
Решението на Бай-
дън да саботира га-
зопроводите дойде 
след повече от девет 

месеца тайни дебати в сре-
дите на националната си-
гурност във Вашингтон.

Центърът за подводни 
дейности и спасителни опе-
рации на Военноморските 
сили на САЩ се намира на 
място, което е също толкова 
неизвестно, колкото и името 
му – надолу, след някогаш-
ния селски път в селския ра-
йон на Панама Сити, понас-
тоящем процъфтяващ ку-
рортен град в югозападната 
част на Флорида, на 70 мили 
южно от границата с Алаба-
ма. Комплексът на Центъра е 
също толкова необичаен, кол-
кото и местоположението му 
– сива бетонна структура от 
времето след Втората светов-
на война, с вид на професио-
нална гимназия в западната 
част на Чикаго. Обществена 
пералня и училище по танци 
се намират от другата стра-
на на сегашния четирилентов 

път.
От десетилетия Центъ-

рът обучава висококвали-
фицирани дълбоководни 
водолази, които някога са 
били разпределяни в амери-
кански военни части по це-
лия свят и са способни да се 
гмуркат с технически сред-
ства, за да вършат както до-
бри дела – използване на 
експлозиви С4 за почиства-
не на пристанища и плажо-

ве от отломки и невзриве-
ни боеприпаси, така и лоши 
неща, като взривяване на 
чужди нефтени платфор-
ми, замърсяване на всмука-
телни клапани на подводни 
електроцентрали, разруша-
ване на шлюзове на важни 
корабни канали. Центърът 
в Панама Сити, който се гор-
дее с втория по големина за-
крит плувен басейн в Аме-
рика, беше идеалното място 
за набиране на най-добрите 
и най-мълчаливите възпи-
таници на водолазното учи-
лище, които миналото лято 
успешно изпълниха това, 
за което бяха упълномоще-
ни на 260 фута под повърх-
ността на Балтийско море.
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БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО

В навечерието на 145 го-
дишнината от Освобож-
дението на България от 
Турско робство, си за-

служава да си спомним как през 
годините, независимо от пре-
вратностите на времето е праз-
нуван 3 март 1878 г. (19 фев-
руари, стар стил) денят, в кой-
то е подписан предварителния 
Санстефански мирен договор, 
с който се слага край на Осво-
бодителната за българския на-
род война 1877-1878 г., водена от 
Русия срещу Турция. Този ден е 

обявен за празничен ден и народен празник, а по-късно за На-
ционален празник. Срещу него през последните години се води 
упорита борба за смяната му с 24 май, Деня на славянската кул-
тура и писменост, от представители на различни политици, журна-
листи и политически партии, обявили се за „евроатлантически“ и 
поставили себе си в услуга на чуждестранни политически, ико-
номически и военни интереси. Целта е да се заличи паметта на 
поколенията за извоюваната свобода на България, благодаре-
ние на пролятата кръв от доблестното руско войнство и българ-
ските опълченци. 
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МЪДРОСТТА НА МИНАЛОТО НИ ЗАДЪЛЖАВА
Защото народ, който не помни и не зачита 
историята си, се самообрича на изчезване!

Полк. о.з. д-р Тодор ПРЕДОВ

„Спасението на Самарското знаме“, худ. Никола Кожухаров

Сиймур ХЪРШ

The New York Times го нарече „мистерия“, 
но Съединените щати са извършили секретна 

морска операция, която е държана в тайна – до този момент.
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В новите разломи на ге-
политеческото пространство,  
държавните и политически 
ръководители са задължени 
да  помнят и зачитат истори-
ята ни, както и да разберат, 
че се борят  напразно с една 
вековна и непоклатима на-
родна и държавна традиция. 
Това е много актуално в днеш-
ните дни, защото неблагодар-
ността е най-унизяващото ка-
чество не само на човека, по-
литика и държавника, а и за 
цял един народ. И българите 
разбират това и не забравят 
чувството за благодарност. 
Те знаят, че в противен случай 
сме обречени да претърпим по-
редната национална катастро-
фа. За да не се случи това, счи-
там за  изключително полезна 
информацията в сборника „3 
март празникът на освобожде-
нието, на страниците на бъл-
гарските вестници 1885-1944 
г.“, изд. „Захари Стоянов“, 2019 
г., съставен от  Лидия Чол-
панова от БАН, с фототипно 
представените  дописки в раз-
личните български вестници 
от следващия ден, отразява-
що честването на празника 3 
март в периода  1885-1944 г. 

Независимо, че вестници-
те са органи на различни по-
литически партии и през този 
период отношенията с Русия 
на държавно ниво са търпе-
ли сътресения, признател-
ността към братята руси, ос-
вободители от петвековното 
робство, е неизменна и пока-
зателна. Вярвам, че за читате-
лите на вестника ще предста-

влява интерес отношението 
на държавното ръководство 
и институциите, както и на 
политическите партии и об-
ществените организации, а 
също така  и на населението 
на страната, през посочения 
исторически период. Спирам 
се на три сравнително рав-
ноотдалечени дати, което по-
твърждава непреходността на 
признателността и любовта 
към братята освободители. 
Позволявам си да цитирам на-
писаното във вестниците като 
доказателство за тези твърде-
ния, като използвам сегашния 
правопис.

Във вестник „Средец“, бр. 
98 от 20 февруари 1885 г., ор-
ган на Либералната партия 
пише: „Вчерашният народен 
празник, 19 февруари, се от-
празнува, както всяка година, 
с голям блясък. Подир търже-
ството имаше преглед на вой-
ските, където се отличиха осо-
бено юнкерите. Вечерта има-
ше осветление и увеселителна 
вечеринка в Славянска беседа“. 
Отпразнуването е в Княже-
ство България във времето 
преди Сръбско-Българска-
та война 1885 г. Във в-к „Сво-
бода“, бр. 461 от 21 февруари 
1891 г. четем: „Знаменитият 
в Българската история ден, 19 
февруари, се отпразнува тази 
година в столицата с всичкото 
подобаващо тържество. Него-
во Царско Височество и Авгус-
тейшата му майка благоволи-
ха да присъстват на молебена, 
отслужен от  Веисокопреосве-
щенския Григорий Доростоло-
Червенски. След него Господа-
ря проведе парад на войските,  

строени на Съборния площад и 
поздрави войниците със знаме-
нития празник.“. 

Във следващите години 
празникът наричан вече „Осво-
бождението на България“, про-
дължава да се чества винаги 
с молебен, параден строй на 
войските от Софийския гар-
низон и народно веселие, в 
окичения със знамена град. 
Съобщава се, че празника се от-
белязва тържествено и в про-
винцията. Събитието се отра-
зява от всички  ежедневни и 
периодични вестници, незави-
симо от партийната им при-
надлежност. Но празника не 
е подминат и от започнали-
те партийни борби, напомня-
щи днешното положение. Във 
в-к „Мир“, органа на  Народна-
та партия, бр.500 от 21 февру-
ари 1898 г. четем: „С тържест-
веното честване на такива дни, 
като 19 февруари, Българският 
народ доказва още пред лице-
то на целия свят, че той умее 
да цени своята свобода, своето 
достойнство, своето величие, 
толкова великодушно създадени 
от оная земя, с която той вся-
кога е живял в най-голям акорд 
на мислите и чувствата, и че 
ни най-малко не симпатизира 
на ония жалки единици, които  
политическите страсти са зав-
ладели до там, че търсят мрака 
и зложелателството на народа 
и страната ни  именно там, от 
където иде  светлината, най-
големото самопожертвование 
за създаване на бъдещето ни, и 
най-искрена обич и любов, изви-
кани от братски чувства, в ис-
креността на които нищо не ни 
дава право да се съмняваме.“ На-

родната признателност към 
освободителката Русия, нами-
ра особена проява в изгражда-
нето на „Паметника на освобо-
дителите“, увенчан с бронзо-
вата фигура на руския импе-
ратор Александър Втори. Той 
е дело на италианския скулптор 
Арнолдо Дзоки, който и днес 
краси  площада пред Народното 
събрание в София. Той е открит 
тържествено на 30 август 1907 г. 
Във в-к „Мир“, бр.2219 от 1 сеп-
тември 1907 г., орган на На-
родната партия, четем: “При-
знателна България дава израз 
на своето чувство, свято и ве-
лико, като делото на освобож-
дението. Подвизите на брат-
ския руски народ, благородното 
сърце на  Царя-Освободител, не 
може да не повдигнат благочес-
тиво и благоговейно чувство за 
почитание, близко до един култ, 
който нравственото  очаро-
вание на един признателен на-
род създава, а неговия дух крепи 
и слави. Великото дело на осво-
бождението на българския на-
род е дело на самопожертво-
ванието и на християнското 
великодушие, на което са спо-
собни само великите сърца“. Ин-
тересно е описана обстановка-
та около паметника, която дава 
представа за мащаба и тържест-
веността на  единственото по 
рода си мероприятие: “На спе-
циално приготвените естради 
седят дамите от висшето об-
щество, висшите чиновници в 
столицата и поканените гос-
ти от провинцията.В 10.30 
ч.всички места са вече заети. 
Пред лицето на Народното съ-
брание са  наредени: от едната 
страна опълченците с форма, с 

пушки в ръце, а от  друга стра-
на, от към  министерството на 
външните работи, стоят ру-
ските унтерофицери, участни-
ци в освободителната война. 
Пред лицето на паметника са: 
министрите, бившите мини-
стри, дипломатическото тяло, 
комитета Цар Освободител и 
др.  На една от страните на па-
метника стоят наредени опъл-
ченците, без форма.  Войската 
заема околовръст трите  оста-
нали страни на площада... В 1.30 
ч. започнаха да пристигат фай-
тоните с руските генерали. Още 
със слизането си ген. Столетов, 
подпиращ се на тояга, се отпра-
ви към любимите си опълченци. 
Отиде по-напред при групата, 
облечени със своята опълченска 
униформа, наредени войнишки 
с пушки в ръце. Спря се, изгледа 
ги продължително и след това 
ги поздрави. Опълченците отго-
вориха дружно на поздрава му“... 

Откриването на паметника 
е предшествано от тържест-
вен молебен, отслужен от Со-
фийският митрополит Парте-
ний, в съслужение със Старо-
загорския архимандрит Йо-
сиф, Русенския митрополит 
Партений и цялото столич-
но духовенство. Освен руски-
те генерали от Освободител-
ната война, на тържеството 
присъства и Великия руски 
княз, син на Царя Освободи-
тел, придружен от българския 
княз Фердинад Първи. Про-
веден е парад на войските от 
гарнизона, в който вземат 
участие и опълченците. 

Традицията за честването на 
3 март продължава и през трий-
сетте години на ХХ в. Като по-

казателни за неговата непре-
ходност са размирните години 
1922-1925 г.  Във в-к „Независи-
мост“, бр. 168 от 8 март 1922 г., 
орган на Национал-либерал-
ната партия четем: „По случай 
44-годишнина от  освобожде-
нието на България в църквата 
„Св. Неделя“.... се отслужи пани-
хида и благодарствен молебен 
от видинския митрополит Не-
офит и столичното духовен-
ство. Присъстваха представи-
телите на  Н.В. Царя г-н Груев 
и  полк. Калфов, министрите 
г.г. Турлаков, Р. Даскалов и Обов, 
чехословашкия пълномощен ми-
нистър г-н Кюнц Изерски с гос-
пожата си, руския представи-
тел г-н Петряев, бившите ми-
нистри С.С. Бобчев, Т. Тодоров, 
П. Абрашев, професорите В. Га-
нев, П.Стоянов, началника на 
гарнизона полк. Личев, много ви-
сши офицери от софийския гар-
низон и чиновници, опълченци-
те със Самарското знаме и Сли-
внишките доброволци“. 

Тържествено е отбелязана 
и 45  годишнина, през бунтов-
ната 1923 г. Обширен матери-
ал за това е поместен във в-к  
„Мир“, бр. 6821 от 5 март. Ето 
неговото начало: „Освобожде-
нието на България биде отпраз-
нувано в София по  бляскав на-
чин. В България е още жива па-
метта към Цар Александър 
Втори, който освободи Бълга-
рия  от турското иго, и призна-
телността към великия руски 
народ“. 

По време на Втората све-
товна война (1939-1945 г.), 
когато на 3 мрт 1941 г. Бълга-
рия се присъединява към Три-
странния пакт – Германия 
Италия и Япония, с което по 
същество влиза във война с 
т.нар. Велики сили САЩ, Ан-
глия и СССР, отбелязването на 
празника продължава! Със за-
главие на материал „Освобож-
дението на България вчера бе 
чествано в цялата страна“, в-к 
„Дневник“, бр.13231 от 4 март 

1944 г. съобщава на читате-
лите си за честването на праз-
ника, с молебен и панихида в 
Храм паметника „Св. Алексан-
дър Невски“ гр. София. На него 
присъстват: единия от трима-
та регенти, проф. Д-р Богдан 
Филов, министър-председателя 
Добри Божилов, председателя 
на Народното събрание Христо 
Калфов, членовете на Минис-
терския съвет, пълномощни 
министри, народни представи-
тели, генералитета, ветерани от 
Освободителната война, членове 
на родолюбивите, културните и 
професионалните организации 
и много граждани. След моле-
бена началникът на Столичния 
гарнизон генерал Наков е из-
вършил преглед и е отправил 
поздравления към строените  
представителни взводове, на 
родовете войски от Столич-
ния гарнизон. Благодарстве-
ни  молебени са отслужени в 
цялата страна. В приложение-
то на сборника са публикувани 
няколко основни документа, 
които  подчертават приемстве-
ността за честване на празни-
ка, следвана от държавните 
глави на българската държа-
ва: С Указ II-ра 5, на Княз Алек-
сандър Първи, издаден на  9 
януари 1880 г., публикуван в 
„Държавен вестник“ от 19 яну-
ари 1880 г., в „Разписанието на 
празниците и високо-тържест-
вените дни, в които  войската и 
Военноучебните заведения не се 
занимават“, датата 19 февруа-
ри е записана като „Възшестви-
ето на престола на Император 
Александър Втори и сключване-
то на  Сан-Стефанския мир“. 

В „Държавен вестник“ бр. 4 
от  12 януари 1888 г. е публи-
куван нов списък  за непри-
съствените (празнични) дни 
в България. В трите празнич-
ни дни през м. февруари, дата-
та 19 февруари е посочена като 

„Освобождението на България“. 
Празникът със същото наиме-
нование е  потвърден и в Указ № 
9 на Княз Фердинанд Първи, 
на приетия Закон за празнич-
ните дни в Княжеството,  пуб-
ликуван в „Държавен вестник“ 
бр.35 от 16 февруари 1900 г. 

