
www.novazora.net

www.zora-news.com

 ВТОРНИК, 17 маРТ 2020 г. ЦЕНа 1 ЛВ. СОФИЯ ГОДИНа XXIV (XXX) БРОЙ 11

ЗОРа Е !

ISSN 1310-8492

Градската организация на БСП в градКалофер и патриотично настро-
еното гражданство, силно обезпокоени и възмутени от тревожни-
те новини, които се носят в медиите и пространството, се обръщаме 
към българските институции, се казва в писмо, изпратено до НС, пре-

зидента, МОН и медиите. „Нова Зора“ публику-
ва 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 социалисти-
ческата идея. 

През 2016 г. наши съграждани, облечени в на-
ционални носии, с традиционното българско хоро 
пред Министерския съвет, заеха категорична по-
зиция против мераците на някои управници да 
правят промени в българската история. Кате-
горично смятаме, че историята е миналото ни, 
и точно защото е минало, НИКОЙ НЯМА ПРА-

ВО 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 из-
ключително важна за "корифеите" на историческата мисъл е била подкрепата 
на зам.-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов, на евродепутата Андрей Кова-
чев 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 комуни-
змът 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 разби-
ране от учениците.

Настояваме да се потърси спешна отговорност на еднодневките, които тол-
кова са си повярвали и са се взели толкова на сериозно, че се мислят за по-на-
четени, 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 запа-
зена за поколенията. А сега, в мирно време, олигарсите ще продават добровол-
но 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 глу-
пости 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 Дана-
илов. В историческия филм "Борис I" той играе главната роля. Когато във фил-
ма германите водят преговори с Борис и техният предводител, поставя усло-
вия, 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 - сла-
вянката, НО ОТ ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКА И КАМЪК НЯМА ДА ДАМ!"

Ние сме конен народ, дошли сме от изток. Извоювали сме този благосло-
вен 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 БЪЛ-
ГАРИЯ!"... 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 годи-
ни 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! Иска-
ме разсъмване! Искаме пролет! Искаме достоен живот в нашата родина, в на-
шата България, и тя трябва да пребъде през вековете!

"Най-голямата добродетел в света е лю-
бовта към отечеството" - казал го е Христо 
Ботев. Всички ние трябва да спасим Бълга-
рия, а нека Бог да я пази!

ТУК Е БЪЛГАРИЯ. И ЩЕ БЪДЕ БЪЛГАРИЯ!
Стига тъмнина. Искаме разсъмване

Д-р Диана Стайкова,  
председател на ГО на  

БСП-Калофер

Н
а Трети март 
т.г. потомстве-
ният държав-
ник и насто-

ящ премиер на Гърция 
Кириакос Мицотакис, 
според думите на пра-
вителствен източник, е 
споделил: "Тези, на чи-
ято страна е законът 
нямат възражение да 
седят на една маса с ня-
кого. Оспорващите са 
тези, които в момен-
та използват отчаяни 

хора като пешки". Ка-
заното е в отговор на на-
падките на Реджеп Ер-
доган от 2 март в Ан-
кара, в присъствието на 
премиера Борисов, ко-
гато той "оповести": "ЕС 
не изпълни своите за-
дължения и продължава 
да прилага двоен стан-
дарт. Сега казват, че ше 
отпуснат 1 млрд.евро. 
Кого залъгвате? Ние вече 
тези пари не ги искаме... 
Никой няма право да се 
подиграва с достойн-
ството на Турция". А 
„присъстващият на 
сцената“, при това 
представител на стра-
на-членка на ЕС сер-
вилно се присъединява 
към упрека, разгранича-

вайки се от своите коле-
ги: "Ние гласувахме тези 
пари за Турция. Не мога 
да разбера защо не се да-
ват?" И усилва атаката 
към ЕК с още по-фра-
пиращ аргумент: "Някои 
мои колеги (ръководите-
ли на страни от ЕС - б.а.) 
не се сдържат да пускат 
в мрежата свои стано-
вища (И кой го казва? 
Този, който говори с цял 
един народ от джипа си 
чрез "Севда TV" - б.а.). 
Колегата Ердоган беше 
готов да направим три-
странна среща в петък, 
в София, но сега не е съ-
гласен да седне на една 
маса с колегата Мицо-
такис". 

