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ТУК Е БЪЛГАРИЯ. И ЩЕ БЪДЕ БЪЛГАРИЯ!

Г

Стига тъмнина. Искаме разсъмване

радската организация на БСП в градКалофер и патриотично настроеното гражданство, силно обезпокоени и възмутени от тревожните новини, които се носят в медиите и пространството, се обръщаме
към българските институции, се казва в писмо, изпратено до НС, президента, МОН и медиите. „Нова Зора“ публикува пълния текст на писмото като свидетелство за
огромния патриотичен потенциал в редовете на
българските социалисти, който по наше мнение е
спасителния вектор за отечеството и социалистическата идея.
През 2016 г. наши съграждани, облечени в национални носии, с традиционното българско хоро
пред Министерския съвет, заеха категорична позиция против мераците на някои управници да
Д-р Диана Стайкова,
правят промени в българската история. Катепредседател на ГО на
горично смятаме, че историята е миналото ни,
БСП-Калофер
и точно защото е минало, НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА Я ПРОМЕНЯ. През 2019 г. разбираме, че вече са утвърдени нови учебни
програми за 10-ти клас. Тихомълком и подмолно е работено пет години и изключително важна за "корифеите" на историческата мисъл е била подкрепата
на зам.-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов, на евродепутата Андрей Ковачев и министъра на образованието Красимир Вълчев.
"Новата история" е вече утвърдена. В тази "нова история" турското робство
е описано като "османско присъствие", за фашизъм не се и намеква, а комунизмът е определен като по-лош и от турското робство. Представи се "нов прочит"
на "Под игото" - подменени са думи и фрази, за да бъдат уж по-лесни за разбиране от учениците.
Настояваме да се потърси спешна отговорност на еднодневките, които толкова са си повярвали и са се взели толкова на сериозно, че се мислят за по-начетени, по-образовани, по-умни и по-велики от БАЩАТА НА БЪЛГАРСКАТА
ЛИТЕРАТУРА ИВАН ВАЗОВ.
Безмълвни сме пред мисълта за кощунството, което се планира от преди два
месеца т.г., а именно - продаването на българска земя на чужденци. В робско
време героите напоиха с кръвта си земята ни, БЪЛГАРИЯ беше спасена и запазена за поколенията. А сега, в мирно време, олигарсите ще продават доброволно тази земя, и ако не ги спрем, може да не ни оставят място дори за гробове.
Някои от тези, които ги отглежда нашият народ, и които заемаха ключови
позиции в министерствата и в Народното събрание, явно не знаят за какво
са сложени на постовете си; не знаят откъде идваме, нямат представа накъде
отиваме, защото явно не познават историята ни, и затова вършат такива глупости с днешна дата, че сигурно ще си трошим главите. Лошото е, че те бъркат, а
ще тегли българският народ.
На 27 ноември 2019 г. се разделихме завинаги с народния артист Стефан Данаилов. В историческия филм "Борис I" той играе главната роля. Когато във филма германите водят преговори с Борис и техният предводител, поставя условия, като се осмелява да поиска коня на Борис, държанката му и част от земите
му, цар Борис му отговаря: "Конят си давам - белият! Давам ти Велеслава - славянката, НО ОТ ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКА И КАМЪК НЯМА ДА ДАМ!"
Ние сме конен народ, дошли сме от изток. Извоювали сме този благословен къс земя с кръвта си. Ние сме съграждащ народ. Съграждали сме градове и
държави. Аспарух е забил копието си на Онгъла и е казал: "ТУК ЩЕ БЪДЕ БЪЛГАРИЯ!"... И така вече 1338 години.
Който иска да доразгражда държавата и да продава земята й - ПРАВ МУ ПЪТ!
НИЕ ЗЕМЯ ЗА ПРОДАН НЯМАМЕ!!!
Що за народ сме ние? Ако след 150 години византийско робство и 500 години турско робство не сме си взели поука и не знаем какво искаме за себе си, за
децата си, за внуците си, напразни ли са били всичките ни борби?!
В публицистиката си "Политическа зима" Ботев е написал: "Дали се две нощи
смесиха или зора се довърши?" Нека не смесваме две нощи - стига тъмнина! Искаме разсъмване! Искаме пролет! Искаме достоен живот в нашата родина, в нашата България, и тя трябва да пребъде през вековете!
"Най-голямата добродетел в света е любовта към отечеството" - казал го е Христо
ISSN 1310-8492
Ботев. Всички ние трябва да спасим България, а нека Бог да я пази!

Паметникът на Хан Аспарух в Добрич.
Скулптор Величко Минеков, архитект Иван Николов

ЩЕ СПРЕ ЛИ ВЛАКЪТ НА
БЪДЕЩЕТО НА ГАРА „ЗАПАД“?
На стр. 6-7

ГАМБИТЪТ „ЕРДОГАН“

Георги Вацов

Н

а Трети март
т.г. потомственият държавник и настоящ премиер на Гърция
Кириакос Мицотакис,
според думите на правителствен източник, е
споделил: "Тези, на чиято страна е законът
нямат възражение да
седят на една маса с някого. Оспорващите са
тези, които в момента използват отчаяни

ЗОРА Е !

ИЛИ ИСТОРИЯТА НА ЕДНА ЗАГУБЕНА ПАРТИЯ
И НА ЕДИН ГРЕШЕН ХОД С “ПЕШКАТА”
хора като пешки". Ка- вайки се от своите колезаното е в отговор на на- ги: "Ние гласувахме тези
падките на Реджеп Ер- пари за Турция. Не мога
доган от 2 март в Ан- да разбера защо не се дакара, в присъствието на ват?" И усилва атаката
премиера Борисов, ко- към ЕК с още по-фрагато той "оповести": "ЕС пиращ аргумент: "Някои
не изпълни своите за- мои колеги (ръководитедължения и продължава ли на страни от ЕС - б.а.)
да прилага двоен стан- не се сдържат да пускат
дарт. Сега казват, че ше в мрежата свои станоотпуснат 1 млрд.евро. вища (И кой го казва?
Кого залъгвате? Ние вече Този, който говори с цял
тези пари не ги искаме... един народ от джипа си
Никой няма право да се чрез "Севда TV" - б.а.).
подиграва с достойн- Колегата Ердоган беше
ството на Турция". А готов да направим три„присъстващият
на странна среща в петък,
сцената“, при това в София, но сега не е съпредставител на стра- гласен да седне на една
на-членка на ЕС сер- маса с колегата Мицовилно се присъединява такис".
към упрека, разграничаНа стр. 2

От стр. 1

И естествено оценката на
Ердоган за „присъстващият на
сцената“ Борисов, е потресаваща: "Искам да изразя задоволство от здравомислещата позиция на България под председателството (?!?) на приятеля ми
Борисов".
След този "комплимент"

и на фона на напрежението на гръцката граница авторитетният немски ежедневник
"Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ) компетентно и
многозначително описва спокойствието по българо-турската граница, добавяйки: "Този детайл е поредното доказателство, че миграционните вълни
от Турция са резултат от политически решения. Българският
премиер Борисов от години прави всичко възможно, за да не развали отношенията си с Ердоган
като например в рамките на непрозрачни акции предава на Анкара турски граждани, избягали
в България поради страх от репресии. Включително и с такива, нарушаващи международното право услуги, Борисов успява
да си спечели благоразположението на Ердоган. Това проличава
и в настоящата ситуация, в която хилядите мигранти, пристигнали от Истанбул в Одрин,
с автобуси и таксита, се насочват не към българската, а към
гръцката граница".
В реакцията на Мицотакис
след изявленията на Ердоган
и Борисов има пряка презумция за нарушаване на закона. Ако за турската действителност такива факти са ежедневие, то за "България под председателството на Борисов" това
е много сериозно обвинение...
И алармен сигнал към българската общественост, към професионалните общности на
дипломатите, разузнавачите,
геополитическите анализатори, политолозите, представителите на правоохранителните органи, че е крайно време
да се събудят и недвусмисленно и ясно да констатират тоталния срив на държавността,
на отсъствието на компетентна, навременна и всеобхватна
защита на националната ни
сигурност. Ако не се спре тази
многогодишна вакханалия на
"калинките", страната ще се
окаже на бунището на историята при избухването на задаващия се световен катаклизъм
и като резултат народът ще загуби и територии, и бъдеще, и
своята национална индентичност.
Ердоган закичи ревера на
българския си колега и приятел

ГАМБИТЪТ „ЕРДОГАН“
ние, притиснати от обстоятелствата, сме принудени да подложим на много сериозно съмнение.
Първо. Съответства ли на
международното право и общоприетото здравомислие юридическия факт за нахлуване
на територията на суверенна
държава-членка на ООН с армия и тежно въоръжение без
никой да те е канил там, започвайки война с мотива, че защитаваш сирийските туркмени?
Практически същият, но хипотетичен въпрос задаваме и на
"здравомислещия" Бойко Борисов: ако Турция навлезе с многобройната си и супер въоръже-

на армия в Тракийската низина, в Родопите или в Лудогорието, за да защитава живеещите
там български граждани с турско самосъзнание, каква следва
да бъде реакцията му на премиер в този случай? Да се моли
със сълзи на очи на Ердоган да
спре агресията! Или, както нашите трима владетели от края
на 14 век, ще започне да търси
вината в другите, днес в комунистите и опозицията, например? Май след историята със
Северен Кипър и Северозападна Сирия много хора у нас
би трябвало да осмислят поновому недотам правилната като
изпълнение, но визираща бъдещето на нашата Родина акция
за смяна имената на българските турци! А и за реалното
"място и роля" на етническите
партии в България!
Второ. Турция официално
стартира военната операция
"Пролетен щит" срещу кюрдскити милиции, обявявайки ги
за терористи. Да, но те, кюрдите,
заедно с американската армия,
години наред се сражаваха срещу главорезите на ИДИЛ, като
в крайна сметка сами арестуваха и затвориха на своята територия над 12 хиляди джихадисти,
с "брошката" на
а над 50 хиляди техни радикалздравомислещ политик.
но настроени близки и роднини,
Но за да е вярно това съжде- изолирани в специални лагери.
ние, авторът му също трябва да И какво излиза – Ердоган бие
притежава здравомислие, което по кюрдите, освобождава от заСтр. 2

твора терористите, които в преобладаващото си болшинство са
мюсюлмани - граждани на държави от ЕС, изпраща ги да воюват със сирийската правителствена армия, а жените, децата
и старците товари на автобуси и ги транспортира до гръцката граница, за да нахлуват в
Европа? За да не се случи тази
беда на европейците, Ердоган,
заедно с Б. Борисов настояват
лидерите на ЕС да си платят и да
притиснат и заставят Путин да
спре да помага на президента
Асад! Определението за подобни действия е шантаж и такава политика няма нищо общо
нито с международното право

и резолюциите на СС на ООН за
Сирия, нито със здравомислието. А посредниците, дори в ролята си на "пешки", явно се надяват и те да изкарат някой лев,
и да съберат овациите на втрещената от изненада публика?!
Трето – геополитика.