През 1986 г., с Указ № 27 
от 14 януари 1988 г. на Дър-
жавния съвет на Народна Ре-
публика България,  е допъл-
нен чл. 154, ал. 1 от Кодекса на 
труда, където  3 март се посоч-
ва като неприсъствен и офи-
циален празник,  „Ден на Ос-
вобождението на България от 
турско робство“ (Д.В. бр. 6/22 
януари 1988 г.). След т.нар. „де-
мократични промени“, с Указ № 
236 от 27 февруари 1990 г. на 
Държавния съвет на Народна 
Република България, се поста-
новява: „Изразявайки волята 
на  българския народ, обявява 
3 март – Ден на освобождение-
то на България от османско иго, 
за национален празник“ (Д.В. 
бр.18/ 2 март 1990 г.).

Всичко това доказва по 
един категоричен начин по-
следователната държавна по-
литика на признателност от 
България, към освободител-
ното дело на Русия, през из-
миналите 145 години от  Ру-
ско-Турска война 1877-1878 г., 
приключила със сключения 
на 3 март (19 февруари 1878 г., 
стар стил) предварителен ми-
рен договор, поставил начало-
то на Третото българско цар-
ство, след пет вековното тур-
ско иго. Цитирам написаното 
във вестниците и официални-
те документи, свързани с тази 
знаменита дата, заслужила ос-
нователно и безапелационно да 
бъде нашия национален праз-
ник, за да се знае, тачи  и пом-
ни. 

И още нещо, цитирам по 
памет прочетени в различни 

източници думи, произнесена 
от У. Чърчил, министър-пред-
седател на Англия по време на 
Втората световна война, след 
ожесточените бомбардировки 
на англо-американската авиа-
ция през 1943-1944 г., по вре-
ме на т.нар. „символична вой-
на“ обявена от тогавашните 
управляващи: „Народ, който 
не помни и тачи своите освобо-
дители, заслужава това“ и дава 
заповеди да се бомбардира Со-
фия, в която фактически няма 
военни обекти, за назидание, 
и препоръка „да се срине със зе-
мята, където после да се садят 
картофи“. 

Днес България е съюзник  
с Англия и САЩ, и като члено-
ве на НАТО сме обявили Русия 
за неприятелска държава! Не 
ми се мисли какво би станало, 
ако „Специалната военна опера-
ция“ на Русия в Украйна, пре-
върнала се по същество във 
война на  НАТО срещу Русия, 
водена на територията на би-
вшата съветска република Ук-
райна, напусне нейните пре-
дели и достигне до България. 
Не зная как ще бъдем защитени 
от „колективния Запад“ и НАТО 
с прословутия чл. 5 от догово-
ра ни, и от безпрецедентно на-
маления състав на армията и 
нейното тежко въоръжение. В 
тази връзка ми се струва, че за-
служава да си спомним един 
израз от миналото, често пов-
тарян и дори изсичан на гурта 
на български сребърни парич-
ни единици: „Боже, пази Бълга-
рия“. Изглежда само тази надеж-
да ни остава, българският народ, 
загърбил своето минало и из-
брал емоционално  своите нови 
политици и  държавни ръко-
водители, не е в състояние да я 
опази в сложните превратности 
на времето.
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Според източник, пряко за-

познат с оперативното пла-
ниране, през юни миналата го-
дина водолазите от Военно-
морските сили, действащи под 
прикритието на широко рекла-
мирано учение на НАТО в сре-
дата на лятото, известно като 
BALTOPS 22, са поставили екс-
плозиви с дистанционно за-
действане, които три месеца 
по-късно са унищожили три 
от четирите тръби на газопро-
вода „Северен поток”.

Два от тръбопроводите, из-
вестни като „Северен поток-1“, 
повече от десет години снабдя-
ваха Германия и голяма част 
от Западна Европа с евтин 
руски природен газ. Втората 
двойка тръбопроводи, нарече-
на „Северен поток-2“, е постро-
ена, но все още не е в експлоа-
тация. Сега, когато руските вой-
ски се струпваnd на украинската 
граница и се очертава най-кър-
вавата война в Европа от 1945 
г. насам, президентът Джоузеф 

Байдън вижда в тръбопрово-
дите средство, чрез което Вла-
димир Путин може да използ-
ва природния газ за своите 
политически и териториални 
амбиции.

Потърсена за коментар, Ад-
риен Уотсън, говорител на Бе-
лия дом, заяви в имейл: „Това е 
лъжа и пълна измислиц!“

Тами Торп, говорител на 
Централното разузнавателно 
управление, също пише: „Това 
твърдение е изцяло и напълно 
невярно.“

Решението на Байдън да 
саботира тръбопровода дой-
де след повече от девет месе-
ца строго секретни дебати из 
общността за национална си-
гурност във Вашингтон относ-
но най-добрият начин за пости-
гане на тази цел. През по-голя-
мата част от това време въпро-
сът беше не дали, а как да се 
осъществи тази мисия, без да 

бъде явно чия е отговорност-
та.

Съществуваше важна бюро-
кратична причина да се разчи-
та на възпитаниците от Школа-
та за водолази в Панама Сити. 
Водолазите бяха само от Воен-
номорските сили, а не члено-
ве на американското Командва-
не на специалните части, чиито 
тайни операции трябва да се 
докладват на Конгреса и пред-
варително да се информират 
ръководствата на Сената и 
Камарата на представители-
те – т.нар. банда на осемте. 
Администрацията на Байдън 
правеше всичко възможно да 
избегне изтичане на инфор-
мация, тъй като планирането се 
извършваше в края на 2021 г. и 
през първите месеци на 2022 г.

Президентът Байдън и него-
вият външнополитически екип 
– съветникът по национал-
на сигурност Джейк Съливан, 

държавният секретар Тони 
Блинкен и Виктория Нюланд, 
заместник-държавен секретар 
по политическите въпроси – 
изразяваха гласно и последо-
вателно своята враждебност 
към двата газопровода, кои-
то вървяха паралелно един 
до друг в продължение на 750 
мили под Балтийско море от 
две различни пристанища в се-
вероизточна Русия близо до ес-
тонската граница, след това по-
край датския остров Борнхолм, 
и завършваха в северна Герма-
ния.

Директният маршрут, чрез 
който се заобикаляше необхо-
димостта от транзит през Ук-
райна, беше благоприятен за 
германската икономика, която 
се радваше на изобилие от ев-
тин природен руски газ, дос-
татъчен за работата на фабри-
ките и отоплението на домовете 
като същевременно позволява-

ше на германските дистрибуто-
ри да продават излишъците с 
печалба в цяла Западна Евро-
па. Действия, които биха могли 
да бъдат проследени и свързани 
с администрацията на САЩ, 
биха били в нарушение на тех-
ните обещания да сведат до ми-
нимум прекия конфликт с Ру-
сия. 

Секретността беше от 
съществено значение.

Още от първите дни на „Се-
верен поток-1“, Вашингтон и не-
говите антируски партньори 
от НАТО гледаха на този про-
ект като на заплаха за Запад-
ното господство. Холдинговото 
дружество, което стои зад него, 
Nord Stream AG, е регистрира-
но в Швейцария през 2005 г. в 
партньорство с „Газпром“ – пуб-
лично търгувана руска компа-
ния, която носи огромни пе-
чалби на акционерите и е до-

минирана от олигарси, за кои-
то се знае, че са в мрежата на 
Путин. „Газпром“ контролира 
51% от дружеството, а четири 
европейски енергийни фирми – 
една във Франция, една в Ни-
дерландия и две в Германия – 
си поделят останалите 49% от 
акциите и имат право да кон-
тролират продажбите надолу 
по веригата на евтиния приро-
ден газ на местни дистрибутори 
в Германия и Западна Европа. 
Печалбите на „Газпром“ се спо-
делят с руското правителство, 
като през някои години при-
ходите на държавата от нефт 
и природен газ се оценяват 
на 45% от годишния бюджет 
на Русия.

Политическите опасения 
на САЩ бяха реални. Сега Пу-
тин щеше да има допълнителен 
и много необходим съществен 
източник на приходи, а Гер-
мания и останалата част от 

Западна Европа щяха да ста-
нат зависими от евтиния при-
роден газ, доставян от Русия, 
като същевременно щеше да 
намалее зависимостта на Ев-
ропа от Америка. Всъщност се 
случи точно това. Много герман-
ци виждаха „Северен поток-1“ 
като част от изпълнението на 
прочутата теория на бившия 
канцлер Вили Бранд за Ост-
политик, която щеше да поз-
воли на следвоенна Германия 
да възстанови себе си и дру-
ги европейски страни, разруше-
ни през Втората световна война, 
наред с други инициативи, като 
използва евтин руски газ за за-
хранването на проспериращ 
западноевропейски пазар и 
търговската икономика.

Според НАТО и Вашингтон 
„Северен поток-1“ беше доста-
тъчно опасен, но „Северен по-
ток-2“, чието изграждане при-
ключи през 2021 г., след одо-

брение от германските регула-
торни органи, щеше да удвои 
количеството евтин газ, което да 
бъде на разположение на Герма-
ния и Западна Европа. Втори-
ят газопровод също така щеше 
да осигури достатъчно газ за 
повече от 50% от годишно-
то потребление на Германия. 
Напрежението между Русия и 
НАТО непрекъснато ескалира-
ше, подкрепено от агресивна-
та външна политика на адми-
нистрацията на Байдън.

Съпротивата срещу „Севе-
рен поток-2“ се разпали в наве-
черието на встъпването в длъж-
ност на Байдън през януари 
2021 г., когато републиканците 
от Сената, водени от Тед Круз от 
Тексас, многократно повдиг-
наха въпроса за политическа-
та заплаха от евтиния руски 
природен газ по време на из-
слушването за утвърждаване 
на Блинкен като държавен се-

кретар. Сенатът, до този момент 
обединен, успешно беше приел 
закон, който, както Круз каза 
на Блинкен, „спря [газопрово-
да] на място“. Германското пра-
вителство, оглавявано тогава от 
Ангела Меркел, щеше да окаже 
огромен политически и ико-
номически натиск за пускане 
в експлоатация на втория га-
зопровод.

Ще се противопостави ли 
Байдън на германците?

Блинкен каза „да“, но до-
бави, че не е обсъждал кон-
кретните виждания с бъде-
щия президент. „Знам твърдо-
то му убеждение, че това е лоша 
идея – „Северен поток 2“, каза 
той. „Знам, че той ще иска от 
нас да използваме всички сред-
ства за убеждаване, с които раз-
полагаме, за да убедим нашите 
приятели и партньори, вклю-
чително Германия, да не продъл-

жават напред с този проект.“
Няколко месеца по-късно, 

когато изграждането на вто-
рия тръбопровод наближава-
ше своя край, Байдън се задей-
ства. През май същата година 
администрацията направи за-
шеметяващ обрат и отмени 
санкциите срещу Nord Stream 
AG, а служител на държав-
ния департамент призна, 
че опитите за спиране на га-
зопровода чрез санкции и ди-
пломация „винаги са били неосъ-
ществими“. Зад кулисите се гово-
реше, че служители на адми-
нистрацията са призовали 
украинския президент Во-
лодимир Зеленски, който по 
това време бе изправен пред 
заплахата от руска инвазия, да 
не критикува този ход.

Последствията бяха неза-
бавни. Републиканците в Сена-
та, водени от Круз, обявиха не-
забавна блокада на всички 
външнополитически канди-
датури на Байдън. 

На стр. 4

КАК АМЕРИКА ИЗВАДИ ОТ СТРОЯ „СЕВЕРЕН ПОТОК“

Император Александър Втори
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и Запада американската армия 
значително разшири присъст-
вието си в Норвегия, чиято за-
падна граница се простира на 
1400 мили покрай северната 
част на Атлантическия океан 
и се слива с Русия над Север-
ния полярен кръг. Пентагонът 
създаде високоплатени работ-
ни места и договори, на фона на 
няколко местни противоречия, 
като инвестира стотици мили-
они долари за модернизиране 
и разширяване на съоръже-
нията на американските воен-
номорски и военновъздушни 
сили в Норвегия. Новите дей-
ности включваха най-вече усъ-
вършенстван радар, със синте-
тична апертура, далеч на север, 
който можеше да проникне 
дълбоко в Русия и беше пуснат 
в действие точно в момента, 
когато американското разуз-
наване загуби достъп до реди-
ца обекти за подслушване на 
далечни разстояния в Китай.

Наскоро обновената аме-
риканска база за подводни-
ци, която беше в процес на из-
граждане от години, започна да 
функционира и сега повече 
американски подводници 
можеха да работят в тясно 
сътрудничество с норвежките 
си колеги, за да наблюдават и 
шпионират голям руски ядрен 
редут на 250 мили на изток, 
на полуостров Кола. Америка 
също така значително разши-
ри норвежката военновъз-
душна база в северната част 
на страната и достави на нор-
вежките военновъздушни сили 
флотилия от патрулни само-
лети P8 Poseidon, произведени 
от Boeing, за да подсили далеч-
ното шпиониране на Русия.

В замяна на това норвежко-
то правителство през ноември 
миналата година прие Допъл-
нително споразумение за съ-
трудничество в областта на 
отбраната (SDCA), с което раз-
гневи либералите и някои уме-
рени депутати в своя парламент. 
Съгласно новото споразу-
мение правната система на 
САЩ ще има юрисдикция 
в определени „договорени райо-
ни“ на север над американски 
войници, обвинени в престъ-
пления извън базата, както и 
над норвежки граждани, кои-
то са обвинени или заподозрени, 
че пречат на работата в базата.

Норвегия е сред първите 
страни, подписали договора за 
НАТО през 1949 г. в началото 
на Студената война. Днес върхо-
вен главнокомандващ на НАТО 
е Йенс Столтенберг, убеден ан-
тикомунист, който в продъл-
жение на осем години е минис-
тър-председател на Норвегия, 
преди да заеме високия пост 
в НАТО с американска под-
крепа през 2014 г. Той е при-
върженик на крайно твърдия 
подход във всичко спрямо Пу-

тин и Русия и си сътрудничи 
с американското разузнаване 
още от времето на Виетнам-
ската война. Оттогава и до сега 
му се гласува пълно доверие. 
„Той е ръкавицата, която пасва 
на американската ръка“, казва 
източникът.