На стр. 2

ГАМБИТЪТ „ЕРДОГАН“ 

Георги ВАЦОВ

ИЛИ ИСТОРИЯТа На ЕДНа ЗаГУБЕНа ПаРТИЯ 
И На ЕДИН ГРЕШЕН ХОД С  “ПЕШКаТа”

ЩЕ СПРЕ ЛИ ВЛАКЪТ НА 
БЪДЕЩЕТО НА ГАРА „ЗАПАД“?

На стр. 6-7

Паметникът на Хан Аспарух в Добрич. 
Скулптор Величко Минеков, архитект Иван Николов
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От стр. 1

И естествено оценката на 
Ердоган за „присъстващият на 
сцената“ Борисов, е потресава-
ща: "Искам да изразя задовол-
ство от здравомислещата по-
зиция на България под председа-
телството (?!?) на приятеля ми 
Борисов". 

След този "комплимент" 

и на фона на напрежение-
то на гръцката граница авто-
ритетният немски ежедневник 
"Франкфуртер Алгемайне Цай-
тунг" (ФАЦ) компетентно и 
многозначително описва спо-
койствието по българо-турска-
та граница, добавяйки: "Този де-
тайл е поредното доказател-
ство, че миграционните вълни 
от Турция са резултат от поли-
тически решения. Българският 
премиер Борисов от години пра-
ви всичко възможно, за да не раз-
вали отношенията си с Ердоган 
като например в рамките на не-
прозрачни акции предава на Ан-
кара турски граждани, избягали 
в България поради страх от ре-
пресии. Включително и с таки-
ва, нарушаващи международно-
то право услуги, Борисов успява 
да си спечели благоразположени-
ето на Ердоган. Това проличава 
и в настоящата ситуация, в ко-
ято хилядите мигранти, прис-
тигнали от Истанбул в Одрин, 
с автобуси и таксита, се насоч-
ват не към българската, а към 
гръцката граница".

В реакцията на Мицотакис 
след изявленията на Ердоган 
и Борисов има пряка презум-
ция за нарушаване на зако-
на. Ако за турската действител-
ност такива факти са ежедне-
вие, то за "България под предсе-
дателството на Борисов" това 
е много сериозно обвинение... 
И алармен сигнал към българ-
ската общественост, към про-
фесионалните общности на 
дипломатите, разузнавачите, 
геополитическите анализато-
ри, политолозите, представи-
телите на правоохранителни-
те органи, че е крайно време 
да се събудят и недвусмислен-
но и ясно да констатират то-
талния срив на държавността, 
на отсъствието на компетент-
на, навременна и всеобхватна 
защита на националната ни 
сигурност. Ако не се спре тази 
многогодишна вакханалия на 
"калинките", страната ще се 
окаже на бунището на история-
та при избухването на задава-
щия се световен катаклизъм 
и като резултат народът ще за-
губи и територии, и бъдеще, и 
своята национална индентич-
ност.

Ердоган закичи ревера на 
българския си колега и приятел 

с "брошката" на 
здравомислещ политик. 

Но за да е вярно това съжде-
ние, авторът му също трябва да 
притежава здравомислие, което 

ние, притиснати от обстоятел-
ствата, сме принудени да подло-
жим на много сериозно съмне-
ние.