Трябва да не разбираш нищо
от международни отношения,
от дипломация и история, за да
се качиш в днешно време на
скърцащата "колесница" на неоосманския владетел! "Великата порта" е формирана и обучавана от генуезците с единствената цел – да контролира
Източното Средиземноморие
и черноморските проливи, защитавайки техния европейски интерес. В по-късно време, британците, решавайки,
че чрез турците безболезнено
за себе си ще могат да сдържат Руската империя, непрекъснато подтикват Османската империя към провокации и
враждебни действия. За период
от 351 години (1568-1918) двете империи са водили 16 войни. Едва при Ленин и Ататюрк
отношенията между двете държави се подобряват, защото
вече няма наследствени империи, властта е светска и всяка от
страните има да решава огромни вътрешни проблеми, а не
да изразходва време и русерси,
за да демонстрира сила и влияние в услуга на трети страни.
актуален глас

С появата на Съветския съюз
и след смъртта на Кемал Ататюрк противоречията в Черноморския регион стават идеологически и крайно изострени, защото само Турция, като
страна-член на НАТО, противостои на страните от Варшавския договор в района на
Черно море, получавайки статут на втора военна сила след
САЩ, както и привилегията
да произвежда американски
бойни самолети и въоръжение и да поддържа на територията си най-голямата американска военно-въздушна база
в региона. След демократичните промени в Източна Европа, в

края на 20-ти век, Турция продължаваше да бъде главният
фактор и помощник на САЩ
по сдържането на Русия и "свиването" на нейното влияние в
Близкия Изток, в Северна Африка и Средна Азия, в т.ч. и в бившите съветски републики. Но
Ердоган, Давотуглу и тяхната
Партия на справедливостта и
развитието формулираха като
основна цел пред себе си създаването на общество, което да
съумее да постави "историческото си наследство в основата на ефективни инициативи
като Турция е изправена пред
отговорността да обедини в
ново и съдържателно единство
историческата и стратегическата си дълбочина и да материализира това единство в географската си дълбочина" (Ах.
Давотоглу, "Статегическа дълбочина"). Реалното провеждане
на подобна политика е възможно единствено при пълна независимост и от САЩ, и от ЕС,
което в съвременния свят, след
Втората световна война, по определение е невъзможно. Турските военни (изцяло свързани
със САЩ) и дипломатите (неизменно, следващи европейската школа и традиции) не приеха и не приемат тази нова
доктрина и се опитаха да противодействат през 2016 г. Но
загубиха!
Последва рязък завой към

География на болката

Русия,

който трябваше да даде на
Ердоган икономически растеж, ново антиНАТО оръжие
и перспектива за договаряне
с шиитските държави Иран,
Ирак, Сирия, Ливан и Палестина. Така Ердоган се надяваше, в замяна на отказа си от
дружбата с Америка, Русия да
съдейства на Турция да се превърне в първостепенна и главна сила в Близкия изток, Средна Азия и Северна Африка. И
най-важното – РФ да подкрепи безрезервно битката на Ердоган срещу създаването на
кюрдска държава. Този грандомански проект, който се базираше на "научните" търсения
на проф. Давотоглу обричаше и обрича Ердоган на пълен
крах, защото в съвременния
глобален свят всичко и всички
вече са взаимосвързани, за да
получаваш сигурност трябва
да даваш сигурност! След загубата на кметските избори в Истамбул, след появата на новата
политическа партия на Ахмед
Давотоглу, Ердоган крайно се
нуждае от победа над ПКК. И
той, без да е изпълни задълженията си по Сочинския 2018 г.
меморандум, предприе военна операция в Сирия, която
доведе до това, че в настоящия
момент, под ръководството на
Египет, цялата Арабска лига е
на страната на Сирия в противоборството є с Турция. ЕС и
най-вече Франция, Австрия,
Унгария, Естония, Италия са
на страната на Гърция в силовата є борба с новата имигрантската вълна. Турция капитулира пред офанзивата на
Сирия за контрол върху двете
изключително важни магистрали: Дамаск-Алепо и Алепо-Латакия, което си е чисто и сериозно военно поражение. Отношенията с Русия са напрегнати
и вече се появи недоверие, такова, каквито има и към САЩ
след опита за преврат през
2016 г. и продължаващата подкрепа за Фетхулах Гюлен.
И ние питаме:

как е възможно българското политическо разузнаване,
българското военно разузнаване, българските дипломати
в т.ч. и посланика на РБ в Турция, бившата външна министърка Н. Нейнска, комисарят
в ЕК, представителят на България в НАТО, да не направят
елементарен анализ на ситуацията, да прогнозират негативите за България от безумното желание на Борисов,
без ресурс, без подготовка,
без формален мандат от ЕК
да кандардисва Ердоган да се
среща с европейски лидери,
след като същият едностранно и демонстративно е отвоброй 11, 17 март 2020 г.

Злодеянията на т.нар. “преход” и поуките за бъдещето на България
България не е бедна и малка, а ограбвана и умираща държава...

д-р Георги Димов,
"Народна сила"

В

ъв визията за българското бъдеще не трябва да се ограничаваме
единствено до антагонизма на съвременните идеологии, партии или настоящия
геополитически разлом Изток-Запад.
По-скоро фокусът трябва да
бъде върху българския национален интерес и битката за
оцеляването на България върху политическата карта през
следващите 30 години!
Опасността българският народ да се превърне в заложник
на чужди интереси или държавата му да бъде въвлечена в локални хибридни войни днес
е напълно реална. България
може да последва съдбата на
други "злощастни" държави,
чиито политически "елит" ги
превърна във фронтови линии; ресурсите им бяха буквално изсмукани, битовото
оцеляване на населението им
вече е почти невъзможно, а
демографският колапс довърши останалото...
Може обаче и да се поучим
от наратива на т.нар "преход"
рил границите си за бежанците към Европа? Резултатът
за Ердоган беше отрезвяващ:
САЩ нещо смънкаха за натовска солидарност, но Тръмп подкрепи Гърция. Същото направи и Макрон, и Курц. Гърция
блокира приемането на резолюция на НАТО в подкрепа на Турция, а ЕК определи
поведението на Ердоган като
шантаж и предостави 700 млн.
евро на Мицотакис за военна
защита на границите, а цялото ръководство на ЕС посети
гръцко-турската граница, подкрепяйки на място правителството на Гърция. Широко обявената и рекламирана тристранна среща в София не се състоя,
както не са проведоха и анонсираните 14 телефонни разговора на нашия вожд с лидери на
европейски държави. В състава на българската делегацията
бе включен етнически турчин,
който няма никакво отношение към изпълнителната власт,
а присъствието му придаваше
двусмисленост на българската
позиция на преговори с турската страна по особено чувствителна за Европа и България

от последните 30 г., за да не допускаме едни и същи грешки в
настоящата и бъдеща история
на България! Не че положението отпреди 1989 г. е било "райско", но държавата ни е заемала
централно и достойно място в
един блок, за който историците
и участниците в него все още са
на диаметрално противоположно мнение.
За да сме по-убедителни
ще дадем някои данни за "лошия" социализъм, при който
държавата ни от изостанала и аграрна страна се превърна в индустриално, модерно и урбанизирано общество само за 45 г.! През 1939
г. българският БВП е едва ок.
30% от средния за страните на Западна Европа, през
1975 г. вече е над 50%; през
целия период на държавния
социализъм средногодишните темпове на нарастване
на производствения доход
надвишават темповете на
брутния световен доход, което днес постига единствено
Китай! В периода 1980-1990
г. България търгува със 106
страни по света и има износ
в над 100 от тях. Общественият продукт се разраства близо
30 пъти, а външнотърговският стокообмен и износ над 80
пъти! До 1944 г. 1/3 от населението е неграмотно, но само
след десетилетие неграмот-

ността е сведена до минимум; броят на учените се увеличава над 4 пъти; университетите над 5 пъти; а научните
и производствените патенти
са хиляди. На този фон държавата заделя 3.5% от БВП за
наука и иновации; лекарите
нарастват от 3220 (1939 г.) на
близо 30 хил. (1989 г.); 90% от
населението живее в собствени жилища (което няма
аналог по света и днес), а националният доход на човек
расте над 11 пъти през 19451989 г.!

мографски и икономически
колапс?
Превръщането на България в безгласна буква на световната геополитическа сцена. Това означава само едно:
загуба на суверенитет и
то доброволно!

А за суверенитета на българската държава са умирали по бойните полета нашите деди. Криворазбраната блокова солидарност и прибързаните действия в дипломацията
пък ни гарантираха пренебре-

ки може да се повторят с влизането в Еврозоната, т.е. рискът
за валутния курс, при който
българите биха приели еврото. Другият риск е за българския бюджет в случай на дългова криза на страна от ЕС.
Тогава България трябва да подкрепи "закъсалата" държава в
кратък срок с милиарди от БВП.
А това ще доведе до невъзможност за изплащане на пенсии/
заплати/социални помощи!
Именно затова горчивият урок
по евроинтеграция е от особена важност при договарянето
на изгодни за икономиката ни
условия!
Ролята ни на периферия

За разлика от тогава, днес
по-голяма част от българския
народ оценява положението
като национална катастрофа
и геноцид!
Логичният въпросът е:
защо след 30 г. демокрация
България изпадна в толкова
тежък битово-социален, де-

жение както на Запад, така и
на Изток! Справка: лобиране
и липса на каквито и да е преговори (или отстояване на национални каузи) при влизането на България в ЕС, както
и "подарените" безплатно военни бази на съюзника ни от
НАТО САЩ. Днес същите греш-

или по-просто казано на
глуха провинция. Липсата
на национална и самостоятелна външна политика не е единствения отговор тук. България
бе заобиколена от повечето
големи световни проекти, а
самата държава не успя да се
впише в новите геоикономически реалии; т.е. четвъртата и пета индустриални революции. И докато преди 1989 г.
бяхме "силициевата долина" на
соц. блок, днес преработваме
и горим боклука на Европа!
Заобиколиха ни както китайски, руски, така и германски
инвестиции. От тях естествено се облагодетелстваха нашите съседи.
На стр. 4

ГАМБИТЪТ „ЕРДОГАН“
тема. В тази връзка, логичен е
въпросът: има ли приет от МС
на РБ мандат за водене на междудържавни преговори, одоборен ли е съставът на делегацията и какви са мотивите за
включването на представител
на турския етнос в преговорите – за преводач, клакьор, изготвяне на скици от натура за бъдещи монументални паметници
от срещата или той е "петата
колона" на Ердоган в София и е
призован за поддръжка?
Тук е уместно да поставим
и един важен, фундаментален
въпрос за компетентността на
българските висши дипломати. Свидетели сме на плавна
промяна във външната политика на ЕС по отношение на
приемането на бежанци в Европа. Както е известно, позициите на страните-членки на ЕС
по този въпрос са диаметрално противоположни, но официалната позициа на ЕК досега
се базираше на неолиберал-

брой 11, 17 март 2020 г.

ната толерантност към желаещите да получат убежище.
Редица страни като Италия,
Вишиградската четворка, Австрия категорично се противопоставиха и не допуснаха през
последните години емигранти на своите територии. Редица
опозицонни партии като "Алтернатива за Германия" завоюваха голяма електорална подкрепа на различни избори в своите страни, протвопоставяйки се рязко на политиката на
Меркел по приема на бежанци. Вероятно всичко това е повлияло на новата ЕК да заеме
твърда позиция към Турция
по въпроса за бежанците, като
все пак реши да є предостави
нови един млрд. евро за покриване разходите на бежанците,
намиращи се в сирийския Идлиб. Логично възниква въпросът: не е ли бил предупреден
Борисов за тази нова позиция
на ЕК от съответни "отговорни" чиновници, та те превър-

наха вожда си в некомпетент- мирования, да контрабандина "пешка" в бежанската "пар- ра оръжие, вкл. и за терорития" на Ердоган с Европа?
стите и да поеме транспортирането на добивания в Сирия
Четвърто. За
петрол до съответните термихарченето на парите
нали извън страната. С течеот европейските
ние на времето националната
данъкоплатци,
територията на САР постепенно
предназначени за
е завладяна от джихадистите на
бежанците.
Както е известно, през 2011 ИДИЛ, което предизвиква огрог. външният министър на Тур- мни потоци бежанци, особено
ция Ахмед Давотоглу сключ- сред христианското население.
ва в Париж Споразумение с На 2 февруари 2016 г. ЕС приеФранция за присъединяване- ма Механизъм за бежанците в
то на Турция към военно-по- Турция, финансово обеспечен
литическата Коалиция на За- с три млрд.евро за задоволявапада и арабските монархии не на непосредствените им нужсрещу режима на Башар Асад. ди чрез осигуряване на храна,
Давотоглу е получил съгласие здравни услуги и образование,
кюрдите, населяващи терито- за строителство на училища и
рия в Южна Турция да бъдат здравни заведание. Тези и отпуспрехвърлени в Северна Си- натите по-късно още три милирия, където заедно с местните арда евро се превеждат директси събратя да образуват своя но в хуманитарни организации,
автономна област. В замяна в т.ч. в УНИЦЕФ и Агенциата за
на това Турция е трябвало да бежанците на ООН, а не в турподкрепи опозиционните на ския бюджет.
На стр. 4
президента Асад военни фор-

Въпрос на деня

Стр. 3
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За сметка на това държавата ни се обезкръви след като бяхме "засмукани" от големия европейски пазар, а трудоспособните и млади българи заминаха да търсят работа във
водещите световни центрове.
Учените наричат този процес
периферен капитализъм.
Умишленото разделение
на българския народ и
общество.