Планиращите във Вашинг-
тон знаят, че трябва да оти-
дат в Норвегия. „Те ненавиж-
даха руснаците, а норвежкият 
флот беше пълен с превъзходни 
моряци и водолази, които има-
ха опит от поколения в изклю-
чително печелившите дълбо-
ководни проучвания за нефт и 
газ“, разказва източникът. Освен 
това на тях може да се вярва, че 
ще запазят мисията в тайна. 
(Възможно е норвежците да са 
имали и други интереси. Разру-
шаването на „Северен поток” – 
ако американците успеят да го 
осъществят – би позволило на 

Норвегия да продава значи-
телно повече собствен приро-
ден газ на Европа.)

Някъде през март някол-
ко членове на екипа отлитат за 
Норвегия, за да се срещнат с 
норвежките тайни служби и 
военноморските сили. Един 
от ключовите въпроси е точно 
къде в Балтийско море е най-
подходящото място за поста-
вяне на експлозивите. „Севе-
рен поток“ 1 и 2, всеки с по два 
комплекта тръбопроводи, бяха 
отдалечени един от друг с мал-
ко повече от миля в по-голяма-
та част от трасето до стигането 
им в пристанището Грайсвалд 
в крайния североизток на Гер-
мания.

Норвежките военноморски 
сили бързо намират подходя-
щото място – в плитките води 
на Балтийско море, на няколко 
мили от датския остров Борн-
холм.

Тръбопроводите са разпо-
ложени на повече от една миля 
един от друг по морското дъно 
на дълбочина от само 260 фута. 
Това би било в обсега на во-
долазите, които, действайки 
от норвежки миноловец клас 
„Алта“, щяха да се гмурнат 
със смес от кислород, азот и 
хелий в резервоарите си и да 
поставят оформени заряди С4 
върху четирите тръбопрово-
да с бетонни защитни покри-
тия. Това щеше да бъде досад-
на, трудоемка и опасна работа, 
но водите край Борнхолм имат 
и друго предимство – няма го-
леми приливни течения, които 

биха направили задачата на во-
долазите много по-трудна.

След кратко проучване, 
американците са готови.

В този момент в играта от-
ново се включва неясната гру-
па за дълбоководно гмурка-
не на Военноморските сили в 
Панама Сити. Дълбоководни-
те школи от Панама Сити, чии-
то курсисти участваха в „Айви 
Белс“ са смятани за нежелана 
тиня от елитните възпитани-
ци на Военноморската акаде-
мия в Анаполис, за които най-
често е предначертана слава-
та на тюлени, пилоти на из-
требители или подводничари. 
Ако някой трябва да стане „чер-
на обувка“ – т.е. член на по-мал-
ко престижното командване на 
надводни кораби, винаги по-
лучава служба поне на разру-
шител, крайцер или кораб-ам-

фибия. Най-малко бляскава от 
всички е минната сфера. Ней-
ните водолази никога не се по-
явяват в холивудските филми 
или на кориците на популяр-
ните списания.

„Най-добрите водолази с 
квалификация за дълбоководно 
гмуркане са тясна общност и 
само най-добрите от тях бяха 
подбрани за операцията и им 
бе казано да се подготвят да бъ-
дат извикани в ЦРУ във Вашинг-
тон“, разказва източникът.

Норвежците и америка-
нците вече имат мястото и 
оперативните работници, 
но има и друго притеснение 
– всяка необичайна подвод-
на дейност във водите край 
Борнхолм би могла да привле-
че вниманието на шведския 
или датския флот, които биха 
могли да съобщят за нея.

Дания също е една от първи-
те страни, подписали договора 
за НАТО и е известна в разузна-
вателната общност със специ-
алните си връзки с Обедине-
ното кралство. Швеция беше 
подала молба за членство в 
НАТО и беше демонстрирала 
големи умения в управление-
то на своите подводни звуко-
ви и магнитни сензорни сис-
теми, които успешно просле-
дяват руските подводници, 
които понякога се появяват в 
отдалечените води на шведския 
архипелаг и са принудени да из-
лязат на повърхността.

Норвежците се присъеди-
няват към мисията на амери-

канците, настоявайки, че ня-
кои висши служители в Дания 
и Швеция трябва да бъдат ин-
формирани в общи линии за 
евентуална водолазна дейност 
в района. Така висшестоящ 
служител би могъл да се наме-
си и да не допусне докладване 
по веригата на командването 
и по този начин да изолира опе-
рацията по тръбопровода. „Това, 
което им е било казано, и това, 
което са знаели, умишлено са се 
различавали“, каза ми източни-
кът. (Норвежкото посолство, по-
молено да коментира тази исто-
рия, не отговори.)

Норвежците са ключови за 
решаването и на други преч-
ки. Знае се, че руският флот раз-
полага с технология за наблю-
дение, способна да забелязва и 
задейства подводни мини. Аме-
риканските взривни устрой-
ства трябва да бъдат замаскира-

ни по начин, който да изглежда 
за руската система като част от 
естествения фон – нещо, кое-
то изисква адаптиране към спе-
цифичната соленост на водата. 
Норвежците имат решение.

Норвежците имат решение 
и на ключовия въпрос кога да 
се проведе операцията. През 
последните 21 години, всяка го-
дина, през юни, американският 
Шести флот, чийто флагмански 
кораб е базиран в Гаета, Италия, 
южно от Рим, спонсорира голя-
мо учение на НАТО в Балтий-
ско море, в което участват де-
сетки съюзнически кораби от 
целия регион. Настоящото уче-
ние, което трябваше да се про-
веде през юни, щеше да бъде из-
вестно като Baltic Operations 22 
или BALTOPS 22. Норвежците 
предлагат това да бъде идеал-
ното прикритие за поставяне 
на мините.

Американците осигуряват 
един жизненоважен елемент 
– те убеждават организатори-
те от Шести флот да добавят 
към програмата упражнения 
за научноизследователска и 
развойна дейност. Учението, 
както е оповестено от ВМС, 
включва Шести флот в сътруд-
ничество с „изследователските 
военни центрове“ на ВМС. Уче-
нието на море се проведе край 
бреговете на остров Борнхолм 
и ще включва екипи от водо-
лази на НАТО, които ще поста-
вят мини, а състезаващите се 
екипи ще използват най-нови-
те подводни технологии, за да 
ги открият и унищожат.

Това е едновременно по-
лезно упражнение и гениал-
но прикритие. Момчетата от 
Панама Сити щяха да си свър-
шат работата и експлозивите 
С4 щяха да бъдат на мястото си 
до края на BALTOPS 22, като към 
тях щеше да бъде прикрепен 
48-часов таймер. Всички аме-
риканци и норвежци вече щяха 
да са изчезнали още преди пър-
вата експлозия.

Дните се отброяват. „Часов-
никът тиктакаше, а ние бяхме 
близо до изпълнението на миси-
ята“, разказва източникът.

И тогава, Вашингтон раз-
мисля. Бомбите все пак щяха 
да бъдат заложени по време 
на BALTOPS, но Белият дом се 
притесняваше, че двудневни-
ят срок за взривяването им ще 
е твърде близо до края на уче-
нието и ще стане ясно, че Аме-
рика е участвала.

Вместо това, Белият дом 
предложи ново искане: „Мо-
гат ли момчетата на терен 
да измислят някакъв начин да 
взривят тръбопроводите по-
късно по команда?“

Някои членове на организа-
ционния екип са ядосани и раз-
очаровани от привидната не-
решителност на президента. 
Водолазите от Панама Сити 
многократно са тренирали по-
ставянето на С4 върху тръбо-
проводите, както би станало по 
време на BALTOPS, но сега еки-
път в Норвегия трябва да из-
мисли начин Байдън да полу-
чи това, което иска – възмож-
ността да издаде заповед за 
успешно изпълнение в избран 
от него момент.

Задаването на произволна 
промяна в последния момент 
е нещо, с което ЦРУ е свикна-
ло да се справя. Но то също така 
поднови опасенията на някои 
фигури относно необходимост-
та и законността на цялата 
операция.

Тайните заповеди на пре-
зидента напомнят и за диле-
мата на ЦРУ от времето на 
Виетнамската война, когато 
президентът Джонсън, изпра-
вен пред нарастващите настро-
ения срещу войната, нарежда на 
Управлението да наруши уста-
ва си, – който изрично забра-
нява дейности на територията 
на Америка – като шпионира 
антивоенни лидери, за да уста-
нови дали те са контролирани 
от комунистическа Русия.

В крайна сметка Управле-
нието се съгласява и през 
70-те години на 20 век става 
ясно колко далеч са били го-
тови да стигнат. След сканда-
лите „Уотъргейт“ последваха 
вестникарски разкрития за 
шпионирането на американ-
ски граждани от страна на 
Управлението, за участието му 
в убийства на чуждестранни 
лидери и за подкопаването на 
социалистическото правител-
ство на Салвадор Алиенде.

На стр. 6
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От стр. 3
Забавиха и приемането на 

законопроекта за годишния 
бюджет за отбрана с месеци, 
чак до есента. По-късно „По-
литико“ представи обрата 
на Байдън по отношение на 
втория руски газопровод като 
„единственото решение, което 
застраши програмата на Бай-
дън дори повече от хаотичното 
изтегляне от Афганистан“.

Администрацията беше в за-
труднение, въпреки че получи 
отсрочка за кризата в средата на 
ноември, когато германските 
енергийни регулатори спря-
ха одобрението на втория 
газопровод „Северен поток-2”. 
Цените на природния газ ско-
чиха с 8% в рамките на ня-
колко дни, на фона на растя-
щите опасения в Германия и 
Европа, че спирането на газо-
провода и нарастващата въз-
можност за война между Русия 
и Украйна ще доведат до мно-
го нежелана студена зима. За 
Вашингтон не беше ясно каква 
е позицията на Олаф Шолц, но-
воназначения канцлер на Гер-
мания. Месеци по-рано, след 
загубата в Афганистан, Шолц 
публично подкрепи призива 
на френския президент Ема-
нюел Макрон за по-автоном-
на външна европейска поли-
тика в реч в Прага, явно намек-
вайки за по-малка зависимост 
от Вашингтон и неговите непо-
стоянни действия.

През цялото това време ру-
ските войски продължаваха 
да се струпват по границата с 
Украйна, а към края на декем-
ври повече от 100 000 войници 
бяха в готовност да нанесат удар 
от Беларус и Крим. Тревогата 
във Вашингтон растеше, като 
се имаше предвид и оценката 
на Блинкен, че броят на тези 
войски може да бъде „удвоен в 
кратък срок“.

Вниманието на администра-
цията отново беше насочено 
към „Северен поток”. Докато Ев-
ропа оставаше зависима от тръ-
бите за евтин природен газ, Ва-
шингтон се страхуваше, че стра-
ни като Германия няма да са 
склонни да предоставят на Ук-
райна парите и оръжията, не-
обходими за победа над Русия.

Именно в този тревожен 
момент Байдън упълномо-
щи Джейк Съливан да събере 
междуведомствена група, коя-
то да изготви план.

Трябваше да се обсъдят 
всички варианти. Но щеше да се 
появи само един.

Планирането

През декември 2021 г., два 
месеца преди първите руски 
танкове да навлязат в Украй-
на, Джейк Съливан свика засе-
дание на новосформираната 
работна група – мъже и жени 
от Обединения комитет на на-
чалник-щабовете, ЦРУ, Дър-
жавния департамент, Минис-
терството на финансите – и 
поиска препоръки как да се от-

говори на предстоящата ин-
вазия на Путин.

Това щеше да бъде първата 
от поредица свръх секретни 
срещи в охраняваната стая на 
последния етаж на Old Executive 
Office Building в съседство с Бе-
лия дом, където се помещаваше 
и Консултативният съвет по 
външно разузнаване към пре-
зидента. Последваха обичай-
ните разговори, които в крайна 
сметка доведоха до решаващ 
предварителен въпрос: Препо-
ръката, която групата ще изпра-
ти към президента, трябва ли да 
бъде обратима, каквито са на-
пример още един транш санк-
ции и валутни ограничения, 
или да бъде необратима – т.е. 
кинетични действия, които не 
могат да бъдат отменени?

Според източника, пряко за-
познат с процеса, на участници-
те е станало ясно, че Съливан е 
възнамерявал групата да изгот-
ви план за унищожаването на 

двата газопровода „Северен по-
ток“ и, че по този начин е из-
пълнявал желанието на прези-
дента.

По време на следващите ня-
колко срещи участниците об-
съждат вариантите за атака. 
Военноморските сили предла-
гат да се използва новопостъпи-
ла в експлоатация подводница 
за директна атака на газопрово-
да. Военновъздушните сили об-
съждат възможността за пус-
кане на бомби със закъсни-
телни взриватели, които биха 
могли да бъдат задействани дис-
танционно. От ЦРУ заявяват, че 
каквото и да се направи, то 
трябва да бъде тайно. Всички 
участници разбират какъв е за-
логът. „Това не са детски неща“, 
казва източникът. Ако атаката 
може да се проследи до Съеди-
нените щати,

 „това е акт на война.“

По това време ЦРУ се ръ-
ководи от Уилям Бърнс, уме-
рен бивш посланик в Русия, 
който е работил като замест-
ник-държавен секретар в адми-
нистрацията на Обама. Бърнс 
бързо упълномощава работ-

на група на Управлението, чи-
ито ad hoc членове включват 
– по случайност – човек, кой-
то е запознат с възможности-
те на дълбоководните водола-
зи на Военноморските сили в 
Панама. През следващите ня-
колко седмици членовете на ра-
ботната група на ЦРУ започват 
да разработват план за секрет-
на операция, при която ще бъ-
дат използвани дълбоководни 
водолази за предизвикване на 
експлозия на газопровода.

Подобно нещо е правено 
и преди. През 1971 г. амери-
канската разузнавателна 
общност научава от все още 
неразкрити източници, че две 
важни части на руския воен-
номорски флот комуникират 
чрез подводен кабел, заровен 
в Охотско море, на далекоиз-
точното крайбрежие на Русия. 
Кабелът свързвал регионалното 
командване на военноморските 
сили с централата на континен-

та във Владивосток.
Някъде в района на Вашинг-

тон, под дълбоко прикритие е 
сформиран подбран екип от 
оперативни работници на 
Централното разузнавател-
но управление и Агенцията за 
национална сигурност, които 
разработват план с помощта 
на водолази от ВМС, включ-
ващ модифицирани подводни-
ци и дълбоководен спасителен 
автомобил и след множество 
опити и грешки успяват да от-
крият руския кабел. Водолази-
те поставят на кабела сложно 
подслушвателно устройство, 
което успешно прихваща ру-
ския трафик и го записва на 
записваща система.