Първо. Съответства ли на 
международното право и общо-
приетото здравомислие юри-
дическия факт за  нахлуване 
на територията на суверенна 
държава-членка на ООН с ар-
мия и тежно въоръжение без 
никой да те е канил там, започ-
вайки война с мотива, че защи-
таваш сирийските туркмени? 
Практически същият, но хипо-
тетичен въпрос задаваме и на 
"здравомислещия" Бойко Бори-
сов: ако Турция навлезе с мно-
гобройната си и супер въоръже-

на армия в Тракийската низи-
на, в Родопите или в Лудогори-
ето, за да защитава живеещите 
там български граждани с тур-
ско самосъзнание, каква следва 
да бъде  реакцията му на пре-
миер в този случай? Да се моли 
със сълзи на очи на Ердоган да 
спре агресията! Или, както на-
шите трима владетели от края 
на 14 век, ще започне да търси 
вината в другите, днес в кому-
нистите и опозицията, напри-
мер? Май след историята със 
Северен Кипър и Североза-
падна Сирия много хора у нас 
би трябвало да осмислят поно-
вому недотам правилната като 
изпълнение, но визираща бъде-
щето на нашата Родина акция 
за смяна имената на българ-
ските турци! А и за реалното 
"място и роля" на етническите 
партии в България!

Второ. Турция официално 
стартира военната операция 
"Пролетен щит" срещу кюрд-
скити милиции, обявявайки ги 
за терористи. Да, но те, кюрдите, 
заедно с американската армия, 
години наред се сражаваха сре-
щу главорезите на ИДИЛ, като 
в крайна сметка сами арестува-
ха и затвориха на своята терито-
рия над 12 хиляди джихадисти, 
а над 50 хиляди техни радикал-
но настроени близки и роднини, 
изолирани в специални лагери. 
И какво излиза – Ердоган бие 
по кюрдите, освобождава от за-

твора терористите, които в пре-
обладаващото си болшинство са 
мюсюлмани - граждани на дър-
жави от ЕС, изпраща ги да во-
юват със сирийската правител-
ствена армия, а жените, децата 
и старците  товари на автобу-
си и ги транспортира до гръц-
ката 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 подоб-
ни действия е шантаж и така-
ва политика няма нищо общо 
нито с международното право 

и резолюциите на СС на ООН за 
Сирия, нито със здравомислие-
то. А посредниците, дори в ро-
лята си на "пешки", явно се на-
дяват и те да изкарат някой лев, 
и да съберат овациите на втре-
щената 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 не-
оосманския владетел! "Велика-
та порта" е формирана и обу-
чавана от генуезците с един-
ствената цел – да контролира 
Източното Средиземноморие 
и черноморските проливи, за-
щитавайки техния европей-
ски интерес. В по-късно вре-
ме, британците, решавайки, 
че чрез турците безболезнено 
за себе си ще могат да сдър-
жат Руската империя, непре-
къснато подтикват Османска-
та империя към провокации и 
враждебни действия. За период 
от 351 години (1568-1918) две-
те империи са водили 16 вой-
ни. Едва при Ленин и Ататюрк 
отношенията между двете дър-
жави се подобряват, защото 
вече няма наследствени импе-
рии, властта е светска и всяка от 
страните има да решава огро-
мни вътрешни проблеми, а не 
да изразходва време и русерси, 
за да демонстрира сила и вли-
яние в услуга на трети страни. 

С появата на Съветския съюз 
и след смъртта на Кемал Ата-
тюрк противоречията в Черно-
морския регион стават идео-
логически и крайно изостре-
ни, защото само Турция, като 
страна-член на НАТО, проти-
востои на страните от Вар-
шавския договор в района на 
Черно море, получавайки ста-
тут на втора военна сила след 
САЩ, както и привилегията 
да произвежда американски 
бойни самолети и въоръже-
ние и да поддържа на терито-
рията си най-голямата амери-
канска военно-въздушна база 
в региона. След демократични-
те промени в Източна Европа, в 