В това да се делим обаче ни
бива. Последните 30 години
се разделихме по всички възможни критерии както по вертикала, така и по хоризонтала.
Разбира се, за това спомогнаха и
чуждите интереси и фондации. Но практическото деление
в крайна сметка беше само едно
– на значителен брой бедни
българи и много малко богати
българи. Важният урок е в бъдеще да не се делим на етноси,
религиозно, културно, териториално, сексуално, идеологически, на фили и фоби, а да
се обединим като един народ,
който защитава своите изконни български интереси!
Разрушаването на
българската икономика и
индустрия.

Това е злодеяние, на което
всички ние бяхме свидетели
последните десетилетия. Загубихме водещи места в металургията, производството на торове, машиностроене, металообработващи машини, електроника и компютри...и още
много, много други отрасли.
За сметка на това развихме
собствена българска олигархия, която "митологизирахме"

География на болката

успешно в жълтите вестници и
криминални романи. Да, до голяма степен този процес бе извършен от бившия "соцелит",
който много бързо и удобно
смени своята геополитическа
ориентация и бе в основата
на злокобната приватизация.
Урокът е, че днес е необходимо държавата да се намеси и
да стимулира водещи отрасли целево, поне доколкото
може да ги съживи от комата
на прехода. Друга важна стъпка
е да се потърси отговорност на
извършителите на тази престъпна приватизация! И тази
отговорност да не бъде само медиен шум, а да има практически
и реални последици!
Социалното самоубийство:
здравеопазване и
образование.

Българите, не само че живеем в тихо отчаяние, но сме
подложени буквално и на "геноцид" от собствените ни правителства. Резултатът е демографски колапс, продиктуван до
голяма степен от разбиването
на системата на здравеопазването. Намаленото население
пропорционално води до все помалко млади хора, а това влияе
пряко върху образователната
система. Проблемите са много
и е нужно да се реже със скалпел, но най-вече това трябва да
се извършва от квалифицирани специалисти, под строгия
надзор на държавните органи. И да се ограничи лобирането, чуждото влияние, политиче-

ските и бизнес интереси...

Концесии и монополи...

Няма спор, че концесиите и заробващите договори с чужди компании са бич
за България. Не може да си на
едно от първите места по златодобив в света или по брой минерални извори и да живееш в
битова мизерия! Достатъчен е
примерът, че след задължителното изкупуване на скъп ток,
от енергоизносители станахме
енерговносители. Вече купуваме ток, а скоро и газ от съседна Турция, на която допреди 30
г. ги продавахме ние! Същото
може да се каже и за други природни ресурси на България! Лошата новина тук е не само за
българския народ, но и за българския бизнес, който също
ще бъде потърпевш в близко
бъдеще! Затова единственото
решение е постепенно прекратяване на зловредните договори (доколкото е възможно) и защита на националния интерес
срещу чуждото икономическо
робство! И не на последно място
– борба за запазване на икономическата независимост срещу
всякакви заробващите трансатлантически търговски и прочее
споразумения, каквито се опитаха да ни натресат със СЕТА!
Животновъдство,
овощарство и туризъм.

Тук България отново бе на
едно от първите места както
по брой глави добитък, така и
по износ на плодове и зеленчуци, консерви и маслодайна

През септември 2015 г.

със заповед на президента
Путин и в изпълнение на междуправителствен договор между РФ и САР Военно-космическите сили на РФ започват активни военни действия срещу
военизираните формирования на ИДИЛ на територията
на Сирия. За по-малко от четири години 90% от територияСтр. 4

Отнемането на големите
икономически проекти и
пазари.

Темата е много обширна и
емоционална, но след забраната за осъществяване на големи
икономически проекти, които
щяха да осигурят приходи, такси и геополитическа тежест на
България бъдещето е мрачно!
Няма икономика, няма доходи, няма потребление – омагьосан кръг за държавата.
Тъжният извод е, че за една
"паница леща" продадохме националните си интереси. В бъдеще обаче не бива на никаква цена да допускаме подобни
грешки, а да проявим политически морал и воля, както и
дипломатическа гъвкавост!
Нужно е да ни води единствено
националния икономически

интерес, без да се забъркване
в политически скалъпени скандали с изживяващия икономически ренесанс Изток. Урокът в
бъдеще е България да затвърди своята роля като търговски, инфраструктурен и културен мост между ЕС (като част
от него) и все по-богатия Изток
(и евразийски икономически
съюз). И най-вече да бъдем зона
на мир и икономически просперитет!
Демографската криза

е най-тежкият резултат от
т.нар "преход". Раждаемостта
е ниска, смъртността висока
и все повече българи напускат
страната. Освен стимулиране на
младите семейства и повишаване на доходите (което ще върне
много българи заминали на гурбет), от особена важност е адекватната политика към българите в чужбина. Младите и културно идентични хора с "българско
самосъзнание" от Молдова, Украйна и други държави трябва да бъдат привлечени с приоритет, за сметка на бежанци с
чужд цивилизационен и код и
религия! А селата и градовете
на България запустяват, така
че места за заселване и земя
за обработване има предостатъчно...
Деформирането на
историческата памет

и обезличаването на културния ни принос е найстрашното злодеяние, което
ни разрушава като нация и
народ. Време е миналото и ис-

ГАМБИТЪТ
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Близо милиард евро от тези
средства са дадени за ваучери за телофони, които могат
да се зареждат и с допълнителни суми, които да се ползват за
покриване на други месечни
разходи на бежанците в т.ч. и
за плащане на наем за мазета
и складове, в които те са настанявани. След опита за преврат срешу Ердоган през юни
2016 г. и последвалите огромни
чистки сред държавния апарат и въоръжените сили, ЕК
замразява помощите за Турция, спира изпълнението на
споразумението за отмяна на
входните визи в ЕС за турски
граждани и блокира кандидатурата є за членство в ЕС.

продукция. В този отрасъл бяха
заети голям брой работници,
специалисти и учени. Днес сме
ползватели на европейски дотации и помощи за зърнени култури. Заетите в бранша са малко,
а селата и стопанствата тънат в
разруха, напълно обезлюдени!
Най-важния урок е, че загубихме пазарите си, а от рекламата "българско" се възползваха
съседни държави! В търговските ниши безспорно няма "вакуум" и нашите пазари бяха
буквално превзети от чужди
фирми! Изводът е, да потърсим
(доколкото можем) по европолитическа линия компенсации
на ниво ЕС – чрез фондове и
субсидии.

та на страната е освободена
и всички опозиционни сили
и терористически групировки са изтласкани и превозени в провинция Идлиб. Съгласно договореностите между
РФ, Иран и Турция от 2018 г. в
гр.Сочи, турската страна поема ангажимента да разграничи терористите от военизираната сирийска опозицията
и да обезвреди джихадистите в
определената є зона за деескалация. Турция не можа или не
поиска да се справи с това си за-

дължение, а напротив, подтикна остатъците от ИДИЛ да започнат настъпателни операции
срещу правителствената армия
и кюрдските милиции. И когато турските "храненици" започнаха да губят територия и позиция, турската армия навлезе в
Сирия и започна открита война с кюрдите и правителствените войски, а опосредствено и
с подкрепящите ги руски военни. Така се стигна до поредната
бежанска вълна, до екскалация на напрежението и опасвъпрос на деня

ност от избухване на война в
Близкия изток, провокирана
от действията на Реджеп Ердоган.
Законосъобразното и здравомислещо решение на бежанския въпрос и мира в Сирия се
крие в повсеместното прекратяване на всякакви военни
действия, изтегляне на всички военни формирования от
територията на страната, които не се намират там със съгласието на легитимното правителство на САР, завръщане
в родината на всички сирийски бежанци така, както понастоящем се случва с тези от
Йордания и Ливан, приемане на
нова Конституция, гарантираща правата на всички граждани, обществени организации и
партии и провеждане на национални избори за президент и
парламент на страната. Естествено, при високия авторитет
на Башар Асад сред сирийското население този вариант не
устройва Ердоган, той не е по

вкуса и на САЩ, Франция, Саудитска Арабия и монархиите
от залива, но това е единственият законен и здравомислещ
вариант, който се подкрепя от
Русия, ООН и от редица други
държави.
Но има един друг проблем,
който и за Турция, и за
Дамаск,

е от изключително значение – как да се постъпи с
придошлите от Европа десетки хиляди брадати бандити и техните семейства,
както и с всички онези, които пет години добре си живееха в Ислямската държава
в Ирак и Леванта? На Дамаск
такива "съграждани" и даром
не са му нужни, а за Турция,
освен за военни провокации
в Сирия и за натиск върху ЕС
за нови траншове, сам по себе
си това състояние действително е тежък проблем, който
досега струва на страната над
40 млрд.долара. Европа трябброй 11, 17 март 2020 г.

торията по-скоро да се преосмислят отколкото да се пренаписват постоянно; да спрем да
рушим паметниците на културата подобно на талибани. Необходимо е да се съсредоточим върху световната роля
на българската култура, личностите на цар Симеон, епископ Константин Преславски,
патриарх Евтимий, Григорий
Цамблак, Киприан... Много от
тях са непознати в по-широк
план, а на някои дори се отрича българския произход. Върху
водещата ни роля в Кирилометодиевистиката, българския
цивилизационен принос в
Европа и т.н. – натам трябва да
насочим усилията, вместо да
осъвременяваме "Под игото"
или да развенчаваме образа
на националната икона Васил Левски. Защото днес битката е за миналото и историята на България! За това, което ни обединява и сплотява
като български народ!
В заключение: най-важният урок обаче, който не
бива да подминаваме с апатия, безразличие или с надеждата за индивидуалното,
поединично спасение е да защитаваме националния интерес и българското!
Да дадем път на новото и
необременено от прехода и
изминалите 30 години поколение. И да не се страхуваме
да показваме "червен картон"
на всяко управление, което не
защитава българския национален интерес – поне докато
не се наложат български, родни държавници, необвързани със злодеянията и зависимостите на т.нар. "преход" в
България!