Агенцията за национална си-
гурност научава, че висши руски 
военноморски офицери, убе-
дени в сигурността на комуни-
кационната си връзка, разгова-
рят със свои колеги без крипти-
ране. Записващото устройство и 
лентата му трябвало да се подме-
нят всеки месец и проектът се 
развива весело в продължение 
на десет години, докато не бива 
компрометиран от 44-годишен 
цивилен техник на Агенцията, 

на име Роналд Пелтън, кой-
то владее свободно руски език. 
През 1985 г. Пелтън е предаден 
от руски дезертьор и е осъден 
на затвор. Руснаците му плащат 
само 5000 долара за разкрива-
не на информацията, както и 
35 000 долара за други пре-
доставени от него оперативни 
данни, които никога не са били 
публикувани.

Тази успешна подводна опе-
рация с кодово име „Айви Белс“ 
е била новаторска и рискована 
за времето си и е донесла без-
ценни сведения за намерени-
ята и планирането на руския 
флот.

Въпреки това, междуведом-
ствената група първоначално е 
скептично настроена към енту-
сиазма на ЦРУ за тайна дълбо-
ководна атака. 

Има твърде много въпроси 
без отговор.

Водите на Балтийско море 

се патрулират усилено от руския 
флот и няма петролни плат-
форми, които да се използват за 
прикритие на водолазна опе-
рация. Ще трябва ли водолази-
те да ходят в Естония, точно от 
другата страна на границата с 
руските докове за зареждане на 
природен газ, за да тренират за 
мисията? На Агенцията е обяс-
нено: „Това ще бъде пълно фиа-
ско“.

По време на „цялата тази 
интрига“, казва източникът, 
„някои служители от ЦРУ и 
Държавния департамент каз-
ват, „Не правете това. Това е 
глупаво и ще бъде политически 
кошмар, ако излезе наяве.“

Въпреки това, в началото на 
2022 г., работната група на ЦРУ 
докладва на междуведомствена-
та група на Съливан: „Имаме на-
чин да взривим тръбопроводи-
те.“

Това, което последва, беше 
зашеметяващо. На 7 февруари, 
по-малко от три седмици пре-
ди видимо неизбежното руско 
нахлуване в Украйна, Байдън 
се срещна в кабинета си в Бе-
лия дом с германския канцлер 

Олаф Шолц, който, след извест-
но колебание, вече беше твърдо 
в американския отбор. На пос-
ледвалия брифинг за пресата 
Байдън демонстративно заяви: 
„Ако Русия нахлуе..., вече няма да 
има „Северен поток-2”. Ние ще 
сложим край на този проект.“

Двайсет дни по-рано за-
местник-министър Нюланд 
беше отправила същото по 
смисъл послание на брифинг 
на Държавния департамент, 
което бе слабо отразено в преса-
та. „Искам да ви кажа много ясно 
днес“, каза тя в отговор на въ-
прос, „Ако Русия нахлуе в Украй-
на, по един или друг начин „Севе-
рен поток-2“ няма да се придви-
жи напред.“

Няколко от лицата, участва-
щи в планирането на мисията за 
тръбопровода, са разтревожени 
от тези изявления, тъй като ги 
смятат за косвени препратки 
към саботажа.

„Беше все едно да поставим 
атомна бомба в Токио и да ка-
жем, че ще я взривим.“, казва из-
точникът. „Планът предвижда-
ше възможностите да бъдат 
изпълнени след инвазията и да 
не се афишират публично. Бай-
дън просто не го е разбрал  или 
го е игнорирал.“

Недискретността на Бай-
дън и Нюланд, ако е била така-
ва, може да е разочаровала ня-
кои от планиращите. Но това 
създава и възможност. Според 
източника, някои от висшите 
служители на ЦРУ преценяват, 
че „взривяването на газопрово-
да вече не може да се счита за 
таен вариант, защото прези-
дентът току-що обяви, че зна-
ем как да го направим.“

Планът за взривяването на 
„Северен поток“ 1 и 2 внезапно 
е понижен от секретна опера-
ция, за която е необходимо да 
бъде информиран Конгресът, 
до операция, която се счита 
за строго секретна разузнава-
телна операция с военна под-
крепа от страна на САЩ. Съ-
гласно закона, обясни източни-
кът, „вече нямаше правно изис-
кване да се докладва на Конгреса 
за операцията. Всичко, което 
трябваше да се направи сега, е 
просто да я извършат, но тя все 
още трябваше да бъде секретна. 
Руснаците имат превъзходно 
наблюдение в Балтийско море.“

Членовете на работната гру-
па на Агенцията за национал-
на сигурност нямат пряк кон-
такт с Белия дом и нямат тър-
пение да разберат дали пре-
зидентът има предвид това, 
което е казал – т.е. дали мисия-
та вече подлежи на изпълнение. 
Източникът си спомня: „Бил 
Бърнс се връща и казва: Напра-
вете го.“

Операцията

През последните няколко 
години на криза между Изтока 

КАК АМЕРИКА ИЗВАДИ ОТ СТРОЯ „СЕВЕРЕН ПОТОК“

Виктория Нюланд, Антъни Блинкен и Джейк Съливан
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Тези разкрития доведоха до 

драматична поредица от из-
слушвания в Сената в средата 
на 70-те години на миналия век, 
водени от Франк Чърч от Ай-
дахо, по време на които стана 
ясно, че Ричрд Хелмс, тогаваш-
ният директор на ЦРУ, е смя-
тал, че е длъжен да прави това, 
което президентът иска, дори 
това да означава нарушаване 
на закона.

В непубликувани показа-
ния при закрити врати Хелмс 
с огорчение обяснява, че „имаш 
почти Непорочно зачатие, кога-
то правиш нещо по тайна запо-
вед от президента. Независимо 
дали е правилно или грешно да го 
имаш, ЦРУ работи по различни 
от всяка друга част на прави-
телството правила и основни 
положения.“ По същество той 
обясни на Сенаторите, че като 
ръководител на ЦРУ е смятал, 
че работи за Короната, а не за 
Конституцията.

Американците, работещи 
в Норвегия, оперират при съ-
щата динамика и прилежно за-
почват работа по новия про-
блем – как да детонират дис-
танционно експлозивите С4 по 
заповед на Байдън? Задачата 
е много по-сложна, отколкото 
тези във Вашингтон разбират. 
Екипът в Норвегия няма как да 
знае кога президентът ще на-
тисне бутона. Дали това ще ста-
не след няколко седмици, след 
много месеци, след половин го-
дина или по-дълго?

С4, прикрепен към тръбо-
проводите, щеше да бъде за-
действан от сонарен буй, спус-
нат от самолет в кратки сроко-
ве, но процедурата предвиж-
да най-модерната технология 
за обработка на сигнали. Вед-
нъж поставени, устройствата за 
отложено задействане, прикре-
пени към всеки от четирите тръ-

бопровода, биха могли да бъ-
дат задействани случайно от 
сложната смесица от фонови 
шумове в силно натоварено-
то Балтийско море – от близки 
и далечни кораби, подводни 
сондажи, сеизмични събития, 
вълни и дори морски обитате-
ли. За да се избегне това, сонар-
ният буй, след като бъде поста-
вен на мястото му, ще излъчва 
поредица от уникални ниско-
честотни звуци, подобни на 
тези, издавани от флейта или 
пиано, които ще бъдат раз-
познавани от таймера, като 
след предварително зададени 
часове закъснение той ще за-
действа експлозивите. („Иска-
те сигнал, който да е достатъч-
но устойчив, така че никой друг 
сигнал да не може случайно да 
изпрати импулс, който да дето-
нира експлозивите“, ми каза д-р 
Теодор Постол, почетен про-
фесор по наука, технологии 
и политика на национална-
та сигурност в Масачузетския 
технологичен институт. Пос-
тол, който е работил като на-
учен съветник на началника 
на военноморските операции 
на Пентагона, заяви, че про-
блемът, пред който е изпра-
вена групата в Норвегия, за-
ради забавянето на Байдън, е 
въпрос на случайност. „Колко-
то по-дълго експлозивите са във 
водата, толкова по-голям е рис-
кът от случаен сигнал, който да 
задейства бомбите.“)

На 26 септември 2022 г. са-
молет за наблюдение Р8 на 
норвежките военноморски 
сили извършва на пръв по-
глед рутинен полет и пуска со-
нарния буй. Сигналът се раз-
пространява под водата, пър-
во до „Северен поток-2“, а след 

това и до „Северен поток-1“. Ня-
колко часа по-късно мощните 
експлозиви С4 са задействани 
и три от четирите тръбопро-
вода бяха извадени от експло-
атация. В рамките на няколко 
минути басейни с метан, оста-
нал в разбитите тръби, може-
ха да се забележат по повърх-
ността на водата, а светът на-
учи, че се е случило нещо нео-
братимо.

Отзвук

Непосредствено след взри-
вяването на тръбопровода 
американските медии го от-

разяват като неразгадана мис-
терия. Русия многократно 
беше посочвана като вероя-
тен виновник, като тази вер-
сия беше подхранвана от до-
бре пресметнати изтичания 
на информация от Белия дом, 
но без да се посочи ясен мотив 
за подобен акт на авто-сабо-
таж, освен простото отмъще-
ние. Няколко месеца по-късно, 
когато стана ясно, че руските 
власти тихомълком са получа-
вали оценки за разходите по 
ремонта на тръбопроводите, 
„Ню Йорк Таймс“ описа но-
вината като „усложняваща те-
ориите относно извършителя“ 

на атаката. Нито един от голе-
мите американски вестници 
не се задълбочи над по-ранни-
те заплахи към тръбопроводи-
те, отправяни от Байдън и за-
местник-държавния секретар 
Нюланд.

И въпреки че така и не ста-
на ясно защо Русия би се оп-
итала да унищожи собстве-
ния си доходоносен газопро-
вод, по-красноречива обоснов-
ка за действията на президента 
дойде от държавния секретар 
Блинкен. Запитан на прескон-
ференция през септември ми-

налата година за последиците 
от задълбочаващата се енер-
гийна криза в Западна Евро-
па, Блинкен определи мо-
мента като потенциално до-
бър:

„Това е огромна възможност 
веднъж завинаги да премахнем 
зависимостта от руската енер-
гия и по този начин да отнемем 
възможността на Владимир 
Путин да използва енергията 
като оръжие за осъществяване 
на имперските си планове. Това 
е много важно и предлага огро-
мни стратегически възможнос-
ти за следващите години, но 
междувременно сме решени да 

направим всичко възможно, за 
да се уверим, че последиците от 
всичко това няма да бъдат по-
несени от гражданите в наши-
те страни или, в този смисъл, 
по света.“

Неотдавна Виктория Ню-
ланд изрази задоволство от 
отпадането на най-новия га-
зопровод. В края на януари, 
свидетелствайки по време на из-
слушване пред сенатската Ко-
мисия по външни отношения, 
тя каза на сенатор Тед Круз: 
„Подобно на Вас, и аз мисля, и 
съм доволна, както и админи-
страцията е много доволна от 
факта, че „Северен поток-2” 
вече е, както обичате да казва-
те, парче метал на дъното на 
морето.“

Източникът имаше мно-
го по-непринудено мнение за 
решението на Байдън да сабо-
тира повече от 1500 мили тръ-
бопровод на „Газпром” с на-
ближаването на зимата. Думи-
те му за президента бяха: „Е, 
трябва да призная, че човекът 
има чифт топки. Той каза, че 
ще го направи, и го направи.“

Запитан защо според него 
руснаците не са успели да ре-
агират, той отговори цинич-
но: „Може би искат да имат 
възможността да направят 
същите неща, които направи-
ха САЩ.“„Това беше прекрасна 
история под прикритие.“, про-
дължи той. „Зад нея беше цяла 
тайна операция, с експерти, по-
ставени на място и оборудване, 
работещо по таен сигнал.“

„Единственият недостатък 
беше решението да се изпълни.“

Източник:  
seymourhersh.substack.com

Превод:  
Екатерина Грънчарова

Как Америка извади...

П
рез седмицата се случи 
едва ли не чудо! За пър-
ви път от 33 години ус-
танових с изненада, че 

с Александър Йорданов, Веж-
ди Рашидов, а и с Недялко Не-
дялков сме можели да мислим и 
да гледаме в една посока -  почти 
единодушно и единосъщно! И да 
си призная, стана ми обидно, за-
дето някой бе смутил безхабери-
ето в самото негово леговище. И 
бе дал накъсо електрическата ве-
рига на тревогата, чиито знаци и 
сигнали не са слизали от страни-
ците на „Зора“ и „Нова Зора“. 

„Днес е голям ден за българ-
ската демокрация!“, бе една от 
култовите фрази, с които Голе-
мият Ал етекираше през годи-
ните всяка пробойна в крепост-
ната стена на българската дър-
жавност. И аз не го оставях не-
зачетен. Е, дочакахме и този 
ден с откровенията на Джим 
О’Брайан, и сега сме квит. 

И Недялко Недялков, тряб-
ва да призная, е прав, когато об-
общава, че и България, и Бойко 

Борисов приключват в часа, в 
който треторазрядният чинов-
ник на Държавния департа-
мент сведе ултимативно воля-
та си за дневния ред на българ-
ския политически живот.

Най-красноречив в своето 
възмущение, обаче, бе самият 
бивш председател на 48-то НС 

Вежди Рашидов: „Столът ми 
е свободен, да заповяда!“ - заяви 
той, с което постави точката вър-
ху „И“-то и картинно опредме-
ти унижението на българска-
та дъжава, причинено от посла-
нията на чиновника на Държав-
ния департамент.

Погледнато по-широко, на 

О’Брайан няма за какво особено 
да му се сърдим. И можем само 
да се радваме, че все пак не но-
сеше със себе си и камшик. В ДД 
като нищо биха му предостави-
ли и такива прерогативи. Знае ли 
някой с какво ще свърши нака-
занието за туземците, когатоко-
лонизаторът е гневен?

Както и да е. Нещата вър-
вят от година на година, от зле 
към още по-зле. По-рано, когато 
трябваше да бъде изобразяван 
демократичният дух на Амери-
ка и все още се забелязваха при-
знаци за достойнство в държава-
та, тук са пристигали  и самият 
президент на САЩ, и вицепрези-
денти. Идвали са и държавни, и 
заместник държавни секретари, 
и сенатори, макар и с булдозер-
ни характеристики като Джон 
Маккейн, светла му памет. В ме-
трополията обаче изглежда вече 
са преценили, че чак такъв ихти-

бар за туземците в България не 
си струва да се прави. Стига й и 
някой повярвал в своята могъ-
ществена мисия - посланик, или 
пък пратеник, издънка на клети-
те ни по участ братя ирландци.