края на 20-ти век, Турция про-
дължаваше да бъде главният 
фактор и помощник на САЩ 
по сдържането на Русия и "сви-
ването" на нейното влияние в 
Близкия Изток, в Северна Афри-
ка и Средна Азия, в т.ч. и в би-
вшите съветски републики. Но 
Ердоган, Давотуглу и тяхната 
Партия на справедливостта и 
развитието формулираха като 
основна цел пред себе си съз-
даването на общество, което да 
съумее да постави  "историче-
ското си наследство в основа-
та на ефективни инициативи 
като Турция е изправена пред 
отговорността да обедини в 
ново и съдържателно единство 
историческата и стратегиче-
ската си дълбочина и да мате-
риализира това единство в ге-
ографската си дълбочина" (Ах. 
Давотоглу, "Статегическа дъл-
бочина"). Реалното провеждане 
на подобна политика е възмож-
но единствено при пълна не-
зависимост и от САЩ, и от ЕС, 
което в съвременния свят, след 
Втората световна война, по оп-
ределение е невъзможно. Тур-
ските военни (изцяло свързани 
със САЩ) и дипломатите  (не-
изменно, следващи европейска-
та школа и традиции) не при-
еха и не приемат тази нова 
доктрина и се опитаха да про-
тиводействат през 2016 г. Но 
загубиха! 
Последва рязък завой към 

Русия, 
който трябваше да даде на 

Ердоган икономически рас-
теж, ново антиНАТО оръжие 
и перспектива за договаряне 
с шиитските държави Иран, 
Ирак, Сирия, Ливан и Палес-
тина. Така Ердоган се надява-
ше, в замяна на отказа си от 
дружбата с Америка, Русия да 
съдейства на Турция да се пре-
върне в първостепенна и глав-
на сила в Близкия изток, Сред-
на Азия и Северна Африка. И 
най-важното – РФ да подкре-
пи безрезервно битката на Ер-
доган срещу създаването на 
кюрдска държава. Този гран-
домански проект, който се ба-
зираше на "научните" търсения 
на проф. Давотоглу обрича-
ше 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 загу-
бата на кметските избори в Ис-
тамбул, след появата на новата 
политическа партия на Ахмед 
Давотоглу, Ердоган крайно се 
нуждае от победа над ПКК. И 
той, без да е изпълни задълже-
нията си по Сочинския 2018 г. 
меморандум, предприе воен-
на операция в Сирия, която 
доведе до това, че в настоящия 
момент, под ръководството на 
Египет, цялата Арабска лига е 
на страната на Сирия в проти-
воборството є с Турция. ЕС и 
най-вече Франция, Австрия, 
Унгария, Естония, Италия са 
на страната на Гърция в си-
ловата є борба с новата ими-
грантската вълна. Турция ка-
питулира пред офанзивата на 
Сирия за контрол върху двете 
изключително важни магистра-
ли: Дамаск-Алепо и Алепо-Лата-
кия, което си е чисто и сериоз-
но военно поражение. Отноше-
нията с Русия са напрегнати 
и вече се появи недоверие, та-
кова, каквито има и към  САЩ 
след опита за преврат през 
2016 г. и продължаващата под-
крепа за Фетхулах Гюлен. 

И ние питаме: 
как е възможно българско-

то политическо разузнаване, 
българското военно разузна-
ване, българските дипломати 
в т.ч. и посланика на РБ в Тур-
ция, бившата външна минис-
търка Н. Нейнска, комисарят 
в ЕК, представителят на Бъл-
гария в НАТО, да не направят 
елементарен анализ на ситу-
ацията, да прогнозират не-
гативите за България от без-
умното желание на Борисов, 
без ресурс, без подготовка, 
без формален мандат от ЕК 
да кандардисва Ердоган да се 
среща с европейски лидери, 
след като същият едностран-
но и демонстративно е отво-