От Идлиб до Брюксел:

ВИРУСЪТ НА АРОГАНТНОСТТА!
две: Черна гора и Косово. На 13
март министърът на здравеопазването на Турция обяви, че
в страната вече има двама заразени с коронавирус, докато в
гръцката част на Кипър имаше
само един случай. Защо толкова
време „Ковид-19“ заобикаляше
нашата югоизточна съседка, а
не прескочи страната на Бойко
Борисов? Едва ли това се дължи
на някакви особени достойнства
на здравеопазването в Турция, а
още по-малко на граничния саПетко ПЕТКОВ
нитарен контрол, който е въведен
абелязвате ли, че когато в там от правителството.
Вече не ги искаме
Италия само за едно деноПри положение, че както
нощие от коронавирус починаха 168 души, а броят твърди Ердоган, в Турция има 4
на страните, в които е установено млн. бежанци, а в съседен Иран
неговото наличие надхвърли 120, от коронавирус до 10 март бяха
в 84-милионна Турция регистри- починали 145 души, е твърде пораха само два случая на „Ковид- дозрително отсъствието на виру19“? Турският всекидневник вест- са в страна, граничеща с четири
ник „Миллиет“ (08.03.2020) раз- държави, в които той върлува.
каза преди това за един куриоз, Може би властите в Анкара крикогато 68-годишният психиче- ят истината, за да не дадат поски неуравновесен Е.О. от Бур- вод на ЕС да затвори границиса вдигнал в тревога две болни- те си за бежанци и нелегални
ци с твърдението, че е хванал мигранти, натирени от турскакоронавирус. У една 86-годиш- та полиция към сухоземната и
на туркиня наистина бил открит морските граници на Гърция и
Ковид-19, но чак когато тя прис- България. На твърдението на Ертигнала от Турция в щата Ме- доган, че границите на ЕС са отвориленд. Единственият починал рени, председателят на ЕК Урсула
от вируса турски гражданин пък Фон дер Лайен отговори, че евживеел в град Соассон, Северна ропейските граници не са отФранция. От 5-те балкански стра- ворени и ще се охраняват и от
ни, в които до неотдавна не беше Фронтекс, а на Гърция ще бъде
регистриран случай на коронави- оказана помощ, за да се справи
рус – Черна гора, Албания, Косо- с мигрантската криза. Същеврево, България и Турция, незасег- менно тя и Ангела Меркел пренати от заразата останаха само дупредиха Ердоган да преста-

З

„ЕРДОГАН“
ва да прибере децата на джихадистите, но в същото време, под егидата на Обединените нации, трябва да се осигури
ареал за обитаване, резерват
за брадати "хищници", който
постепенно да се стеснява до
пълната му утилизация. Реалният въпрос, който трябва незабавно да се решава от всички заедно, е за мястото, изолацията и финансирането на
този "резерват".
След поредната си военна авантюра, Ердоган усложни до крайност ролята си на
фактор в сирийското урегулиране – губейки магистралите,
(през които вървеше всякаква
контрабандата) и плодородните
земи, защото контролирания от
Турция район остава под пълната издръжка на турското правителство. А това е скъпо "удоволствие"! И за да получи пари
от ЕК, задължителното условие, поставено на Ердоган от
европейските лидери е рязко да намали военните си екс-

панзионистични мераци, да
изтегли тежките въоръжения
от територията на САР и да
разоръжи бандитите. Към неудачната намеса на "повелителя"
в Сирия се добавят и нарастващите проблеми в Либия, разгарящият се конфликт с Египет, Кипър, Израел, Италия,
Франция и Гърция във връзка с претенциите за изключителната икономическа зона и
шелфа на Източното Средиземноморие, с доказани богати
залежи от нефт и газ.
В началото на годината

много анализатори констатираха, че по време на тържествата по повод пускането на
газопровода "Турски поток" в
Истамбул, в отговор на изключително сервилното поведение
на Ердоган към Путин, руският президент, макар и любезен,
не нарече турския си колега
"моят приятел". Москва никога не е вярвала напълно на
турците, няма и да повярва,

брой 11, 17 март 2020 г.

но, безпорно, в последните няколко години, благодарение на
актьорската "дарба" на Ердоган, очевидно Русия започна да
възприема турците като адекватни партньори. По всяка вероятност, крайно изгодните за
Турция, а и за Русия енергийни проекти, сътрудничеството във военно-техническата
област, туризма, селското стопанство, строителство няма
да пострадат от кризата, но
въпреки това, както пишат
руските специализирани издания, след турската военна операция "Пролетен щит"
всички действия на "партньора" от Анкара и неговите близки приятели ще се подлагат на
съмнение и проверка.
Поведението на българската политическа класа при
поредната криза, разиграваща се непосредствено до нашите граници, нанесе тежък
удар върху авторитета на българската дипломация и специални служби, подобен по сила
и скандалност на историята с
държавните "маневри" при избора на Генерален секретар на
ООН преди няколко години, в

не да рекетира ЕС с мигрантите.
ЕК ще разговаря с Анкара само за
продължаване на споразумението за реадмисия, подписано на
18 март 2016 г. с бившия турски
премиер Ахмет Давутоглу. Ердоган, който сърдито отказа нови
1 млрд. евро помощ от ЕС, заявявайки пред Бойко Борисов
„Вече не ги искаме!“, отхвърли и
предложението на последния да
участва в организираната от него
тройна среща на върха в София
с лидерите на ЕС и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. „Приятелят Тайпи“, обаче, изприпка в Москва, за да обсъди с Путин ситуацията в сирийската
провинция Идлиб. Сметката му
беше да отиде в Брюксел с активите на дипломат, договорил се с
руския президент, за да изкопчи
по-лесно отстъпки от ЕС по четири въпроса: актуализирането
на митническия съюз, вдигането на визите за турски граждани, увеличаването на размера на европейската финансова
помощ за бежанците в Турция
и изграждането на град за тяхното заселване в Северна Сирия. Последното предполага и
запазване на турското военно
присъствие в Идлиб, оспорвано енергично от Брюксел. Редица анализатори прогнозираха, че
Ердоган ще си тръгне от разговорите в Брюксел много по-доволен,
отколкото
след срещата на върха с
Путин

Турция да се опитват да омаловажат някои унизителни детайли от
московското приключение на Ердоган, факт е, че разговорите с
Путин протекоха под портретите на велики руски императори и
пълководци. И че Ердоган и неговата делегация са били заставени да чакат на крака пристигането на Путин. Вместо да се извини за бомбардирането на турските
военни в Идлиб, Путин изказа съболезнования за загиналите 36
турски войници, но изтъкна, че
те не е трябвало да се намират
на позициите на „бунтовниците“. И че за тяхното присъствие
там не са знаели и сирийците.
Нещо, което проправителствените „мисирки“ в Турция изтълкуваха като признание, че бомбените
удари по бандитите в Идлиб са
били нанесени от ВКС на Русия.
Или че Путин командва и сирийската правителствена армия. Така
или иначе, от срещата на върха в
Москва произтекоха неща, които едва ли могат да минат за някакъв дипломатически успех
на Ердоган. Там беше решено:
от 00:01 часа на 6 март да влезе
в сила прекратяване на огъня
в Идлиб; да се оформи един коридор на сигурност, включващ
две шест километрови ивици
от двете страни на магистрала
М-4, която свързва Айн Ал Хавр
с Трумба и излиза при Серакиб
на магистрала М5, свързваща
Дамаск с икономическия център
на Сирия град Халеп (Алепо);

в руската столица. Колкото
и проправителствените медии в
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които участваха и две българки. В същото време, разразилата се геополитическа вихрушка
показа за пореден път, че в лицето на Русия христианският и преди всичко православният свят имат надежна опора и пример за отстояване на
праведна и високоотговорна
позиция за победа на доброто. Руските военно-космически сили се включиха във войната с ислямските главорези в
Сирия след срещата на президента Путин с папа Франциск
във Ватикана през юни 2015
г. На тази среща, на която вероятно се е говорело с болка за
разгрома на християнската светиня – манастира "Св. Фьокла"
в Маалюля, главата на Римокатолическата църква благословява Путин като защитник
на християнската вяра по света и, връчвайки му медал с изображението на ангел, каза:
"Този медал, създаден от художник през миналия век, олицетворява ангела, който носи мир, и
справедливост, и солидарност
и защитава". През юли 2019 г.,
след разгрома на ИДИЛ, Владимир Путин отново се срещна

с папа Франциск и получи от
неговите ръце медала

актуален глас

"Ангел-хранител на света".

Този медал, който се
връчва един път на столетие,
в 462-годишната му история
президентът на РФ Владимир Путин е петият гражданин на света, удостоен с него!
Ето защо, когато Ердоган, с
всички сили и по всякакъв начин, месеци наред "съблазнява
и изкушава" руския си колега
за съгласието му "да го остави насаме" с Башар Асад, като
прелюдия към мечтания пълен турски контрол над шиитската общност в арабския
свят, то президентът на Русия, очаквано, не изостави
приятелите си, не наруши
подписаните договори и докрай спази и спазва дадената дума!
Така днес се случва със Сирия, така е и с народите на
Донбас и Луганск, на Южна
Осетия и Абхазия. Такова е отношението на "Родина-мать" и
към всички руски хора по света.
Така, очаквано, ще бъде и с
православна България!
Стр. 5

ЩЕ СПРЕ ЛИ ВЛАКЪТ НА БЪДЕЩЕТО
Според информация на телевизионния канал "Звезда"
на руското министерство на
отбраната, “54 представители
на висшите военно-политически ръководства на чужди
държави на ниво ръководители на военни министерства,
техните заместници и началници на генералните щабове участваха от 23 до 25 април
в Московската международна конференция за сигурност
(MCIS-2019). На нея са били
регистрирани над 1000 участници от 101 страни”.
Пред тази представителна
компания на силите за сигурност на близо половината от
страни-членки на ООН, Сергей Наришкин - ръководител
на руското разузнаване произнася спираща дъха реч.
Той заявява следното:

Сергей Наришкин - ръководител на руското разузнаване
- Международната ситуация, на чийто фон се провежда
нашата среща, е изключително
трудна. Тя е качествено различна от предишните периоди
на Студената война и краткия
триумф на американската еднополюсност. Конфронтацията между страните в онези го-

в лагера на „умерената“
опозиция,

за да създават ежедневно
претексти за запазване на турското военно присъствие в Сирия. Т.е., атакувайки позиции
на правителствената сирийска
армия, ще провокират ответни удари от нейна страна, за да
може Анкара да обвинява режима на Башар Асад в нарушаване на примирието. Първото
такова нарушение на примирието в Идлиб бе регистрирано още
на 10-тата минута от въвеждането му, а до края на деня нарушенията станаха 15. Като знаем
как Турската национална разузнавателна организация МИТ осигуряваше досега „легитимност“
на турските военни нахлувания
Стр. 6

ски наследници на британците
- американците - изграждаха
и разширяваха фабриката си,
или по-скоро корпорацията,
която сега изстисква печалби
в световен мащаб. Много страни, като Югославия, Афганистан или Ирак, са преживели
ефектите на този бизнес модел.
Но с началото на новия век
нещо се обърка за атлантистите.
Държавите и народите започнаха все повече да напомнят на Вашингтон за своята
геополитическа субективност.
Глобалният финансов катаклизъм през 2008 г. разкри несигурните основи на глобалната либерална икономика, изградена от
Запада.
Към днешна дата не са открити нови източници на висок и стабилен растеж. В сами-

ВИРУСЪТ НА АРОГАНТНОСТТА!

От стр. 5

море

Турция

Средиземно

съвместно руско-турско патрулиране от 15 март по участъка от магистрала М4 между
Айн Ал Хавр и Серакиб, както
и правото на Сирия и Турция
да отговарят със сила на евентуални нарушения на примирието. На 10 март военни делегации на Русия и Турция се
срещнаха отново в Анкара, за
да обсъдят детайли на постигнатото в Москва съгласие. На
Анкара се падна невъзможната и нежелана от нея за решаване задача да разоръжи и обуздае остатъците от „Ал-Кайда“ и
„Ислямска държава“, обединени под покрива на новата терористична военна организация
HTS („Хейет Тахрир ес Шам“)
и така наречената Сирийска
национална армия. „HTS остана в нашите обятия“, отбеляза Ипек Йозбей във вестник
„Джумхуриет“ (09.03.2020).
Понеже Ердоган не иска да се
лиши от услугите на „радикалните опозиционери“, вместо да бъдат унищожени, те най-вероятно
ще бъдат прехвърлени

дини беше интензивна, но като
цяло предвидима, регулирана
от ясен набор от правила.
В съвременния свят степента на объркване и колебания
расте бързо.
Старият баланс на силите се руши, нормите се пренаписват и унищожават едно-

временно във всички области
на междудържавно взаимодействие.
Основната причина за наблюдаваните процеси се крие в
нежеланието на т.нар. и воден
от САЩ Запад да признае необратимостта на формирането
на многополярния свят. Човек
ясно вижда желанието на евроатлантическия елит да запази
ръководната си роля, която
доскоро изглеждаше безспорна.
В началото на ХХ век германският философ Валтер
Шубарт казва за британците, че те „за разлика от другите нации, гледат на света като
на фабрика и не жадуват нищо
толкова, колкото производството и печалбата“.
След разпадането на Съветския съюз успяхме да видим
как историческите и политиче-

На дълбочина 6 км.
южно и северно от шосе
М4 беше формиран коридор за сигурност;
Районът на операциите
„Щитът на Ефрат“ и „Маслинова клонка“
Въоръжени опозиционни
и противостоящи на режима групи
Силите на сирийската армия на президента Асад

в Сирия, изпращайки свои агенти, които да изстрелят няколко
ракети по турската територия,
не се съмняваме, че въпросните „нарушения“ на примирието в
Идлиб са били провокирани от
„умерената“ сирийска опозиция. Така че мирът в Идлиб ще
продължава да бъде заложник
на капризите и интересите на
Ердоган. А като се има предвид
загубата му на местните избори
и очертаващите се предсрочни
парламентарни и президентски избори, той трябва да убеди гласоподавателите в правилността и безалтернативността
на своята вътрешна и външна