Някога дядо ми все ме по-
учаваше: „И да запомниш, каз-
ва, най-боли, когато те ритне 
бос циганин!“ И изглежда ще да 
е бил напълно прав. Защото и 
Иван Гешев няма власт да под-
веде Джим О’Брайан под отго-
ворност за обида на българ-
ската национална чест. Други 
над него и да разбират това, ня-
мат желание да го направят. 

Впрочем, приглушеният сар-
казъм на доц. Валентин Вацев в 
разговора му с Даниела Големи-
нова, който поместваме без съ-
кращения, допълва горчивото 
ни чувство за безгласна „локал-
на сила“.

Минчо МИНЧЕВ

Да те ритне бос циганин Даниела Големинова: Г-н 
Вацев, чухте ръководителят 
на офис за координиране на 
санкциите от Държавния де-
партамент на САЩ Джим 
О’Браян. Той вече е в Бълга-
рия. Той пристигна и буквал-
но часове, даже 72 часа още 
не са изминали, след като бяха 
обявени имената на още пети-
ма българи, санкционирани 
по закона „Магнитски”. Как-
во да очакваме от тази визита?

Валентин Вацев: Нищо по-
вече от това, което сме очаква-
ли и преди неговото пристига-
не. Разбира се, уважаемият г-н 
е добре дошъл в България. Това 
е част от същата операция на 
великата сила САЩ на българ-
ска територия. Но аз ще започ-
на от другия край на проблема. 
Сутринта отделих повече от два 
часа да сканирам медиите и от-
крих две неща. Първо, че ог-
ромно количество политиче-
ски анализатори, (прости, Гос-
поди!) се заеха да обсъждат, да 
анализират, да копаят темата 
какво следва от този акт „Маг-
нитски” за българските поли-
тически отношения, как ще 
се промени твърдото ядро на 
партия „Х”., или периферия-
та на партията „У”. Дали няма 
да се дисоцира по някакъв на-
чин. Т.е., нормално е български-
те анализатори да изследват въ-
трешните, локалните ефекти 
на публикациите на акта „Маг-
нитски”. Но аз бих предложил 
да погледнем не с очите на ло-
калното, а с гледната точка на 
глобалното.

Д.Г.: Глобалното? Как из-
глежда и какъв ще бъде ефек-
та?

В.В.: Глобалното! Мога да 
ви дам един много обяснителен 
пример: Представете си група 
артилеристи около една гауби-
ца изстрелват снаряди срещу 
противника. Снарядът пада. 
Убива противника, унищожа-
ва и разрушава. От една страна 
това е ужасно. От друга – точно 
това е войната. Представете си 
освен това, че там, където падат 
снарядите има дупка на лалу-
гери. Абсолютно очевидно е, че 
тези, които изстрелват снаря-
дите, не се интересуват от жи-
вота на лалугерите, които са в 
разположението на  техния про-
тивник. Проблемите на инди-
анците не са проблем на ше-
рифа. С други думи, публика-
цията на поредната порция на 
глобалния акт „Магнитски” има 
една очевидна цел, която дори 
не се крие. Това е удар, с цел да 
се изолира, да се прекрати, да 
се унищожи руското присъст-
вие в българската енергийна 
политика.

Д.Г.: Това ли е обяснение-
то? Защото в списъка преоб-
ладават имена, свързани с яд-
рената, енергийна сфера на 
хора, които са завършили об-
разованието си в Русия и са 
работили в сферата на ядре-
ната енергетика: Румен Овча-

ров, Иван Генов, Александър 
Николов?

В.В.: Точно така. И за да 
бъде напълно ясно, тук се 
удря срещу Русия и затова е 
сложен като дафинов лист „ли-
цензирания руски шпионин Ни-
колай Малинов“. За да бъде на-
пълно ясно, т.е. тези, които из-
стрелват снаряда, наречен гло-
бален акт „Магнитски”, серия 
втора, че нямат за цел да кри-
ят намеренията си. Напротив. 
Те са ясни. Трябва да погледнем 
към тази операция с очите на 
шерифа, не с очите на инди-
анците. Според мен е силно 
преувеличен интереса на бъл-
гарските (прости, Господи!) по-
литически анализатори, кои-
то се заровиха в метафизика-
та на проблема. Боже мой, това 
удар по ГЕРБ ли е, или удар по 
ПП, или може би е удар по БСП! 
Нищо подобно. Този, който 
публикува акта „Магнитски” е 
глобална сила. Тя гони своите 
глобални цели и разбира се не 
се унижава да ги крие. Това е 
удар по руското присъствие на 
Балканите. По-специално удар 
по руското участие в българ-
ския енергиен проблем.

Това е първото. 
Второ. Не бива да забравяме, 

а за съжаление в България това 
е забравено, че става дума не 
за някакъв си закон  „Магнит-
ски”, а за глобалния акт „Маг-
нитски”, защото това е глобален 
акт. САЩ са били винаги, както 
казва г-жа Нейнски, много ясни 
при обясненията на „природата 
на глобалния акт „Магнитски”. 
Те не крият, че тук става дума за 
гледната точка на една глобал-
на сила. Две думи за глобализа-
цията, за да бъде още по-ясно. 
Глобализацията е тройнствен 
процес. Първо – финансово-
икономическа глобализация. 
Второ – информационна гло-
бализация. И трето – право-
раздавателна глобализация. 
Глобалният акт „Магнитски” 
от американска гледна точка  е 
приложим и е валиден и е ре-
левантен във всички точки 

на планетата. От северния до 
южния полюс, където са пинг-
вините, защото е акт на хеге-
мона.

Днес, в България, от вчера и 
до днес по обед забелязах, че се 
формира някакъв скрит антиа-
мерикански консенсус. Че не е 
честно американците да постъп-
ват така, че нямат право да…

Д.Г.: Има ли такъв?
В.В.: Той се формира. Забеле-

жете единодушието сред бъл-
гарските политици и анали-
затори. Почти 100-проценто-
во единодушие! Наратива е, че 
нашите американски партньо-
ри, разбира се, са винаги прави, 
но по-добре, по-честно щеше да 
бъде, те да публикуват и някак-
ви доказателства, за да можем 
и ние да действаме по линия 
на нашата прокуратура. 

Америка не е длъжна да дава 
никакви доказателства. От аме-
риканска гледна точка си стру-
ва да се повтори и да се потре-
ти – глобалният акт „Магнит-
ски” е валиден и е приложим 
навсякъде в света, независи-
мо, че на мен ми харесва по-
вече гледната точка на Гешев, 
който твърди, че този акт не е 
релевантен спрямо българска-
та територия. Американското 
правораздаване е глобално. То е 
екстериториално. И в този сми-
съл, всеки, който се съмнява 
в правото на Америка да има 
своя глобална гледна точка за 
света, застава, може би несъз-
нателно на някакви прими-
тивни, лошо осъзнати антиа-
мерикански позиции. Въпро-
сът е – имат ли право САЩ да 
предлагат своите юридически 
норми на целия останал свят? 
Тук има само две гледни точки. 
Според едната – нямат право, 
както днес се обединяват бъл-
гарски политици и анализато-
ри, че би било добре да дадат и 
доказателства. А според втора-
та гледна точка, САЩ като гло-
бална сила имат право да на-
ложат своето правораздаване 
навсякъде – от пингвините до 
кенгурата.

Д.Г.: И да се върнем у нас. 
Нанасят ли този път нашите 
американски партньори уда-
ри по президента Румен Ра-
дев. Преди малко попитах и 
г-жа Нейнски. Защото прави 
впечатление, че първо едно от 
санкционираните лица Иван 
Генов беше в Инициативния 
комитет, който издигна Румен 
Радев за втори мандат. Освен 
това, списъка бе оповестен ча-
сове, след като Румен Радев 
в Брюксел категорично зая-
ви, че страната ни ще наложи 
вето, ако се стигне до европей-
ски санкции на Русия, по от-
ношение на ядрената енерге-
тика. Това случайни съвпаде-
ния ли са?

В.В.: Не, разбира се. Съвсем 
очевидно е, че изказването на 
българския президент на оно-
ва място, по повод възможност-
та за българско вето по пробле-
ма на енергетиката, е тригер. 
Това е този малък факт, който 
дава възможност да се задей-
ства машината на глобалния 
акт „Магнитски”. Разбира се, 
че президентството, начело 
със самия президент са обект 
на удар. Това е очевидно и няма 
нужда от специална конспиро-
логия, за да се скрие или пока-
же това нещо. Ударен е българ-
ският президент, ударени са и 
всички тези, не всички, но го-
ляма част от тези, за които се 
предполага, че по някакъв на-
чин са проводници на руски 
енергийни интереси в Бълга-
рия.

Д.Г.: А защото разследва-
ния и дела срещу Румен Овча-
ров се водят от 2016 г.

В.В.: Той печели делата, до-
колкото знам, но той вече е вля-
зъл в списъка „Магнитски”.

Д.Г.: Съдията Андон Мида-
лов, който даде разрешение 
на Николай Малинов да оти-
де в Русия и да получи награ-
да от Владимир Путин, е санк-
циониран от „Магнитски”. 
Първият, нали помните 2020 
г. А Николай Малинов излиза 
сега. Владислав Горанов, за-
ради връзки с Васил Божков 
излиза сега в списъка, докато 
Васил Божков беше вече санк-
циониран…?

В.В.: Вижте, тука няма ни-
какви загадки. Вие правилно 
посочвате очевидни връзки и 
зависимости. Разбира се, че 
става дума за американската 
глобална заинтересованост 
Русия да няма енергийно при-
съствие в България и на Бал-

каните. Това е очевидно. Те не 
го крият. Няма смисъл да зае-
маме позицията на откриватели 
на  топлата вода. Американски-
ят интерес днес е такъв. Той е 
глобален. Ние ще трябва да от-
стъпим, тъй като ние сме локал-
на сила. Макар, че вижте как зву-
чи само – „локална сила“, сиреч, 
можем да противоречим на 
глобалния американски инте-
рес.

Д.Г.: За това, че за пореден 
път отвън ни посочват корум-
пираните лица е обидно за нас 
като нация.

В.В.: На мен не ми е обидно. 
Аз съм съгласен с Държавния 
департамент, че корупцията в 
България е системен проблем. 
Друг е въпросът, че американ-
ската амбиция е те да опреде-
лят смисъла на думата коруп-
ция. Значи, корупционер, или 
не, това е звание, което се дава 
не от българската прокурату-
ра и съдебна система, а от ми-
нистерството на финансите 
на САЩ. Става дума за амбици-
ите на глобалната сила САЩ да 
определя смисъла на думите. 
Какво е корупция, кой е ко-
рупционер и т.н. Но по пра-
вило глобалните или, великите 
сили, са правили винаги така. Те 
държат да определят смисъ-
ла на думите. И от друга страна 
може да се каже в обратен план, 
че на власт е този, който опре-
деля смисъла на думите. В слу-
чая ние виждаме властта. Тя не 
се крие. Тя не се занимава с дре-
болии и глупости. Никой в Дър-
жавния департамент не се е за-
мислял как публикацията на 
поредния акт „Магнитски”, на 
глобалния акт „Магнитски” в 
България, ще обслужи инте-
ресите или ще удари интере-
сите на ГЕРБ, на ПП, или на 
ДБ. Въпросът кой ще пострада 
от тази работа - това е въпро-
сът на лалугерите, които цвър-
чат от локалната си дупка. А 
всъщност става дума за налага-
нето на глобалния американ-
ски интерес.

Д.Г.: Но това няма как да 
не се отрази на предизборна-
та кампания? Ние сме на прага 
на кампания, която ще запо-
чне в началото на март. Няма 
как да не се отрази?

В.В.: Абсолютно съм съ-
гласен с вас. Този глобален акт 
„Магнитски”, с неговото при-
ложение, ще се окаже влияте-
лен по някакъв начин на бъл-
гарските междупартийни и 
вътрешнопартийни отноше-
ния. Това е със сигурност. Но аз 
съм категоричен, че не това це-
лят в Държавния департамент. 
Тях това дълбоко не ги интере-
сува. Те воюват срещу руско-
то енергийно присъствие на 
Балканите. Това за тях е дос-
татъчно важна и глобална цел, 
а те имат своите глобални цели. 
Нека да потретя. Проблемите 
на индианците не са проблеми 
на шерифа. 

На стр. 8

Когато цвърчат 
лалугерите

„Магнитски” цели да унищожи руското присъствие 
в българската енергийна политика

доц. Валентин ВАЦЕВ в разговор с Даниела ГОЛЕМИНОВА 
в предаването „12+3” на БНР, 13.02.2023 г.

Джим О’Брайан

Според Хърш „изследователската“ операция BALTOPS 22 е 
била използвана за поставяне на експлозивите по тръбопрово-
дите „Северен поток“.
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Валентин КАРДАМСКИ

В 
края на август минала-
та година в анализа ми 
„Брюксел ще ни убие с 
глупост, докато ни хра-

ни с червеи и скакалци“, описах 
задаващата се картина, в коя-
то ЕС се готви да разреши упо-
требата на насекоми в храните 
на територията на Съюза.

Е, случи се!
На 4 януари т.г. Европей-

ският съюз обяви регламент 
в официалния си вестник, с 
който позволи  добавянето 
на домашен щурец и бръмбар 
по зърнената плесен в редица 
храни. Одобрението влиза в 
сила 20 дни след публикуване-
то, т.е. от 24 януари, и се очак-
ва да бъде приложено от всич-
ки страни-членки.

Независимо че няма доста-
тъчно научни изследвания, 
които да са категорични, че тази 
храна не е вредна и противо-
показна, решението влиза в 
сила. Няма и данни, при сис-
темна консумация на насеко-
ми как това ще се отрази на 
здравето на човека в проек-
ция във времето. Няма изслед-
вания как ще се отрази на здра-
вето на децата. Обръщам вни-
мание, че подобни изследвания 
траят години. Но ние вече ста-
нахме свидетели на бързо пус-
кане на пазара на едни вакси-

ни преди 3 години без нужния 
изпитателен срок, тъй че не е 
изненада, че самообричащи-
ят се на фалит заради участи-
ето си във войната ЕС побър-
за да реши проблема с изхран-
ването на населението си с на-
секоми. Не е ясно и тези, които 
имат алергии към ракообраз-
ни, мекотели и прахови акари 
и пр., дали няма да получат ана-
филактичен шок при консума-
цията новоодобрените храни. 
Няма изследвания и върху това, 
как субстратът, с който се хра-
нят насекомите, ще въздейст-
ва върху човешкото здраве.

