясни, категорич-
ни и умерени по въпросите за Ук-
райна от Стефан Янев. „Просто, 
според мен, се създаде една илюзия 
около освобождаването му от ми-
нистерския пост“ - уточни тя.

„ГЕРБ искат да се върнат във 
властта, но не искат да минат 
през избори, а искат в рамките на 
този парламент, без избори,  да 
стане това. Просто една от пар-
тиите да бъде отстранена от ко-
алицията, и готово“ – смята тя.

„Какво може да се случи? Ново 
правителство в рамките на този 
парламент с ГЕРБ и ДПС, или раз-
пускане на този парламент и нови 
избори? Тук вече е въпрос на държав-
ническо мислене. Може ли да няма 
парламент по време на война, ко-

гато има решения, които в парла-
ментарна република само парла-
ментът може да вземе?“ - попита 
Нинова.

Тя коментира и обвиненията 
за партийни назначения в горския 
сектор, отправени от депутата от 
„Продължаваме промяната“ Алек-
сандър Дунчев.

Според нея, вероятно има ли-
чен мотив, тъй като Дунчев е бил 
едно от имената за министър на 
земеделието, след което ведом-
ството е предоставено на БСП. 
На второ място, Дунчев атакува 
и „Продължаваме промяната“, а 
като причина, според Нинова, е 
засягането на тежки интереси в 
дърводобива, заради промени-
те в Агенцията по горите. Като 
четвърти мотив, тя посочи това, че 
Дунчев от парламентарната трибу-
на е заявил, че „кадрите на ГЕРБ не 
трябва да бъдат сменявани“.

„По-важно за нас е, че тази по-
зиция на Дунчев не е позиция на 
„Продължаваме промяната“, на 
тази партия и на политическото 
й ръководство. Аз разговарях с пре-
миера по този въпрос“ - допълни 
Корнелия Нинова.

Минчо МИНЧЕВ