В участъка на М4 от
Трумба
до
Айн Ал Хавр
турските и
руските военни ще патрулират съвместно.
YPG/PKK (Формирования
за защита на населението/Кюрдска работническа
партия)
Наблюдателни пунктове
на Турските въоръжени
сили
Коридорът за сигурност
по М4

политика. Политика, която доведе Турция до международна
изолация и я превърна в източник на проблеми за съседните
страни.
Що се отнася до бежанците и
мигрантите, те ще продължават
да бъдат използвани като жив
таран срещу европейските охранителни гранични съоръжения.
Неотдавна гръцкият вестник
„Катимерини“ публикува два
видео клипа. Единият показваше как турски камион, оборудван с прибори за денонощно
наблюдение HIZAR/ATES, бута
граничната ограда, за да влязат мигрантите в Гърция. А втоседмица

рият - как турски полицаи бият
и карат насила мигрантите да
преминат тази граница. Напомняме че Турция е получила камионите от този тип през 2019
г., като 75% от тях са закупени
с европейски средства. Няма
добро не наказано. „ЕС плаща за
това, което не взе под внимание“,
отбеляза Гюлденер Сонумут във
вестник „Миллиет“ (08.03.2020).
Последната проява на
европейско лицемерие

и нехайство е изразената
от 5-6 страни членки на ЕС готовност „доброволно“ да приемат 1500 деца на мигранти
от гръцките острови. Една от
тези „доброволки“ била Германия, която щяла да приеме непълнолетни деца на мигранти. А какво ще стане с родителите на тези деца? Тях кой ще
приюти?
Благодарим ти, Мама Ангела! Ти може и да си майка за
нелегалните мигранти, но към
страни, като България и Гърция, които първи ще бъдат
премазани от насочвания от
Ердоган „бежански“ поток, се
отнасяш като мащеха към
заварени деца. А нашият
премиер, вместо да се прегръща и целува с Ердоган, Меркел, Урсула Фон дер Лайен
и Шарл Мишел, по-добре да
им беше напомнил, че Европа не може да побере върху
своята територия цяла Азия
и Африка. И че България не
иска отново да бъде пожертвана заради спокойствието и
благоденствието на западняците.
Войната в Сирия рано или
късно ще свърши, както и потокът от фалшиви сирийски

„бежанци“ ще спре. Но новото Велико преселение на народите едва ли ще бъде осуетено. Първо, защото гладът е
по-страшен и от смъртта. Второ, защото мигрантският и бежанският потоп от Азия и Африка не достига до САЩ. Т.е.,
не засяга главния виновник
за преселението, отворил кутията на Пандора и разбъркал
целия Среден Изток с безумието „Арабска пролет“. Трето,
защото заливането на ЕС с бежанци и нелегални мигранти
от два континента го изважда задълго от икономическата
конкуренция със САЩ и цивилизационния християнски
модел. Обявената от Тръмп
забрана за влизане в САЩ на
европейски граждани от 26
страни, влизащи в зоната на
Шенген, е поредното доказателство за едностранчивостта на т.нар. трансатлантическа връзка. Нека не се радваме прибързано, че България
не фигурира в този своеобразен американски черен списък. Защото Тръмп може и
да е забравил къде се намира
България на картата на света.
Сигурно е забравил и за срещата си с Борисов в Белия дом
и дори за предплатените от
България изтребители. Впрочем той ги обяви за F-35, когато те са F-16 Block 70. Що се
отнася до F-35, въпреки стратегическото партньорство на
Вашингтон с Анкара, фирмата производител на тези изтребители-„Локхийд Мартин“,
изключи наскоро Турция от
програмата за производство
на части за тях. Казвам ти,
дъще, сещай се, снахо!
брой 11, 17 март 2020 г.

НА ГАРА „ЗАПАД“?

те западни страни населението
не е подготвено за тежките последици от кризата или за експериментите на собствения си
елит в областта на мултикултурализма и замяната на традиционната идентичност. Доказателството за това е рязкото покачване на популярността
на антисистемните, национално ориентирани и популистки сили. Обществото изпраща
ясен сигнал до властите, че се
чувства излъгано. А те, вместо
адекватен отговор, мърморят за
митичната „външна намеса“ и
организират „лов на вещици“.
Много от горните проблеми биха загубили значение,
ако западният елит се научи
да разглежда международните отношения не като „игра с
нулева сума“, а като начин за
съвместно решаване на натрупаните проблеми. Глобалната корпорация обаче не може
да спре да се разраства и да позволи на печалбите да намаляват.
По-вероятно е да се разруши
международната правна система и архитектурата на сигурността, станали нерентабилни и неудобни за нея.
Окуражени от подобни егоистични мотиви, американците и техните послушни съюзници все повече прибягват
до насилствено прокарване на
своите интереси в ущърб на
многостранните преговори.
Правят се откровени опити
за дестабилизиране на ситуацията в повечето региони на
света. Освен това те все по-често действат не само без оглед на
нормите на международното
право, но и противно на здравия разум.
Ярък пример е ситуацията
около Венецуела, която днес
е цинично раздробена по същия модел като Либия или Сирия. Белият дом посочва опасностите от неконтролируемата миграция, ще харчи милиарди за укрепване на границата
с Мексико, но в същото време разпалва нов граждански
конфликт, провокира поредната хуманитарна катастрофа
и този път - близо до него.
Подобна арогантност и самозаблуда са едно от основните
предизвикателства пред международната сигурност.
Подобна безразсъдна линия се проявява не само по отношение на Венецуела, която
Съединените щати, съдейки
по тяхното поведение, считат
за едва ли не тяхна провинция!
Виждаме как САЩ, Великобритания и техните най-лоялни съюзници в НАТО постепенно се отказват от основните правила и многостранните правила дори по такива

въпроси на стратегическата
стабилност като контрола над
въоръжението. Те изкривяват
принципа на свободната търговия, който е основен за изградената от тях глобална финансова и икономическа система.
Те произволно тълкуват международното право, нанасяйки военни удари на територията на суверенни държави,
убивайки десетки и стотици
хиляди цивилни и налагайки
санкции на геополитическите
си съперници.
Самата концепция за „закон“
обаче се превърна в подигравка, след като британците въведоха израза „хайли-лайкли“ в
легално обръщение, което други западни държави приеха за

САЩ.
На този фон много регионални сили също започват да
се държат по-агресивно, разчитайки, например, на разрешаване на дългогодишни гранични спорове или укрепване
на собствените си военно-политически позиции. В резултат на това възниква верижна
реакция; колективните механизми за отговор на предизвикателствата са подложени на още
по-голяма ерозия.
Балансираното вземане на
решения се заменя с импулсивност, използват се егоистични
подходи. Рискът от така наречените случайни конфликти, които възникват поради едностранните и спонтанни действия на

достатъчно за масовото гонене на руски дипломати (на което получиха огледален отговор).
Решението на САЩ да признае Ерусалим за столица на
Израел и Голанските възвишения като територия на еврейската държава в нарушение на резолюциите на ООН,
както и едностранното оттегляне на Вашингтон от Споразумението за иранската ядрена
програма, подкопава колективните усилия за стабилизиране
на ситуацията в Близкия изток.
Освен това самият принцип
на управление на кризи чрез
многостранни преговори е застрашен.
Акцентът върху използването на сила, без да се вземат
предвид принципите на суверенитет, териториална цялост
и ненамеса в делата на други
щати, е основен елемент от доктриналните документи на администрацията на Тръмп, включително Националната стратегия за сигурност и Стратегията за борба с тероризма на

отделните играчи, се увеличава и е трудно да се поддават
на изчисления. Все по-широко
разпространени сегменти от населението по света се забъркват
в конфликти с различна степен
на интензивност.
В резултат на това дори една
малка провокация може да
бъде достатъчна, за да започне
планетарна криза.
Спомнете си Първата световна война. Смята се, че никоя от Великите сили не е била
готова да я започне и въпреки
това всички буквално „падат“
в нея, а след това плащат с десетки милиони животи за нея,
а някои и с изчезването си от
геополитическата карта на
света.
Преди сто години държавните лидери в своя защита можеха
да посочат „липсата на международни правни механизми за
разрешаване на противоречията в ранните им етапи“. Днес
такива инструменти съществуват, но т.нар. Запад и найвече САЩ постепенно ги уни-
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щожават. В замяна не се предлага нищо, освен юмрук или
празни декларации за укрепване на уж „универсалния либерален ред“, на които вече не вярват дори и техните автори.
Тази безотговорност вероятно се дължи и на факта,
че САЩ нямат историческата
травма, свързана с войната,
каквато имат другите нации,
особено Русия и европейските страни.
Но съвременният свят (между другото, благодарение на
усилията на самите САЩ) стана толкова взаимозависим, малък и плосък, че дори Атлантическият и Тихият океан вече
не могат да се считат за надеждна защита срещу евентуален глобален конфликт.
Русия, която е преживяла три опустошителни войни през последните сто години, не се уморява да призо-

стабилност.
В настоящата напрегната ситуация е необходимо да се следва пътя не на унищожаване, а
на укрепване на глобалните и
регионални формати, като едновременно с това се подобряват и трансформират в интерес
на мира и сигурността на цялата планета.
Ако Западът, воден от Съединените щати, няма зрялост
и смелост да се движи в тази
посока, останалите центрове
на сила ще трябва да проектират глобално бъдеще без него.
Остарелият „либерален универсализъм“ трябва да бъде
заменен с нов световен ред справедлив и стабилен.
Той трябва да бъде създаден при тези условия и в онези форми, които осигуряват
съвместното съществуване на
държавите и регионалните асоциации със запазване на право-

вава други членове на международната общност да търсят
заедно решения за натрупаните проблеми.
За съжаление, дори в области, в които се водят такива преговори, като „борбата
с тероризма“ или „информационната сигурност“, западните партньори продължават да „държат среден пръст
в джоба си“. Това, разбира
се, не означава, че трябва да
прекъснем всички контакти,
да преминем в самоизолация
или да ги изолираме. Диалогът трябва да бъде продължен, дори само за да се предотврати окончателния крах
на съществуващата международна система, която въпреки
това осигурява стратегическа

то на самобитно развитие за
всяка от тях.
Убеден съм, че онези разумни сили в западните страни, които са наясно с рисковете, пред които е изправена
световната общност и просто са заинтересовани от самосъхранението, ще бъдат все
по-привлечени към този процес.
Контурите на идващата
световна система все още са
обхванати в мъглата на несигурност. Ще се осигури ли истинско единство в многообразието? Или отново ще се превърне в прикритие за властите
на тесен „клуб на елита“, в много отношения зависи от работата ни с вас.
Превод: В. Сергеев

П

убликуваме тази реч на Сергей Наришкин в пълния
є размер, тъй като засега тя е почти неизвестна в
българския печат. А такъв стратегически обрат заслужава да бъде видян, оценен и анализиран.
Това е особено необходимо в навечерието на Деня на победата и на несвършващите опити да бъде загърбена истината за Втората световна война.