Всъщност, ЕС единствено се 
ангажира към потребителите да 
„задължи производителите на 
храни, в състава на които ще 
има насекоми, да бъдат етики-
рани“. Помните ли как в нача-
лото ни убеждаваха, че ГМО 
храните нямат никакво нега-
тивно отражение върху здра-
вето на човека? Днес все пове-
че медицински специалисти си 
позволяват да твърдят, че ГМО 
храната причинява рак.

Нека да видим 
в кои храни се планира да 

бъдат добавени щурци: 

Многозърнест хляб и мал-
ки хлебчета, крекери и хлеб-

ни пръчици, зърнени блокче-
та, бисквитки, тестени изде-
лия със и без пълнеж, сосове, 
преработени картофени про-
дукти, ястия на основата на 
бобови растения и зеленчуци, 
готова замразена пица, проду-
кти от суроватка на прах, мес-
ни аналози, сиреч вегетариан-
ски алтернативи на месо, супи, 
концентрати за супи и супи на 
прах, закуски на базата на ца-
ревично брашно, бира, шоко-
ладови продукти и пр. 

Посочените хранителни про-
дукти са само част от публику-

ваните в официалния вестник 
на ЕС!

Както вече казах, освен щу-
рци в европейската кухня за-
почва добавянето на брашне-
ния червей, като – замразе-
ни, пастообразни, сушени и в 
прахообразни форми. 

Прахът от ларвите на 
брашнения червей ще се из-
ползва и като хранителна до-
бавка.

Основен мотив, с който 
Брюксел вкарва в менюто ни 
насекоми е, че: „консумация-
та им  допринася положител-

но за околната среда, здравето 
и поминъка. Те са високо пита-
телна и здравословна храна с 
високо съдържание на мазни-
ни, протеини, витамини, фи-
бри и минерали. Следователно, 
те са алтернативен източник 
на протеини, улесняващ преми-
наването към здравословни и 
устойчиви диети.“

Редно е да отбележа, че в ре-
дица азиатски и африкански 
страни, както и в Мексико, кон-
сумацията на насекоми е факт и 
дори традиция. Възможно е и 
инстинктивното отхвърляне 
на този вид храна от европей-
ците да е само заради погну-
са, но е факт, че решението да 
бъдат наложени скакалците и 
червеите на трапезата ни ста-
на на тъмно, без нужната глас-
ност, дискусии, без изследва-
ния и буквално силово.

Винаги съм бил абсолют-
но убеден, че трябва да пазим 
природата, защото, ако я уни-
щожим, ще убием и живота на 
Земята, но се опасявам, че ако 
не внимаваме, мотивът „еко“ 
има потенциал да бъде пре-
върнат в нова форма на дик-
татура. С лепенката „екологосъ-
образно“ или „в името на чис-
тата природа“ може да бъдат 
наложени от безумни до аб-
сурдни политически реше-
ния, които трябва да следваме 
сляпо. Вече станахме свидетели 
как фанатизирани екоакти-
висти, които в стремеж да при-
влекат внимание върху каузата 
си, поругаха десетки светов-
ни шедьоври, сред които Ван 
Гог, Моне, Климт и пр. Темата 
за екологията е преди всичко ка-
уза и след това политика. И като 
всяка кауза, за нея трябва да се 
говори открито и честно. Дру-
гото е диктат!

НОВОТО МЕНЮЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ

Литературният код 
на македонизма

От стр. 7

Те имат своите цели и не ги 
крият. Една велика сила не се 
унижава да крие своите глобал-
ни цели и ги преследва повече 
или по-малко успешно. А това, 
че на българските избори,  ня-
кой ще печели, или някой ситу-
ационно може да загуби, това 
е тема, която е дълбоко безин-
тересна от гледна точка на Дър-
жавния департамент на САЩ. 
Това са неща интересни от глед-
на точка на щаба на ГЕРБ, на 
щаба на БСП, на щаба на ПП-ДБ 
и т.н. Предполагам, че и мисли-
телите в ДПС ще се заинтересу-
ват какво значи това на практи-
ка. Какво значи на практика, 
че до дупката на лалугерите е 
паднал снаряд? Кой се инте-
ресува от лалугерите? Кой се 
интересува от становището на 
ГЕРБ че, добре ни казвате, но да 
ни бяхте дали и доказателства?! 
Дани Митов това го каза вчера.

Д.Г.: И те се разгранича-
ват от Вл. Горанов. Казват, че 
повече от две години той не е 
свързан с ГЕРБ 

В.В.: Те ще дадат свидна 
жертва в лицето на Горанов.

Д.Г.: Каква ще е следващата 
порция „Магнитски”, защото 

такава ни се обещава.
В.В.: Колкото пъти трябва, 

толкова пъти ще се публикува. 
Трябва да се помни при всяка 
поредна публикация, че глобал-
ният акт „Магнитски” е глоба-
лен. Тук става дума за извън те-
риториалната приложимост 
на американската правна сис-
тема. Впрочем това е осигуре-
но още от създаването на бъл-
гарската юридическа систе-
ма. Няма нито едно положение, 
нито един принцип, нито една 
норма в българската правна 
система, която да противоре-
чи по някакъв начин на аме-
риканско становище. Така че, 
ние и този път ще се съобразим. 
Аз просто държа да кажа за чет-
върти път. Няма значение как 
ще реагират съответните от-
делни политически щабове. 
Няма значение и каква е визия-
та на българските прослойки.

Д.Г.: Има значение как ще 
реагират институциите. За-
щото безспорно това е шамар 
за българските институции.

В.В.: Не е шамар.
Д.Г.: В миналото имахме 

„Боркор”, сега КПКОНПИ. 

Това се все институции, които 
работят в посока борба с ко-
рупцията. Би трябвало да раз-
криват корупционни схеми, 
корумпирани лица, а не да ни 
ги посочват отвън.

В.В.: Не са ни ги посочили. 
Те само са ги споменали. На-
зовали са ги, но не са ги посо-
чили. Има малък, но много съ-
ществен нюанс тук. Не са ги по-
сочили, тъй като не са ни дали 
юридически валидни дока-
зателства. Но ние с какво пра-
во искаме доказателства? Не е 
ли ясно, че ако шерифа е ка-
зал, че нещо е така, значи то е 
така? Трябва да престанем да 
се чувстваме като шамароса-
ни. Никой от Държавния депар-
тамент не се интересува от това 
как ще се почувстват българ-
ските институции. Става дума 
за космическото разстояние 
между глобалното и локално-
то. Ние сме в „локалното“ и го-
ворим от „локални позиции“. Да, 
има значение кой ще се почув-
ства ударен. Дали ще страда Ив. 
Гешев или няма да страда, дали 
ще злорадства ПП или не. Защо-
то ние знаем откъде тръгва до-

носа. Тръгва от кръга на Про-
копиев. Те сега сигурно са до-
волни.

Но това са дребни миши ту-
пурдии на фона на глобалната, 
на световната…

Д.Г.: А вие имате ли инфор-
мация, че е имало донос, че 
той тръгва от Иво Прокопиев.

В.В.: Имам информация до-
толкова, доколкото съм склонен 
да се доверя на Румен Овча-
ров, който го каза това съвсем 
ясно. Сега, това е становище на 
„отделен индивид“, който е за-
сегнат, така че може и да не му 
се обърне внимание. Но в Бъл-
гария отдавна тече едно съ-
ревнование – кой е главният 
човек на американците в Бъл-
гария? Кой не може да бъде за-
сегнат по никакъв начин? Аз 
няма да забравя, когато предста-
вител на кръга Прокопиев каза, 
че ако посмеете да ни пипнете, 
чудо ще видите. Каза го в сми-
съл, че те са главните амери-
кански фигури в България.

С извинение, български-
ят политически елит отдавна се 
старае да заема най-благопри-
ятната позиция вътре в аме-

риканската визия. Кой е глав-
ният американец? Това е наша 
слугинска тупурдия, която не 
ни украсява, а дава само спе-
цификата на нашето днешно 
състояние. Значи, главният до-
вереник на американските ин-
ституции в България е кръгът, 
или лицето „Х”. Той си е изво-
ювал правото на донос и аме-
риканото посолство е безпо-
мощно срещу българските до-
носници.

Нека още веднъж да подчер-
тая.  Аз не се съмнявам във фа-
кта, че българската корупция е 
системен факт. Българската ко-
рупция е това, което унищожа-
ва българската държавност и 
разделя българските гласопо-
даватели, българското обще-
ство от неговите институции. 
Корупцията е абсолютно бед-
ствие. Без всякакво съмнение. 
И всяко нещо, което помогне 
да бъдат преборени поне пет 
процента корупция е добре 
дошло. Но в конкретния случай 
става дума не толкова за коруп-
цията, а за изхвърляне на ру-
ското влияние от Балканите и 
от България.

Когато цвърчат лалугерите

янен пример за развиващи-
те се страни. Бяхме първи по 
износ на цигари и червено 
вино,втори по износ на дома-
ти. Връщането на земята в ре-
ални граници се оказа безумна 
стъпка, която ликвидира бъл-
гарското село като голям про-
изводител на храни. Останахме 
със 100 000 крави и около 1 млн 
овце. Кашкавалът стана 30 лв./
кг. Половината от месото е внос-
но. Това престъпление трябва 
да тежи на съвестта на опози-

цията във 7-то ВНС (1991 г.) и 
като цяло на първото прави-
телство на Съюза на демокра-
тичните сили. Показателно е, 
че юристът и кандидат за прези-
дент Велко Вълканов, известен 
с умерените си възгледи, заяви 
на всеослушание, че „ако тряб-
ва да се въведе временно изпъл-
нението на смъртно наказание, 
то първите присъди трябва да 
бъдат за Жельо Желев и Филип 
Димитров.“

На страна с провалено жи-

вотновъдство и зеленчукоп-
роизводство, може с основа-
ние да се предложи въвежда-
не на протеини в храната от 
насекоми със залъгването, че 
цената им ще бъде много по-
привлекателна и без вредните 
транс-мазнини.

За съжаление българите 
нямат в момента икономиче-
ски аргументи за отхвърляне 
на това предложение на Евро-
пейската комисия. Те могат да 
изтъкнат на „климатичната ве-
щица“ Урсула фон дер Лайен 
само религиозни, етични, кул-
турни и психологически причи-
ни за отказ. Със сигурност нати-
скът от страна на ЕК ще бъде 
толкова силен, че възможните 
рискове за здравето (наличие на 
алергени, на тежки метали (Сd, 
Hg и Арсен), на патогени (Сал-
монела, Стафилококусауреус) 
няма да са достатъчни. Вина-
ги ще се намерят продажни по-
литици като Соломон Паси и 
Меглена Кунева, които ще да-
дат гласа си за щурци и браш-
нени червеи в хляба ни, така 
както горепосочените евроат-
лантици го дадоха за прежде-

временното спиране на 3-ти 
и 4-ти блокове на АЕЦ „Козло-
дуй“ и за „диверсифициране“ на  
ядреното гориво с нестандарт-
но, произвеждано от пропад-
налата компания „Уестинхауз“ 
(САЩ).

Има ли изход от предсто-
ящата гавра с европейците, 
второ качество на Балкани-
те? С този политически елит, 
боя се, че изход няма. Нов по-
литически елит може да се поя-
ви само след Държавен (не На-
роден) съд, временно въвеж-
дане на смъртното наказание 
(вкл. и за голяма корупция), и 
промяна на пропорционална-
та избирателна система. Бъл-
гария се нуждае от политици, 
които да могат да казват на ЕС 
и НАТО „Не“, така както го каз-
ват унгарци, сърби, поляци. 
Такъв обрат може да извърши 
само без създаването на Единен 
Национален фронт!

А оздравяване на икономи-
ката може да започне много по-
лесно със следните няколко 
мерки:

 • премахване на плоския 
данък;

• задължаване на арен-
даторите, производители на 
зърно, да отглеждат опреде-
лен брой животни за месо и 
мляко (напр. за 50 000 дка - 200 
крави);

• забрана за продажба на 
селскостопанска земя на чуж-
денци и национализиране на 
незаконно изкупената земя;

• защитни мита за българ-
ските производители.

Както казват някои иконо-
мисти, България е близо до 
точката на бифуркация (раз-
двоен - point оfnoreturn). Както 
виждате от английския термин, 
премине ли се тази точка – връ-
щане няма. С фотоволтаици и 
ядливи насекоми и без неза-
висима енергетика – Родината 
ни е обречена. С нашето тра-
диционно земеделие, зелен-
чукопроизводство, овощар-
ство и лозарство, обаче, ще мо-
жем доказваме на европейците, 
които мезят с щурци и скакал-
ци, прегърнали призива на Жан 
Жак Русо „Назад към природа-
та!“ (ReturntoNature), нашето 
гордо и презрително: „Наздра-
ве! Дето е текло, пак ще тече!”

След високопарните 
и иронични опреде-
ления на Русия като 
„бензиностанция с ра-

кети“, направени от Просто 
Кирчо, неочаквано се оказа, 
че Европейският съюз и стра-
ните от Африка и Южна Аме-
рика са разчитали да купуват 
от „бензиностанцията“ доста 
жизнено потребни стоки като 
зърно, стомана, азотни торо-
ве, въглища, обогатен уран 
за АЕЦ и изкуствен каучук за 
производителите на гуми.   

Изглежда това е истинската 
причина повече от 100 страни 
да не искат да чуят за санкции 
срещу Русия, а в някои от тях, в 
Африка например, посрещнаха 
външния министър на „агресо-
ра“, развявайки руски знаме-
на.

Тази зима се случи топла, 
но следващата едва ли ще е съ-
щата. Без евтин природен газ 
всичко ще поскъпва. Един след 
друг спират торовите заводи в 
Европа, обричайки страните от 
ЕС на по-ниски добиви в земе-
делието.

Глобалистите от „дълбока-
та държава” не мирясват. Пе-
чалбите на транс националните 
компании (ТНК) от ваксините 
срещу COVID, спешно одобре-
ни в нарушение на правилата 
на Добрата производствена 
практика (GMP) са огромни, но 
едва ли ще се повторят в същия 

размер. Пример за това са бъл-
гарските граждани, за ваксини-
ране на които ТНК,  държавата 
закупи 20 млн дози, а те употре-
биха само 2-3 млн. Но можете да 
бъдете сигурни, че не след дълго 
авторите на ваксините ще полу-
чат нобелови награди, така как-
то ги получиха Ал Гор и „откри-
вателите“ на озоновата дупка.

„Климатични вещици” 
(Кристалина Георгиева, Криси-
ан Лагард и Урсула фон дер Ла-
йен) продължават да мътят гла-
вите на европейските граждани, 
че т.нар. ветроенергийни източ-
ници (ВЕИ), са призвани да за-
менят изкопаемите горива. 
Парижкото споразумение (2015 
г.) се оказва научна фантас-
тика, но ограниченията, които 
то налага са толкова абсурдни 
(виж казуса с ТЕЦ 1, 2 и 3 на 
„Мариците“), че цената на тока 
от фотоволтаиците ще започ-
не да става сравнима с тази от 
ТЕЦ и АЕЦ. 

Войната в Украйна показа, 
че очевидно „зелената” сдел-

ка отива към провал. Тя прос-
то няма близко бъдеще. В тър-
сене на нови лесни печалби в 
ЕС се прие (3.01.2023 г.) Регла-
мент за разрешаване на про-
изводството на „нови храни“ 
т.е. на ядливи инсекти. За да 
се купуват новите храни тряб-
ва да започне дискредитиране 
на „старите“ и по-специално 
тези, получавани с животно-
въдството. На пръв поглед ар-
гументите на „зелените“ са же-
лезни:

• За натрупване на 1 кг маса 
ядливите инсекти се нужда-
ят от 2 кг храна, което е 4 пъти 
по-малко от храната, консу-
мирана от говедата;

• В момента селското сто-
панство консумира 70% от 
сладката вода на планетата. 
Ако за една крава са необходи-
ми 630 куб.м. вода, то за същата 
маса червеи – само 0.003 куб.м.;

• Говедата на всичко отгоре 
отделят с газовете си 43% ме-
тан, 29% азотни оксиди и 27 % 
въглероден диоксид т.е. те ув-
реждат околната среда.

Ерго:  „Да се поощрява раз-
въждането на ядливи насеко-
ми!“ – казват „зелените гранта-
джии”. Демографският взрив 
увеличи населението на Земята 
от 2.5 млрд след Втората све-
товна война (ВСВ) на 8 млрд 
през 2020 г. През 2050 г. то ще 
достигне 10 млрд жители. Гла-
дът за животински белтъци ще 

става все по-голям, а цената на 
пържолите, яйцата и кюфтета-
та неизбежно ще нараства.

Консумацията на насекоми 
не е нещо ново. Кухните на всич-
ки континенти, с изключение на 
християнска Европа, имат тра-
диции в това отношение. От 2000 
вида ядливи насекоми най-
вкусни и най-рентабилни за 
развъждане се оказват десе-
тина: блатен и биволски чер-
вей, индийски и домашен щу-
рец, мигриращ скакалец и др. 
Според „зелените” те съдържат 
достатъчно протеини (20-70%), 
аминокиселини (46-96%), есен-
циални мастни киселини (8.5-
27%), както и полезни мета-
ли (Са, Zn, Cu, Mn). Птиците ги 
ядат без проблеми. Значи също-
то могат да практикуват и... хора-
та, които ядат птиците! При това 
ще пестят вода, фуражи и ще 
опазват околната среда.

Наглед всичко е логично и 
погледнато стратегически, дори 
приемливо. Този който изразя-
ва друго мнение може да бъде 
заклеймен като противник на 
евроатлантическия избор на 
България и на зелената енерге-
тика в ЕС.

А сега накъде?
Насекоми в храната употре-

бяват предимно народите от 
тропическите страни. Там има 
климат с високи температу-
ри и влага (мусонна), осигуря-
ващи лесното им възпроизвеж-

дане. Тези страни станаха гъсто 
населени: (в Африка - 1.4 млрд), 
в Азия (Китай - 1.4 млрд, Индия 
- 1.4 млрд), а добиви на ориз и 
пшеница (600 кг/дка), каквито 
имаме в България, са немис-
лими. На планетата днес гладу-
ват 1 милиард жители. За тези 
хора повече ядливи насекоми са 
дар божи.

За европейски страни с ви-
сокопродуктивно селско сто-
панство, обаче, може да се раз-
съждава и по друг начин.

„Кивитата” в Нова Зелан-
дия отглеждат 30 млн крави 
и 60 млн овце. Зайците и сър-
ните не са защитени от зако-
на и всеки регистриран ловец 
може да ги отстрелва без огра-
ничения. Ако на някой от тях 
му предложите да си набавя 
протеини от насекоми вместо 
от телешки стек, той ще ви из-
гледа с нескривано недоумение 
и пренебрежение.

Същото биха направили 
и българите преди 35 години, 
когато отглеждаха 2 млн кра-
ви и биволи, и над 8 млн овце, 
особено пък ако такова пред-
ложение постъпеше около Ве-
ликден и Гергьовден. Просто 
нямаше пресечна точка между 
хранителните вериги на ядли-
вите насекоми и хората.

Българите, за разлика от 
„кивитата”, разрушиха леко-
верно едрото си селско сто-
панство, което беше посто-

ОШЕ КРАЧКА И ВРЪЩАНЕ НЯМА!
С фотоволтаици, ядливи насекоми и без независима енергетика – Родината ни е обречена...

Румен ВОДЕНИЧАРОВ

Брюксел разреши 
насекомите 
в храната ни

Мотивът „еко“ има потенциал да бъде превърнат 
в нова форма на диктатура

Анджелина Джоли яде тарантула в Камбоджа.
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От стр. 12
Приключения в шарената 

прайд гора, където Червената 
шапчица има гъсти мустаци и 
профил в „Инстаграм“, а въл-
кът се жени за заека вместо да 
го преследва.

Детска секция има и за вто-
рия фамозен фетиш на кор-
поративната комуникация и 
академичните дисциплини 
– анти-расизма. Експертът в 
професионалното и високо-
платено мразене на бели хора 
Ибрахим Екс. Кенди „грее“ с 
книгата си „Анти-расистко 
бебе“, която е само едно от мно-
гото топ заглавия за внушава-
не на етническа вина от най-
ранна възраст.

И всички тези книги са с 
високи цени, още по-високи 
оценки от критиците и много 
награди от никнещи като гъби 
фондации и асоциации. Лук-
созни, авторитетни, препоръ-
чани, задължителни. Режимът 
кодира четенето на LGBTQ ли-
тература и автобиографии на 
Мишел Обама като принад-
лежност към елита. Това не е 

просто книга за бисексуална 
мравка, хора. Това е  сигнал за 
социален статус и правилна 
политическа ориентация.

Мдааа, последните години 
на демократичен прогрес към 
прогресивна демокрация май 
не се отразиха особено здра-
вословно на книжарниците и 
издателския бизнес. „Духът на 
времето“ сякаш не облагороди 
света на познанието, събрано в 
меки или твърди корици. Нещо 
дълбоко развалено има в го-
лемите корпоративни дейности 

с нейно величество Книгата. 
Най-зрелищно тези индустрии 
и институции са татуирани от 
капризите на епохата ни в го-
лемите, либерални западни 
столици. Ала и в родината все 
по-често откриваме онзи мо-
дел на издаване, подреждане и 
предлагане на печатни проду-
кти, за който става дума. Цел-
та е витрината в Сан Франци-
ско да не се различава от вит-
рината в Берлин, Загреб или 
София. Е, пълният потрес, пар-
дон прогрес, още не е достиг-

нал до нас.
Същото усещане за нещо 

нередно, но по странен начин 
забавно, се настанява в съзна-
нието и при отваряне на ката-
лозите на големите издателства 
или при разглеждане на списъ-
ците с бестселъри в онези добре 
познати престжни класации на 
глобалните платформи за диги-
тална търговия. На всеки десет 
заглавия с Посланието с глав-
но П, се прокрадва по нещо 
извън одобрената от режима 
рамка.

Гледаш и се питаш какво се 
случи със света на книгите? 
Как, в името на Гутенберг, това 
пространство за познание се 
сви до поточна линия от едно-
измерна, правоверна полити-
ческа агитация и индоктрина-
ция? И какво може да напра-
вим по въпроса. Докато не е 
станало твърде късно.

БНР,  
„Политически некоректно“, 

18.02.2023 г.

Книжарниците като...

„Земетресението е при-
родно бедствие, а АКP 
(Партията на спра-
ведливостта и разви-

тието на Реджеп Тайип Ердо-
ган, която е на власт в Турция 
от 2002 г., б.р.) e политическо 
бедствие“, написа Орхан Угу-
роглу във вестник „Йеничагъ“ 
(17.02.2023.). В турските вест-
ници могат да се видят и загла-
вия, и оценки, че земетресени-
ята се превръщат в бедствия, 
благодарение на невежество-
то, нехайството и алчността 
на управляващите. Както и на 
приближените им строител-
ни фирми. Истинска верига от 
нехайства, довела до поредна-
та национална трагедия.

Мащабните разследвания, 
започнали след фаталния земе-
тръс разкриха още една тъмна 
страна на строителния бум в 
Турция при управлението на 
Ердоган и неговата Партия на 
справедливостта и развитието. 
А именно, че вместо речен пя-
сък, е бил използван морски. 
Че вместо арматурно желязо, 
в бетона е слагано съвсем не-
подходящо такова. И като ка-
пак на всичко, че строителство-
то и строителният контрол са 
се преплели взаимно, като ше-
фовете на фирмите за стро-
ителен контрол се оказват и 
собственици на строителни 
фирми. Всичко това, с надеж-
дата измамата да не се разкрие 
никога. Но, както написа Ди-
дем Йозел Тюмер във вестник 
„Миллиет“ (13.02.2023): „Каз-
ват, че морето не горяло, но 
се оказа, че и морето се е запа-
лило“. Към 17.02.2023 г. броят 
на жертвите на земетресение-
то само в Турция възлезе на 
38 044, а както твърди проф.д-
р Йовгюн Ахмет Ерджан: „90-
100 хиляди души са още под раз-
валините“. И както би станало 
у нас, никой от властимащите 
не поема отговорността, нито 
пък подава оставка. Обратно-
то, въведена беше забрана за 
ползването на Туитър над оп-
ределен лимит, както и запла-
ха със съдебна разправа с раз-
пространителите на критични 
и „демобилизиращи“ информа-
ции и оценки. Когато хиляди 
чакат спасение под развалините, 
властта в лицето на президен-
та Ердоган, се опитва да зама-
же очите на живите с обеща-
ния за изграждане на 30 000 
жилища за една година. Обяс-
нението е просто: на 14 май ще 
се проведат президентски из-
бори. Разбира се, има спорове 
дали изборите да не се отложат, 
но според Конституцията това 
трябва да реши Меджлисът и то 
ако Турция е във война.

Така че мъките по разчист-
ването на срутените градове и 
села ще продължат, но строите-

лите ще бъдат гледани под лупа 
за нови пропуски, икономии, из-
мами и нехайства. Най-вероят-
но и на „демократичния“ Запад 
ще му омръзне да изпраща по-
мощи на Турция и Сирия, за 

да ги пренасочи към Украйна. 
Впрочем, когато България се 
похвали, че първа е поставила 
пред ЕС въпроса за оказване-
то на хуманитарна помощ на 
Сирия, един „експерт“ по си-
рийските въпроси със странно-
то име Руслан Трад, възрази от 
телевизионния екран, че това 
щяло да означава подпомага-
не на режима на Башар Асад. 
Ерго, по-добре е 20 милиона си-
рийци от контролираната от 
Дамаск част от Сирия да из-
мрат, за да живеят само „бун-
товниците“ от Северна Сирия. 
Страшен хуманизъм, няма що! 
Предполагам, че на същия акъл 
са и Нидал Алгафари и Моха-
мед Халаф, които не пропускат 
случай да се проявят на медий-
ния фронт срещу Асад… Те по 
правило са и яростни поддръж-
ници на режима в Киев.

Обаче един друг върл „пути-
нофоб“, българинът по произход 
Христо Грозев, бе подложен на 
нечувано оскърбление, когато 
британската полиция му за-
брани да присъства заедно 
със семейството си на церемо-
нията за филмовите награди 

БАФТА. Филмът му „Навални“ 
явно не е впечатлил британ-
ците, щом го обявиха за опас-
ност за националната сигур-
ност. И „разследващият“ жур-
налист, който се оплакваше от 
включването му в списъка на из-
дирваните от руското МВР лица, 
дори от съображения за сигур-
ност се пресели от Австрия в 
САЩ, се оказа нежелан в Обе-
диненото Кралство. Черна не-
благодарност към автора на до-
кументалния пасквил „Навал-
ни“, с който ще участва на „Оска-
рите“, или заслужен край на 
един обикновен наемник?

А страната, в която се е ро-
дил, но в която не мисли да се 
връща, се готви за поредните 
предсрочни парламентарни 

избори на 2 април 2023 г. За 
участие в изборите се регистри-
раха 16 партии и 7 коалиции, 
за някои от които важи изразът 

„от кол и въже събрани“. Доко-
пат ли се до властта, те се пре-
връщат в истинско политиче-
ско бедствие за страната. Кое-
то, за нещастие, трае по-дълго 
и е по-разрушително от при-
родните катаклизми. В българ-
ския приказен фолклор често се 
говори за триглава ламя или 

триглав змей, та когато човек 
види коалиции от три субекта, 
тръпки го побиват. Коалицията 
на промяната, съставена от ПП 
и ДБ също е триглава: ПП, ДСБ 
и „Да, България!“. Триглава е и 
коалицията „БСП за България“. 
Триглава ще бъде и негласната 
коалиция на ГЕРБ-СДС с ДПС. 
„Хартиената коалиция“, тран-
сформирана в „Коалиция „Маг-
нитски“ също е тричленна, 
както и „Партията на война-
та“.  Виж, коалицията „Левица-
та“, е с повече от три глави. От 
ИТН се отцепи коалиция „Заед-
но“, начело с бившия председа-
тел на НС Ива Митева и Любо-
мир Каримански. Но и тя може 
да се разцепи. Както пише Чу-
домир за ситуацията в Сливен 

някога: „Само радикалите още 
не са се разцепили, понеже зато-

ва са нужни поне двама души“. И 
всичките тези търсачи на сла-
вата и келепира се състезават 
за гласовете на 2,5 млн. избира-
тели. Голямо шарлатанстване 
ще падне, щом съпредседа-
телят на ПП Кирил Петков 
прогнозира, че коалиция-
та ПП-ДБ ще спечели над 

130 депутатски места. Меч-
тите и сънищата са без-
платни, а социолозите за-
сега й отреждат само леко 
предимство пред ГЕРБ.Но 
дори първите в класацията 
няма да могат да доближат 
заветните 121 места в 49-
то НС и да управляват са-
мостоятелно. А пък парти-
ите, с изключение на „Бъл-
гарски възход“, не демонс-
трират и никакво желание 
за сътрудничество с други 
партии и коалиции. Единни 
са само в неприязънта си към 
президента Радев и служебно-
то правителство. Президентът, 
санким, бил узурпирал властта; 
служебното правителство било 
оставило страната без бюджет, 
отклонявало се от евроатланти-
ческата ориентация, която сме 
били поели в края на 90-те годи-
ни на миналия век. И така ната-
тък, и така нататък... По тяхната 
логика президентът Радев би 
трябвало да хвърли властта на 
улицата. Понеже не го прави, от 
ДБ ще му искат импийчмън-
та. „Тях, глупаците, казва Шоло-
ховият дядо Щукар, никой не ги 
сее, сами се разсяват, като ока-
пали житни зърна“.