акция „зора“

Стр. 7

Александър ГОЧЕВ

Л

окалният конфликт в
рамките на българския ПЕН център, иницииран от политически насочените проектодекларации на г-н Светослав Нахум, е
частен случай на опит за налагане на мнение по метода на неолибералните западни меди. Те
претендират да представят позицията на "цялото прогресивно човечество", демонстрирайки естремална нетърпимост към всякакво алтернативно мнение. Тяхната крайна цел е анихилация
на опонента или противника с
всякакви средства, включително с фалшиви новини.
Тази стратегия има два недостатъка. Първият е фундаментален и може да се илюстрира с
третия закон на Нютон - всяка
сила (действие) поражда равна и
противоположна сила (противодействие). В случая става дума за
неосъществима по принцип неолиберална стратегия за анихилиране на всяка противодействаща сила, стратегия граничеща
с чист кретенизъм, демонстриран
с последствията си едва ли не ежедневно в медиите.
Вторият недостатък има
икономически характер. Медиите привличат зрители и читатели, преди всичко с отразяване на
конфликти и скандали, които,
според неолибералната крайна
цел, биха изчезнали (анихилиран
противник). Практическите последствия от такава една победа
са такива, че, например, господата Коритаров и Нахум ще трябва да си търсят друга работа. (виж
"Българският ПЕН-клуб и ценностите на демокрацията“ (https://
www.tvevropa.com/2020/02/balgarskiyat-pen-klub-i-tsennostite-nademokratsiyata/).
Ето примери за някои неолиберални похвати за представяне в медиите политическия аспект на дискусиите в ПЕН
свързани с декларациите на г-н
Нахум, които характеризират
чисто пропагандния характер
на съответните публикации заклеймяващи инакомислещите.
Последните не са по инициатива
на ръководството на ПЕН центъра или на отделни членове на
ръководството, изключвайки
г-н Нахум, член на Управителния съвет.
Скандал в българския ПЕН
клуб заради вярност към Кремъл
и режима на Путин (https://faktor.
bg/bg/articles/skandal-v-balgarskiya-pen-klub-zaradi-vyarnost-kamkremal-i-rezhima-na-putin;
Скандални предложения на
хибридчика Александър Гочев,
член на българския ПЕН-клуб
(http://slavimirgenchev1953.blog.
bg/poezia/2020/02/19/skandalnipredlojeniia-na-hibridchika-aleksandyr-gochev-chle.1696994);
Светослав Нахум: Напускам Кремълския „български“
ПЕН-център (https://faktor.bg/
bg/articles/svetoslav-nahum-naСтр. 8

Отмъщението!
Защо Русия свали
цените на петрола?

Българският ПЕН-център и
„хибридната“ пропаганда
Здравка
Евтимова
председател на ПЕН-клуб
България
puskam-kremalskiya-balgarski-pentsentar;https://faktor.bg/bg/articles/
svetoslav-nahum-napuskam-kremalskiya-balgarski-pen-tsentar
С. Нахум: Здравка Евтимова да оповести публично членовете на ПЕН, които са на страната на агресорския режим в Кремъл
(https://faktor.bg/bg/articles/svetoslav-nahum-zdravka-evtimovada-opovesti-publichno-chlenovetena-pen-koito-sa-zaeli-stranata-naagresorskiya-rezhim-v-kremal);
Светослав Нахум: Обявявам
създаването на ПЕН-България
Демократичен Център (PEN Bul-

мическа, финансова, информационна, всяка със своя специфична технология, практика и личен
състав (офицери, сержанти и пехотинци).
Информационната война
борави с факти, реални, постановъчни или направо съчинени, служещи за основа, на която
се изграждат слоеве интерпретации с различна степен на интелектуална натовареност и претенции
за достоверност, с най-долен слой
директната пропаганда, в която се работи с лепене на стандартни етикети, които не се нуждаят
от обосновка. Вместо обосновка
се работи с изрази от вида "както
всеки знае", "в унисон с практиките на цялото прогресивно човечество", "според световните медии" и други роднини по права
линия.
Употребата на гореспоменаните хибриден, хибридна, хибридно, хибридник, в комбинация с
подбрани думи, могат да придобият неоспорима негативна
конотация, която, съвсем очевидно, не се нуждае от каквито
и да са доказателства или обос-

Дори опростената конструкция
"хибридно видео" може да свърши
работа като се внушава съмнение
в неговата достоверност. За домашно, за усвояване на нови пропагандни върхове, опитайте се да
конструирате изречения с останалите думи: хибриден, хибридна,
и хибридник. С минимални усилия
ви се гарантира несъмнен успех
в кървави пропагандни битки
в медии и дискусии от всякъкъв
вид.
Във връзка с моята лична позиция по отношението на декларациите на г-н Нахум е било изразено учудването как човек живеещ в САЩ от 45 години може
да има мнение различно от това
на Прогресивните западни медии, на Свободния свят, и особено на тези в Щатите. Учудването е в пълен унисон с позицията на един от главните редактори
на вестник New York Times, който
твърди, че всеки който се съмнява в написаното в този вестник
не може да се счита за американец. За най-голяма изненада на
неолибералите, които доминират
западните медии и контролират

Светослав Нахум и неговите отрицатели: Александър Гочев, Бойко Ламбовски и Алек
Попов от българския Пен клуб
garia Democratic Center) като истински свободна и демократична алтернатива на сегашния казионен про-кремълски клуб, който
позори България пред свободния
свят
(https://slavimirgenchev.
info/?p=19348).
Специфика на дискусиите в
нашите медии представлява и новия смисъл влаган в думите хибриден, хибридна, хибридно, хибридник. Думата хибридна доби
полулярност покрай термина
Хибридна война, подчертавайки
многокомпонентната структура
на съвременната война: класическа компонента (въоръжени стълкновения), политическа, иконо-

новаващи логически конструкции т.е. съответните текстове
могат да се класифицират като
най-елементарна, "пехотинска"
пропаганда, незаменима при
мълниеносно заклеймяване на
противник или опонент за възмутително поведение или позиция, техника особено подходяща в негово отсъствие.
Пример: "Гадно изпращане на
хибридно видео". Ясно е внушението, че става дума за видео, на
което най-малкото не може да се
вярва, че става дума за безочлива пропаганда за заблуждаване на всички честни хора и т.н.
контрапункт

напълно тези в САЩ, се оказа, че
има такива неамериканци, които даже успяха да изберат свой
президент, г-н Доналд Тръмп,
който в момента съди за клевета флагмана на неолибералната
демокрация, New York Times. Обявен от прогресивните медии за
руски агент, срещу преизбирането на г-н Тръмп тече предизборната кампания на Демократическата партия, в която временния
водач Сандерс, е обявен за комунист и също така за руски агент.
Тези факти навеждат на мисълта, че позицията на крайна русофобия, демонстрирана от г-н

Нахум, може да се окаже крайно рискована за родните ни неолиберали при положение, че
изборът за президент на САЩ в
края на тази година, според прогресивните медии, може да се
окаже избор между двама руски агенти. Аз лично съм си взел
бележка и предпочитам алтернативна платформа.
Тази алтернативна платформа предполага наличието
на перманентен принципиален
противник т.е предполага и наличието на собствена позиция,
която не си сменя периодично знака поради конюнктурни
съображения. Освен това тази
позиция е практична, тъй като се
знае, че всяка смяна на противника е свързана с прекалени разходи.
Нещо като арестуване на шпионин, автоматично и тайно заместван от друг, който трябва да
се разкрива наново с доста усилия. В чисто политически аспект
идеалът е борба на идеологическия фронт в стил максимално
близък до академичния като
противниците полагат сериозни
усилия народът да е добре нахранен и облечен, за да не се включи в
конфликта като трета неконтролируема сила, помитайки първите две. Тук няма противоречие
със закона на Нютон - физици
и инженери редовно оперират с
повече от две сили.
Идеалът за академична дискусия има най-голям шанс да се
реализира във форуми с участието на образовани индивиди и
особено ако става дума за хора
на словото и перото, форуми
от рода на нашия ПЕН-център,
създаден преди почти сто години (1926 г.). Това е и причината за
продължителните опити от членове на ПЕН да се даде възможност на г-н Нахум да превключи от агресивен неолиберален
стил към академичен, за което
не се изискват особени усилия.
Разбира се, ако е налице потенциал да се осъзнае, че алтернатива
всъщност няма. Още, оказа се, че
не помага и изнасянето на дискусията в медиите, което не е за
учудване, имайки предвид перманентната им поляризация в коя
и да е демократична държава.
P.S.
Имайки предвид синусуидалната еволюция на г-н Нахум в политически аспект не мога да изключа организирането на скандал в новосъздадения ПЕН България Демократичен Център (PEN
Bulgaria Democratic Center) като
причина за поредното му напускане, очаквайки с нетърпение и новата му книга «Завръщане в Крим».
брой 11, 17 март 2020 г.

Арабия, умело спекулирайки
с ислямистката солидарност,
Сергей ЗАГАТИН
подхранвана от войната в Афганистан.
лобалната икономичеТова тълкуване на събитиска криза вече бушува ята е не само значително опрос мощ и главно - време е да я оглавим и да
използваме всички възможности, които тя отваря. Бонус
е хубавата възможност да си
поиграем с някого за нещо.
Гудбай, Америка!
В класическата западна политическа наука разпадането
на Съветския съюз се описва
като логичен резултат от комбинация от няколко хитри
външни манипулации, провеждани от колективния Запад под командването на екипа на Рейгън, които доведоха до
лавинообразно нарастване на
икономическите проблеми на
Съветския съюз и вътрешни
разногласия в съветския елит.
В комбинация с умората на на- стенческо, но макар и чудовищселението от остаряла идео- но опростено - то е доста подхология, тези предизвикателства дящо за обучение на нови войдоведоха до самостоятелното ници на глобализма.
разглобяване на първата соТова идва да ни покаже, че
циалистическа държава на скъпите задгранични партпланетата.
ньори не са си направили извоМанипулацията
ди от реалната история на разозначава преди всичко пада на СССР - и това е добре.
Историята е хитруша и би
блъфиране на Рейгън със
било
много смешно да се проСОИ (Стратегическа отбрачете
в
учебниците на бъдещенителна инициатива), благото
как
колективният Изток,
дарение на което СССР навлиза все по-дълбоко в надпрева- воден от Путин, за първи път
рата с въоръжаването, коя- блъфира Съединените щати в
то беше твърде скъпа за него безсмислената и твърде скъпа
през 80-те години, и срива на за Америка от 2020 г. (с трили-

Г

цените на петрола (основният източник на петродолари за съветската икономика), който САЩ организираха с помощта на Саудитска

онния си бюджетен дефицит)
надпревара с въоръжаването и
то в момент, когато американските елити изгубиха единство, фондовата борса се пропука по шевовете, губейки 15%
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седмично, а Русия свали цените на петрола - и с тях тушира
икономиката им.
Накратко, Путин е действал със САЩ по същия начин,
както Рейгън със СССР.

цит със средна годишна цена на
петрола от 85 долара за барел.
Златните резерви на Саудитска Арабия в началото на 2020
г. се оценяват на малко над 500
милиарда долара.

Този възглед за това, което се
случва сега, би бил не по-малко
опростенчески, тъй като хората
обикновено обичат символите, а политиците най-вече.
В момента обаче трябва да
отговорим на въпроса –

3) Съединените щати в началото на 2020 г. имат бюджет,
който не зависи от цените на
петрола, но има повече от трилион дефицит, а с разходите са
от 4,7 трилиона. долара. В комбинация с най-големия държавен дълг - около 23,4 трлн. долара - съществуването на тази
държава се крепи само от
прословутата „печатница“ на
ФРС и контрола върху петродоларите. Златните резерви на
САЩ на този фон изглеждат и
са в рамката на статистическата грешка.
4) В началото на 2020 г.
две трети от обема на произвеждания нефт в Съединените щати представлява т.нар.
„шистово“ масло. Днес американските ведомства започват да
блъфират, че разработването
на шистов нефт щяло да престане при цена от 25 долара за
барел. Това обаче прилича повече на неуспешен опит за предотвратяване на паника на борсата. Тя би била катастрофична, на
първо място, защото чудовищната степен на заемозадлъжнялостта на компаниите, занимаващи се с производство
на шистов нефт, е известна на
всички финансисти.
5) Освен това към нея се прибавя вече съществуваща паника в американските борси предизвикана от непрекъснатия
спад на всички индекси и капитализации през последните три седмици, причинен или
от страха от коронавируса, или
от опита да бъдат „издухани“
финансовите балони под ина-

защо в петък, 6 март 2020
г., Русия свали цените на
петрола?