Неотдавна по време на меж-
дународната конференция на 
тема „Политиката на ускорено 
разширяване на ЕС към Запад-
ните Балкани“, еврокомисарят 
по разширяването Оливер Вар-
хейт предизвикал бурен скан-
дал сред участниците. Ядосан от 
критичните въпроси, забравяй-
ки че микрофонът е включен, 
той измърморил: „Още колко 
глупаци има?“. На това френски-
ят евродепутат Валери Айeр 
отговорил иронично: „Глупаци-
те поне знаят кога микрофо-
нът е включен. Това ги отличава 
от големите глупаци“. („Милли-
ет“, 16.02.2023). 

Към големите глупаци 
може да се прибавят и някои 
държавни глави, които на-
реждат с ракети за 400 000 до-
лара да се обстрелват балони 
за по 12 долара, обявявайки ги 
за шпионски и застрашаващи 
националната сигурност. Това 
прави, например, американски-
ят президент Джо Байдън, чий-
то личен лекар Кевин О’Конър 
го обяви за „годен за служба“. 
Сиреч, може да се кандидати-
ра за още един президентски 
мандат. Ерго, ще може още 
четири години да си доспива 
на международните форуми. 
Упорито стреля по балони с ра-
кети и украинският президент 
Володимир Зеленски. Стре-
ляй, Украйна, Западът плаща! 
А пък Латвия ще дарява на Ук-
райна коли, конфискувани от 
пияни шофьори… Пред така-
ва „щедрост“ можем само да за-
мълчим!

БЕДСТВИЕТО КАТО ДИАГНОЗА

Петко ПЕТКОВ

Ердоган сред руините.

Нешка РОБЕВА 

Б
еше 1983 г., втори ден на 
Световното първенство 
в Страсбург. И ние в ин-
дивидуално и ансамбъл 

– втори… Гимнастичките на 
СССР водеха… 

От 1980 г. до този момент 
бяхме все и на всичко първи… 
Около мен целият български 
лагер жужеше, особено жур-
налистите. Най-после дойде и 
денят за „Разпни я“... Беше  им 
омръзнало едно и също – 
„Осанна“, та „Осанна…“ 

Изтръпнала и почти без-
чувствена, извеждах ансам-
бъла. (като на заколение…) Из-
качвахме се по стълби, обграде-
ни със заграждения, които ни 
изолираха от всички, когато чух 
името си... Някой викаше и 
повтаряше, докато не се обър-
нах и видях Ахмет бей – пред-
седателят на Турската федера-
ция по гимнастика, помахах и 
той също, като викаше нещо 
на турски, предполагам поже-
лаваше успех… 

Е, състезанието се прео-
бърна - спечелихме. Дори дос-
та повече от това, което очак-
вахме… Спечелихме всичкото 
злато, дори дублирахме…  

На тържествената вечеря 
Ахмет и Тексим бей, ме откри-
ха и почти ме смазаха в пре-
гръдките си, поздравявайки 
ме на непонятния ми турски 
език… 

През 84-та  бяхме в апогея 

си. Атовете - СССР и САЩ - отно-
во се сритаха и ние бойкотирах-
ме Олимпийските игри… Беше 
тъжно и необяснимо.  

Момичетата бяха смазани, 
когато от Турция се обади Ах-
мет бей и ни пока-
ни в Истанбул на 
почивка, за да заб-
равим болката от 
неучастието си на 
ОИ…  

Беше неверо-
ятно преживява-
не. Бяхме специ-
ални гости, бяхме, 
като глезени деца. 
И въпреки че бан-
ките на Ахмет бей 
бяха фалирали, за-
ради войната в Ал-
жир, не пропуснах-
ме нито музеи, нито 
плажове, нито рес-
торанти и какви ли 
не други развлече-
ния. 

Е, не мога да за-
бравя и друг слу-
чай, доста по-къс-
но 2002 г., кога-
то вече ръководех 
шоуто, се обърнах 
с молба към Тур-
ското посолство 
да ми съдейства за 
преподавател по 
турски народни танци като из-
мънках, че макар и не много, но 
можем да платим… 

Пристигна Касъм бей 
–  Университетски преподава-
тел и съветник към Министер-

ство на Културата на Турция. 
Настанихме го в общежитието, 
заедно с момчетата. Преподава 
им един месец… Вечер след ре-
петициите, сядаха на чаша бира 
пред залата и говореха, говоре-

ха… Не знам какъв беше ези-
кът, но се разбираха… Отказа 
всякакво заплащане… 

Танцът, който подготвихме 
за „Орисия“, представяше тур-
ските поробители… 

Ибрям, Йалдъз Ибрахи-
мова, музикантите от театъ-
ра в Кърджали, Фори… и още, 
и още, и още много приятели 
– турци!…  Приятели, за кои-
то не мога да не страдам след 

сполетялото наро-
да им нещастие. 
Радвам се, че мо-
жем да помогнем… 
И че помагаме. 

За разлика от 
Турция не позна-
вам нито Сирия, 
нито сирийци. 
Следях войната… 
Или не беше вой-
на? Военна опера-
ция? Килим от бом-
би, разруха, хиляди 
погубени човешки 
животи…   

Не, не съм била 
съгласна никога, 
нито с износа на 
революция, нито 
със съвременния 
внос на демокра-
ция. Не съм съглас-
на под формата на 
загриженост да се 
рушат държави, да 
се разделят семей-
ства, да се избиват 
хора… 

САЩ, НАТО, 
Европа?! Евроат-

лантизъм?! Демокрация?! Ху-
манизъм?! 

За каква демокрация, за 
какви пет лева, става въпрос?  

Не мога и никога, при никак-
ви условия, не бих се съгласила 

и приела, както лигавенето по 
Евроатлантическата им цен-
ностна система, така и двой-
ните им стандарти...  

Невинни хора измират, 
други губят всичко, трети не 
знаят на кой свят се нами-
рат… Бедствие - ужас, разруше-
ния и смърт, за които нито Пу-
тин, нито Русия са виновни… 

Да, измират, защото шепа 
алчни престъпни перверзни-
ци, решават кой да живее и 
кой да мре? Защото се харчат 
милиарди за оръжия, за смърт, 
а за живота на с нищо невинов-
ните сирийски деца,  жени, 
мъже, старци, се ронят кроко-
дилски сълзи, но…. 

...Санкции?! И как само ни 
убеждават, че се опитвали, ама 
не можело, защото този, пък 
онзи или това, пък онова… А 
хора, човеци в 21-ви век, мрат 
и ще измрат от студ, глад, бо-
лести…  

А ние мълчим.  
..... 
И нека не ни убеждават, че 

нямало начин?! 

Приятел в нужда 
се познава…
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Уважаеми читатели, 

Абонаментът все още е 
единственият начин да сте 
сигурни, че можете да проче-
тете вестник „Нова Зора“. Ид-
ват безизходни времена, кога-
то всеки глас на правдата ще 
бъде заглушаван и истината 
все по-трудно ще бъде изри-
чана и осветявана. Сега тече 
абонаментната кампания на 
Български пощи и на фирма 
„Доби прес“, с които редакция-
та има договорни отношения 
за 2023 г. Целта, непостигна-
та през 2022 г. остава същата и 
през 2023 г.: 1000 целогодишни 
абонамента! Ние знаем, че ви 
е трудно и с притеснение от-
правяме тази покана за под-
крепа. Вече се пресрамих-

ме и през отминалата годи-
на съобщихме, че приемаме 
и дарения. Ако целта от 1000 
абонамента не бъде постигна-
та единствената възможност 
ще остане вашата целева под-
крепа. Процесите протичат все 
по-скоротечно и става все по-
реален образът на онзи втор-
ник, в който има опасност да 
не се състои срещата ни с вас. 
За много централи и инсти-
туции това би било повод за  
празник, но ние вярваме, че 

това не е ваше желание. Мо-
жехме да ви спестим казано-
то дотук, ако все пак беше въз-
можно преодоляването на 
изкуствените препиятствия 
пред разпространението на 
вестника. Уви. 

Във всяка пощенска стан-
ция, до 15 число на всеки месец, 
очакваме да се абонирате за в. 
„Нова Зора“ за 1 месец, за три-
месечие, полугодие или за цяла-
та година. Абонаментът вина-
ги се изчислява съобразно броя 

на вторниците, умножени по 
коричната цена - 2 лв. Това за-
сега остава  най-сигурният на-
чин, вие, заедно с „Нова Зора“, 
да участвате в битката за бъде-
щето на  България. 

Нашият каталожен номер 
в Български пощи остава не-
променен - 311.

Всеки вторник очаквайте 
„Нова Зора“. Търсете най-не-
обходимият за България вест-
ник. Това не е израз на наша-
та нескромност. Това е вашата 

оценка за „Нова Зора“. Търсете 
вестника и го разпространя-
вайте.

Можете да осъществи-
те абонамент и в офисите на 
ДОБИ ПРЕС. Същото можете 
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 изписан точния адрес 
и името на получателя, както 
и телефон за обратна връзка.

Свържете се с нас, за да во-
дим битката за България за-
едно.

Допълнителна информация 
може да получите на тел. 02985 
23 05; 02985 23 07, както и на мо-
билни телефони: 0879 140122 и 
0894 66 49 00.

НОВА

ВЕСТНИК „НОВА ЗОРА“ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. „ЗОРА“, ИЗЛИЗАЛ ОТ 14 МАЙ 1990 Г. ДО 16 ЮЛИ 1996 Г.

Г. С. Раковски: „Любовта към Отечеството превъзходи сичките световни добрини!“
НЕЗАВИСИМ НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

София 
Година XXVI 

(XXXIV) 
Излиза във  
Вторник, 
Цена 2 лв.
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Антология

АПЕЛ

 

Убийците на Левски са известни.
Проклехме ги - те оживяха пак.
Укриха се зад лозунги и песни,
строиха се зад родния байрак.
Те сложиха служебни ръкавели
и маски със почтен държавен вид
и ни убиват днес, но не в разстрели,
а тихо и по начин деловит.
Убиват ни със бедност и умора,
докарват ни до лудост, до инфаркт
и със сърцето честно на народа
хазартно те играят на билярд.
Със нас те нямат общо мило-драго
и тяхната патриотарска сган,
за свойто лично помиярско благо,
продава днес и родния Балкан.
Свободни уж - живеем в ново робство,
под игото на български аги.
Със турското то няма нищо общо,
но точно като него ни тежи.
Тежи ни финикийската истерия,
тежи ни този незаслужен хал.
Боли ни, че търпимата мизерия
е днешният обществен идеал.
Момчета, вярата крепи душата,
но розата се пази със бодил.
Спомнете си за чистата и свята
Република на Дякона Васил.
Пазете си омразата, момчета!
Да се сплетем като бодлива тел.
Поп Кръстьо е събрал голяма чета
и ни избива тихо, без разстрел.

Ивайло БАЛАБАНОВ

Владислав АПОСТОЛОВ 

Г
оляма и модерна кни-
жарница в още по-голям 
и не по-малко модерен 
западен град.  Корпора-

тивна естетика плюс плюше-
на политическа поза. От она-
зи, еднопартийната и еднои-
дейната. Витрината е като аги-
тационно табло – поредната 
„историческа“ автобиография 
на Барак Обама съжителства 

с новия „феноменален“ бест-
селър на Мишел Обама, кой-
то пък те цапардосва директно 
във фронталния кортекс с по-
редното ню ейдж, поп-джънк, 
праймтайм, демократично-езо-

терично заглавие тип „Светли-
ната, която носим“ или „Огъ-
нят, който държим за утреш-
ния ден“.

Само допреди няколко го-
дини под окъпаните в героич-
на издателска светлина книги 
на образи като Обама, Ал Гор, 
Бил Гейтс, Хилъри и Камала 
Харис стоеше цял ред с анти-
Тръмп томчета, състезаващи 
се за най-демонично и злодей-
ско изобразяване на своя цен-
трален персонаж. Ала днес ос-
новният лош бял мъж е друг. До-
брите са горе-долу същите плюс 
един комик, станал политик, 
но вместо дузина книги про-
тив Тръмп, сега изобилието в 
жанра „Мрази този човек!“ се 
излива почти изцяло в посока 
на Владимир Путин. Издател-

ското състезание за най-мака-
брено и демонично графично 
представяне на злодея остава. 
Да се готви скоро Рон Десантис.

Политическата линия в голя-
мата модерна книжарница по-
лучава корпоративен „компли-

мент“ от дежурната „скандална“, 
„смела“, „интимна“, „разкрива-
ща“ и „откровена“ автобиогра-
фия на безполезна знамени-
тост тип принц Хари или Ким 
Кардашян. Лошият вкус от вит-
рината се задълбочава с нови 
нотки на гадно, когато влизаме 
вътре и откриваме цели рафтове 
с бестселъри за самопомощ, ре-
шени в кошмарно ярки цвето-
ве и с някакви непохватни или 
нецензурни заглавия, защото 
нали трябва да има някаква про-
вокация все пак. Прозата на съ-
ветите за космополитен град-
ски живот без стрес, доминира 
и триумфира.

Огромно пространство от-
хапва т.нар. LGBTQ литерату-
ра. Често прайд флага на дъ-
гата виси още от фасадата на 

самата сграда. Особено по вре-
ме на прайд уикенда. Или беше 
прайд месецът? Може би вече е 
прайд петилетката! А вътре, на-
всякъде едни такива „куиър кни-
ги за небинарни, полово флуид-
ни, трансджендър съкровища“, 

„Драг куийн“ бестселъри за „не-
вероятно вдъхновяващите жи-
воти“ на космати чичета, кои-
то се правят на млади момиче-
та, стоят странно до свирепата 
„олд скуул“ феминистка проза за 
„истинската жена“, която ви-
наги „заслужава повече“.

Но най-неприятното ново-

въведение в големите западни 
книжарници и издателски ка-
талози е облъчването на пуб-
ликата с детски книжки на 
LGBT тематика. Трансджен-
дър мравки и бисексуални гъ-
сеници за най-малките чита-
тели. 
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Книжарниците като 
агитационни табла