Но да започнем с фактите:
1) В началото на 2020 г. Русия има излишък в бюджета
си, съставен по цена на барел
петрол 40 долара. Към 1 март
2020 г. златните резерви на Ру-

сия се оценяват на повече от
570 милиарда долара.
2) В началото на 2020 г. Саудитска Арабия има бюджет,
който би се освободил от дефи-

война, газ и нефт

че правдоподобно извинение "Корекция".
Предвид всички горепосочени факти, лично на мен ми се
струва, че решението на Русия
да свали цените на петрола е
абсолютно прагматично. И то
има три основни цели:
а) засилване на контрола
над Близкия изток, правейки
Саудитска Арабия по-зговорчива и управлявана;
б) преминаване във вътрешен план към следващия етап
на заместване на вноса и отделяне на икономиката от влиянието на петродолара;
в) унищожаване на конкурентите за нефт и газ в Съединените щати - силно кредитираните "шистови" компании, а
като бонус, строшаване гръбнака на камилата на американската икономика и следователно хегемонията на долара.
Всичко това заслужава да
бъде подчертано. Днес, 9 март
2020 г., в 17.30 часа по московско време, е началото на търговията в източните Съединени
щати, когато акциите на основните производители на „шистов нефт“ започнат да се наливат. Струват си те да бъдат следени - Pioneer Natural Resources
Co.,
Whiting
Petroleum
Corporation,
Occidental
Petroleum Corporation.
Освен това особено важен е
показателят за броя на активните сондажи в САЩ, но тъй
като той има известна инерция, ще бъде актуализиран едва
в края на седмицата.
Сривът на капитализациите
на тези фирми вероятно ще отведе американските борси още
по-надолу в бездната на една
неминуема и неконтролируема криза.
Решението на Русия да свали пазара на петрол е всъщност решение да бъде фактор
в управлението на световната икономическа криза и да
извлича максимални бонуси
при нейното приключване. И
с пълно право. Образно казано,
ние трябва да получим максимума при споделянето на „американското наследство“. Ние
имаме не само моралното право на това, но и всички подходящи ресурси: здрави финанси,
все по-независима икономика, с
нас е „световната работилница“ - Китай, както и други съюзници, армия, флот и руската гвардия.
Аз съм истерик, който поради колебанието на курса на долара провалих пътуването си, за
среща с коронавирус в Испания
или Италия. Препоръчвам на
всички да се успокоят и да посетят, например, Карелия или
езерото Байкал.
Останете с нас - светът никога няма да бъде същият. Руското слънце изгрява - бавно,
но стабилно.
Източник: Поглед.инфо
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Те вярвали, че без подкрепата на богатите няма да осъмнат.
Наистина живеели в Републикански Рим. В битността си на
републиканци приемали да бъдат възпитавани във вярност
на своя патрон.
Безпощадният и всевиждащ Марк Тулий Цицерон
не пропускал и тази низост
в речите си. Разобличавал
извращенията.
Доказвал,
че зависимостта и робското покорство всъщност са
цял продукт от действията
на властта. Най-убедителният
пример за него се оказал римският наместник в Сицилия,
награбил огромни богатства от
населението, не били те придобити с личен труд. Произволът е наказан, Сенатa отстранил наместника. Последвала
и конфискация. В съда, разбира се, се водили дела. Първи век до новата ера отбелязва
и голямо развитие и утвърждаване на римското право. Теория и практика. Създаваните закони гарантирали
реда в държавата, чрез тях
тя направлявала, укрепвала
собствените си основи. Институцията Сенат осъзнавала
достатъчно добре, макар и не в
най-пълен обхват, своята роля,
обществена и държавна значимост.
Справедливостта е
въздигната в цел на
съдиите,

независимо от факта, че
губещият по-често е разорения селянин. Разбираемо. Разорен е, следователно липсват му пари за подкупи. Подкупите също бихме
нарекли римски истории. Те
също имали място и в съда и
в Сената.
Независимо от сложностите и конфликтите на политическата и социална сцена, Рим
бил в разцвет. Разширявал се
постоянно. Границите достигнали до двата бряга на река
Дунав. Окончателно покорили Галия (днешна Франция),
Иберийския
полуостров
(днешна Испания), келтите
в Германия, древногръцките полиси, племената в Сирия, Либия, Египет на фараоните.
Древногръцката духовност, постиженията в математиката,
астрономията, физиката се унаследили,
преплели се с римската – не
принудително, а по естествен път. Още по онова време
римската философия се възприемала като продължение
на древногръцката. Всъщност
те обединили цяла Европа.
На огромната територия разпространили Рим като духовност, доколкото е възможно, и
като държавност в много повисок обем. Разгърнали строителство на градове, пътища,
Стр. 10
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Братята Тиберий и Гай Грахк
мостове, водоснабдяване, храмове, частни вили, стадиони
и амфитеатри. Нека се взрем
само в древните останки на
града Рим, но и да поспрем опиянени от красотата и великолепието на град Палмира в
Сирия. Удивлява архитектурата, високите изисквания
към качеството и функционалността, както и стремежът на държавата да осигури
средства, да планира и създаде необходимата организация. На първо място обаче
може би е по-правилно да бъде
изведен фактът за осъзнаването на самата потребност от
културен размах с такава съдържателна наситеност.
Държавата виждала не
само пред носа си.

накъде ни води, ние сме роби на
Цезар, а Цезар е роб на обстоятелствата.” Наситено, рядко
по синтезираност изречение.
Без да поправяме или да допълваме Цицерон, позволяваме си
да посочим, че обективните обстоятелства, лъкатушенията на
историята, причините за тях са
винаги различни. Вярно, че те
подчиняват, променят водачите,
принуждават ги да се нагаждат,
внимавайки в същината да
търсят решения, но не всички им стават роби. Възприел,
осъзнал обективността, умният
и целеустремен управляващ се
стреми да насочи силата им в
полза на държавата, за общото благо. В доброволен роб се
превръща само алчният некадърник, който по правило е
без хоризонт. Светоний, политик от същото време, като че
ли открехва вратата към тази
обърканост, цитирайки самия
Цезар: „Републиката, това не е
друго, а празна дума без съдържание и блясък”. Историята след
тях много често попада на този
кръстопът. Получило се така, че
Сената, част от който е самият
Цицерон, поверил властта на
Юлий Цезар, за да опази републиката от опитите на Марк
Антоний да я отмени. Не би.
Отношението към нея на този,
комуто я дали, неговите оценки и реални действия отвеждат
към заключението, че независимо от формата на властта,
републиката може да прилага и монархически методи. И
обратното, монархията може
да притежава републикански
характеристики. Струва си да
се изследва още по задълбочено
повтарящата се и съществуваща симбиоза.
Цезар прилагал

Гледала далече напред, с
очи в бъдещето впити. В този
първи век от старото летоброене управлявал и в 63 г. пр.н.е.
бил избран за Велик Понтифик Цезар. По наблюденията на Цицерон привличал подкрепата на градските плебеи
и войниците. Те очаквали да
придобие пълна власт, да закрие дълговете и да им раздаде
земи. Поддържала го и голяма част от аристокрацията,
за разлика от неговия противник Антоний, следван от
знатните и богатите.
Юлий Цезар, с премерени
тактически ходове, лавирайки между различните политически сили и обещавайки благоразумие, обединил мнозинството, възложило му широки
пълномощия за управление,
равносилни на почти еднолична диктатура. Тогава вече
започнал постепенно да нарушава и отменя републиканските
традиции. Съсредоточавал мноненавижданите от
го власт, насочвайки Рим към
богатите
закони на братя
монархия. И тук отново се
Гракх,
произнася неспокойният, несчрез тях оземлявал беднимиримият, умен и неустрашим
оратор Цицерон. „Цезар не знае те. Ще попитате, какви са зако-

ните на братята Гракх и какво
им донесе борбата за приемането и прилагането? Тиберий
Гракх, като народен трибун,
внесъл ограничителен закон
за арендуването на държавна
земя през 133 г. Това е II век.
Ще рече, 2170 години от днешното време, и било е то преди
новото летоброене. Законът
предписвал земята над утвърдения размер да получат на малки участъци безимотните. В резултат за 15 години прилагане
оземлили 80 000 семейства.
За следващата 132 г. пр.н.е.,
неговите
привърженици,
главно сред плебса и селяните, го подтикнали отново да се
кандидатира за народен трибун. Срокът бил едногодишен.
Този път Сената не се подвел.
Изпратили въоръжен отряд срещу симпатизантите. Разпръснали ги, прогонили ги от Рим, а
мъртвите тела на 400 от тях,
включително Тибериевото,
хвърлили в река Тибър. Тук
ще си позволим да използваме
един по-художествен израз –
неспирното течение на реката
повлякло посечените тела към
Средиземно море.
Десет години по-късно,
през 123 г. пр.н.е., блестящият
оратор Гай Гракх продължил
делото на брат си. Избиран бил
за народен трибун две поредни
години. Внесъл и много закони,
свързани с провинциите. Уреждали се правата им, получавали
римско гражданство, а по този
начин се увеличавали възможностите за влияние върху разпоредбите на центъра. Казано
по ясно – намалява се размера
на извличаните приходи. Както и преди единадесет години,
центърът се сплотил за противодействие. Последвал кървав
сблъсък и всичко приключило.
За главата на Гай Гракх изплатили обещаната награда. Назидателно. Историята няма
склонност към снизходителност. Напротив. Жестока е.
Подобно законодателство не е
шега. Утвърждават се тенденции, засягащи материални
интереси. Няма място за милост. То е като
да се опиташ да отмениш
плосък данък и да въведеш
прогресивен.

Сега нека продължим с работата на Юлий Цезар.
В новите колонизирани територии той увеличавал влиянието на местните земевладелци, провел и други реформи,
смущаващи сенаторите. Те не
застрашавали републиката, но
ограничавали печалбите им и
заговорът не закъснял. Организатори били близките нему
аристократи Брут и Касий. На
15 март 44 година до новата
ера той бил убит на пейките в

историята като свидетел

сената. Така, че уважаеми читатели, не ви разказвам римски истории, просто такава
е историята на древния Рим.
Може би дори звучи малко познато.
Така сенаторите попаднали
в нова ситуация – следвало да
обявят Цезар за тиранин. Бил
ли е такъв или не?! Историята и до днес не е отговорила, но
те пожелавали тази развръзка.
Обявят ли го обаче сега за такъв, ще оправдаят убийците.
Това също го искали, но пък
по този начин се задължават
да отменят полезните му реформи в провинцията и реално ще заплашат Рим. И тук
отново се намесва Цицерон.
Предлага да не се обявява Цезар за тиранин, но и убийците
му да не се наказват.
Решена била част от проблема, тъй като верните цезарианци провъзгласили за негов наследник 19 годишния
му внук Октавиан. Цицерон
ратувал за република и го привлякъл на своя страна с намерението да го противопостави
на Антоний. Не се посвенил да
сподели, че той всъщност е божество, изпратено от Юпитер, за да спаси Републиката.
На думите му младият човек повярвал без да се колебае. Възвеличавайки го поощрил присъщото му властолюбие и лицемерие. Ето я обаче тук
иронията на съдбата.

Десетина години очаквали
Октавиан да обяви проскрипционни списъци, включващи убийците на Цезар. Обявил. Удара поели мнозина
крупни земевладелци. Те били
разорени и прогонени. Сенатори напуснали пейките. Паднали от високо. Уви, на първото място положили сенатора и
мислителя Цицерон, подалият ръка на младото момче Октавиан. Изобретение с досадно
и цинично повторение във вековете. И то е история на Рим,
а не присмехулното „римски истории“.
В продължителното си
управление Октавиан не се
обявил против републиката,
но, бидейки начело, запазил
всички императорски привилегии и форми на управление.
Ловък и двуличен, така организирал държавата, че тя да увеличава богатството на лидерите. Разчетлив, предвидлив,
сполучвал да се приспособи, да
се нагоди към всички промени
и лъкатушения. Заемал позиции, които сплотявали угнетителите против угнетените. Използуваме позабравени думи, но
и при римската република от I
век до новата ера, съществували потисници и потиснати.
Октавиан Август обаче нагласявал, направлявал, обезсмислял и разколебавал опитите за реална съпротива. Възпирал обединяването и срещу себе си, и срещу властта.
брой 11, 17 март 2020 г.

Така постепенно, но неотклонно
обезличавал републиканските
принципи и закони до настъпването на деня, в който приел
без видима съпротива императорския жезъл. С това не спрял
възхода, напротив. Колкото до
чертите на характера и особено
техните проявления при водачите, то те едва ли, или по-скоро
трудно, биха били потискани и
възпирани от практикуваната
форма на управление. Именно Октавиан Август потвърждава подобно мнение. И като
републиканец, и като император той си остава един и същ.
Никога не издавал какво мисли.
Съвременниците му твърдят, че
дори със съпругата си Ливия
разговарял по предварително
съставен конспект.
По средата на своето царуване Октавиан вече така владеел пулса на обществото, и
особено на сенаторите, че можел да направи каквото поиска. През 27 г. пр.н.е. събрал Сената и обявил: гражданските
войни свършиха, Рим е омиротворен. Моята мисия е в
края си. Оттеглям се в частния
живот. Моноспектакъл, комедия. Раболепието безгранично.
Разплакани дори, сенаторите
с убедителни доводи и нови
предложения успели да го
склонят. Останал. Републиката не била възстановена, но не
била и отстранена. Рим е в период на империя и действащи
републикански правила и закони. Той управлявал навсякъде. Всички кротували под сянката му. Пљ пръв от него нийде,
никъде. Не позволявал. Наймного него обичали свободните римляни. Избрали го и
за свой върховен съдия. Като
цар Соломон. И на сенаторите
също, и на цялата знат. Създадена била огромна броеница от
синекурни структури – квестори, идили, претории, консули
и други. Почести за величието и почетни длъжности, заемани и за непълен срок. Да се

РИМСКИ ИСТОРИИ

вредят повечко лицемери. Мир
имало и сред богатите, и сред
бедните. Факт. Моят авторитет,
напомнял Цезаря, е резултат от
изключителните ми заслуги и
лични качества. Като отминем
нескромността, излиза това
да е било безспорно. С положителен или отрицателен знак –
от всичко по малко или по
много.

Поотърсим ли от лошото
тази знаеща личност, подозираме се, че и днес още изпитваме симпатии към нея. Тя е
рожба на своето време, на трусовете на формирането на държавата, на общественото съзидание. Обръщал се е непрекъснато към миналото, към
традициите, гледал е и далеч
напред. Изглаждал е, примирявал и социалните противоречия. Бедите следвали една
след друга. Противоборства,
страсти. Днешните приятели ставали утрешни врагове.
Нито ден не минавал без бури,
нито нощ без светкавици. Опитай се да плуваш в подобно
море, опитай се да не бъдеш
комедиант.
По предложение на един от
най-главните блюдолизци, Мунаций Планк, към името Октавиан е добавено името Август.
т.е., въздигнали го в божество.
Вече се наричал Цезар Август.
Подразбирало се, че е син на божествения Юлий Цезар. Това титулуване се е запазило за всички императори впоследствие.
Неволно възкликваме – къде е
драмата, къде е комедията на
тази огромна сцена. От Рим до
Египет, до двата бряга на Дунав и до Иберийския полуостров. Театър или история. История със сигурност. Въпреки
комедийното, въпреки размаха
на царедворщината, въпреки че

ви и отливи, с падения и възходи, имаше там и убийства
и проскрипции.
Ирония е днешното време. То не се обръща назад.
Неспособно е да улови библейската повторяемост. Не
се стреми да види, да сравни себе си. Вероятно се бои
да застане пред огледалото
дори. То също отразява истината. Голата, неподправената. За душата и за тялото.
Обхваналите го високомерие, самовлюбеност и суета
правят да преиначава, да въвежда историята като своя
прислуга вместо да є се поклони като на учителка. История
ли, ирония ли е всичко или нелепа, злощастна съдба и прокълнатост да обичаш само
себе си, да се превръщаш в
единствено мерило за всичко.
Ирония ли е това, достигнал
до невисокия си таван на
Император Октавиан Август
прозрение да проумееш, че
пътем се преобличала държа- та. Известно е, че действия- ако хвърлиш камък в блатовата Рим, тя с тежки и сигурни та на властта представлявали то, то той ще да потъне едва
крачки вървяла напред. Прегаз- и търсене на баланс. Пътища, наполовина.
вала и създавала.
решения са откривани, не са
Известно е на историята, че намирани морални сили за
на смъртния си одър той про- приложението им. ЗатихваБългариЯ над всиЧко!
шепнал на ухото на близко сто- ли са много скоро след тяхящия – в живота си аз бях ис- ното провъзгласяване в Сетински комедиант. Молбата ната и пред народа. Уморени
ми е да бъда изпроводен като от дебати, добронамерените,
артист с ръкопляскания. Увле- понякога и жестоки политичен в традициите, схващайки се ци, са се оставяли да заспят
като блюстител на правото, на в покоите на своите обширморала, изисквал те да се спаз- ни имения и вили, разполоват, нравствените норми да са жени сред протегнатите към
на висота. С тяхна помощ вяр- небето стройни кипариси,
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ВРЪХ ШИПКА ЗАПАЗВА ИМЕТО СИ
Поредното искане да се върне старото име на връх Св. Никола, който сега се нарича Шипка, е отхвърлено чрез публикувания Годишен отчетен доклад на
Комисията по наименованията
на обекти с национално значение и населени места при Президентството. На 4 октомври 2019 г.
е било разгледано ново предложение за промяна на името на върха,
анализирани са всички аргументи
„за“ и „против“ и старото наименование „връх на свободата“ запазва
името си Шипка. Според документите връх Св. Никола през 1951 г. е
бил променен на връх Столетов, а
от 30 май 1977 г., с Указ № 1454 на
Президиума на Народното събрание, е преименован от Столетов на
Шипка.
Соб.инф.
брой 11, 17 март 2020 г.
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РИМСКИ ИСТОРИИ

Христо ЗЛАТАНОВ,
д-р на философските науки

И

маше някога израз
"римски истории ли
сега ще ми разказваш". В него се съдържа и снизхождение, и частица подигравка към събеседника. Макар че, подириш ли
способността да се замисляш,
то във всяка история ще откриеш днешното време. Не рядко
тя е огледало – имаш ли очи ще
видиш там и себе си без много
труд. За да се предпазя донякъде от упрека, няма да разказвам,
а ще ви запозная с Марк Тулий
Цицерон, с неговите приятели
и врагове, появили се на римската политическа сцена през
седемдесетте години на I век
до новата ера. Оттогава са изминали пълни две хиляди години.
Смутно, объркано време за
републиката. Бунтове на бедните, граждански войни. Неспокойно. Причини – едните се борели за хляб, за свободи, за римско гражданство.
Другите – за власт, за слава, а
то ще рече и за богатство. Водачите на противоборстващите (освен гладиатора Спартак,
повел въстаниците в същия
този I век), почти без изключение били сенаторите – аристократи или висши военни. Зад
тях обикновените гладни. Плебеите. Свободното население,
стиснало под мишница правото
си на глас. Има и такава римска
поговорка: „omnia mea mecum
porto” (всичко свое нося със себе
си). За тези свободни граждани Цицерон казвал –

В политическите си съчинения
от 60-те години на I век развива идеята за „съгласието между съсловията“. Разработени са
нови направления от него и в
съдружие възприети като необходими и справедливи. Може
би пък именно тази изменчивост е схващал като средство
за постигане на целите, като
възможност за преодоляване
на неизбежната съпротива.
Умеел да общува с всички обществени слоеве, да привлича
симпатии, последователи, съюзници. Устройвал зрелища, развлечения за плебеите. Не жалел
парите си. Обеднявал, но после
многократно възвръщал.
В демагогията постигал
висини. Пред народа възхвалявал сенаторите братя Гракх,

Марк Тулий Цицерон

приетите от тях закони в полза
на бедните.
Борел се за прилагането на
тези закони…, но и без да се
притеснява клеймял братята – рушители на социалния
мир! В писмата си пък до роднини и приятели се подигравал и със Сената, и с народа!
Какво огромно ветрило от противоположни мнения и откровения. Наистина те прозвучавали и като сплетни, но в сърцевината си представлявали добре
премислени оценки за обективната действителност, за
ставащото с всички произтичащи последици. Рим съществувал със своите страсти и борби за надмощие. Участието изисквало и смелост, и прозорта те нямат нищо друго,
ливост. Жертвоготовност. По
освен правото на глас.
това време наказвали не само
Самият Цицерон е от „но- с изолация, но и с нож и отровите хора“, нямал знатен про- ва.
изход, но бил блестящ оратор, Бурни, размирни времена,
със солидни философски и
могъщество на меча!
литературни знания, тълкуваНе само на меча, а и на спотел и създател на закони.
собностите,
на качествата и знаБезспорно надарен с ум човек, но и съвършено непосле- нията, на умението да управлядователен, неверен, готов да ваш, да разработиш и прилосмени позициите си и прия- жиш система, обединяваща разтелите си щом прецени, че те ноезично население, намиращо
не се ориентират и не могат да се по всички стъпала на развиму бъдат полезни при настъп- тие на културата, да го подчиващите промени в развитието ниш и да го поведеш нагоре. Да
на обществото и републиката. накараш с принуда или доброСтр. 12

Антология

ХЕЙ,
ПРОЛЕТ ИДЕ!

волно местните царе да приемат и следват твоята политика, а то никак не е лесно.
Първи век бил наистина
прекрасно, интересно време. Републиканско. Лидерите ораторствали и управлявали държавата. Имотите си.
Двете дейности вървели ръка
за ръка. Не си пречели. Напротив, носели печалби. В определени периоди дори политиката осигурявала повече приходи. Още от римско
време тя е в здрава прегръдка с икономиката. Медал. Две
лица на един медал. Единосъща, ако използваме езика на
Библията.
Пълководецът Гней Помпей е точен пример за характеристика на крупния земе-

владелец. Той непрекъснато
изкупувал прилежащите към
владенията му земи. От своите
арендатори и клиенти пък набирал платената си войска. С
нея на свой ред оземлявал войниците си. Натрупаните пари
пък го побутвали, изтласквали
го във властта. Главното усло-

КИРИЛ

Хей, пролет иде! Дигат се мъглите. ХРИСТОВ
Къде ги вихри влачат, дявол знай.
Дерат се ризите на планините —
хей, пролет иде в наший роден край!
Кокичето отдавна се подаде:
предвестникът на пролетта не трай
за нея друго цвете да обади.
Хей, пролет иде в наший роден край!
Хей, пролет иде! Сепна се хъшлака
и викна сетей път: “Кръчмарю, дай!
Налей, обеснико, дружина чака!...” —
Хей, пролет иде в иаший роден край!
И плъпнат харамии... А гората
чернее още; ала кой ти хай!
Напред, предвестници на свободата —
хей, пролет иде в наший роден край!

ло в Сената. Случвало се и в две
десетилетия да не ти чуят гласа там, но какво значение имало!? Трансмисията власт-богатство работела безупречно
щом се смаже, а тъй като всичко в природата и обществото е
взаимосвързано, увеличавал
се броят на бедните. Не е възможно да преливаш вода от единия в другия съд и двата да остават пълни. Щом единият остане
празен, губи се равновесието. По
естествен път се отива към противопоставяне, към формиране на съпротивителни сили.
Неумолимо и неизбежно.
Премине ли се точката на

ния, отличаващи се с обективност и дълголетие.
Груби и може би неточни
изчисления споменават половин милион живеещи на
ръба на оцеляването. Нека
припомним, че по бреговете
на европейското Средиземноморие зимите и тогава, и сега
са топли и поносими. Освен
това Общината раздавала дневно 300-350 000 хляба. Един от
начините да се изпусне парата
на вулкана. Тези подаяния и
различни форми на зависимост развращавали, още погрозното е, че задържали на
ниско равнище обществото,

Смъртта на Гай Гракх, Валенсия, Музей на изящните изкуства
вие било налице – плащали, за
да прекрачат нейния праг. По- кипене, вулканът изригва.
Вълнения съпътствали понякога това ставало с гръм и
дема,
населението се лумпенитрясък. С фанфари. Понякога
зирало.
Позабравени определебавно, с припълзяване се влиза-
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но пък успявали да регулират, да контролират отношенията. Покорството на гражданите се гарантирало.
На стр. 10
брой 11, 17 март 2020 г.