ГАМБИТЪТ „ЕРДОГАН“ 

рил границите си за бежа-
нците към Европа? Резултатът 
за Ердоган беше отрезвяващ: 
САЩ нещо смънкаха за натов-
ска солидарност, но Тръмп под-
крепи Гърция. Същото напра-
ви и Макрон, и Курц. Гърция 
блокира приемането на ре-
золюция на НАТО в подкре-
па на Турция, а ЕК определи 
поведението на Ердоган като 
шантаж и предостави 700 млн.
евро на Мицотакис за военна 
защита на границите, а цяло-
то ръководство на ЕС посети 
гръцко-турската граница, под-
крепяйки на място правител-
ството на Гърция. Широко обя-
вената и рекламирана тристран-
на среща в София не се състоя, 
както не са проведоха и анонси-
раните 14 телефонни разгово-
ра на нашия вожд с лидери на 
европейски държави. В съста-
ва на българската делегацията 
бе включен етнически турчин, 
който няма никакво отноше-
ние към изпълнителната власт, 
а присъствието му придаваше 
двусмисленост на българската 
позиция на преговори с тур-
ската страна по особено чувст-
вителна за Европа и България 

тема. В тази връзка, логичен е 
въпросът: има ли приет от МС 
на РБ мандат за водене на меж-
дудържавни преговори, одобо-
рен ли е съставът на делега-
цията и какви са мотивите за 
включването на представител 
на турския етнос в преговори-
те – за преводач, клакьор, изгот-
вяне на скици от натура за бъде-
щи 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 диплома-
ти. Свидетели сме на плавна 
промяна във външната поли-
тика на ЕС по отношение на 
приемането на бежанци в Ев-
ропа. Както е известно, позици-
ите на страните-членки на ЕС 
по този въпрос са диаметрал-
но противоположни, но офи-
циалната позициа на ЕК досега 
се базираше на  неолиберал-

ната толерантност към жела-
ещите да получат убежище. 
Редица страни като Италия, 
Вишиградската четворка, Ав-
стрия категорично се противо-
поставиха и не допуснаха през 
последните години емигран-
ти на своите територии. Редица 
опозицонни партии като "Ал-
тернатива за Германия" заво-
юваха голяма електорална под-
крепа на различни избори в сво-
ите страни, протвопоставяй-
ки се рязко на политиката на 
Меркел по приема на бежа-
нци. Вероятно всичко това е по-
влияло 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 покри-
ване разходите на бежанците, 
намиращи се в сирийския Ид-
либ. Логично възниква въпро-
сът: не е ли бил предупреден 
Борисов за тази нова позиция 
на ЕК от съответни "отговор-
ни" чиновници, та те превър-

наха вожда си в некомпетент-
на "пешка" в бежанската "пар-
тия" на Ердоган с Европа?  

Четвърто. За 
харченето на парите 

от европейските 
данъкоплатци, 

предназначени за 
бежанците.

Както е известно, през 2011 
г. външният министър на Тур-
ция Ахмед Давотоглу сключ-
ва в Париж Споразумение с 
Франция за присъединяване-
то  на Турция към военно-по-
литическата Коалиция на За-
пада и арабските монархии 
срещу режима на Башар Асад. 
Давотоглу е получил съгласие 
кюрдите, населяващи терито-
рия в Южна Турция да бъдат 
прехвърлени в Северна Си-
рия, където заедно с местните 
си събратя да образуват своя 
автономна област. В замяна 
на това Турция е трябвало да 
подкрепи опозиционните на 
президента Асад военни фор-

мирования, да контрабанди-
ра оръжие, вкл. и за терори-
стите и да поеме транспорти-
рането на добивания в Сирия  
петрол до съответните терми-
нали извън страната. С тече-
ние на времето националната 
територията на САР постепенно 
е завладяна от джихадистите на 
ИДИЛ, което предизвиква огро-
мни потоци бежанци, особено 
сред христианското население. 
На 2 февруари 2016 г. ЕС прие-
ма Механизъм за бежанците в 
Турция, финансово обеспечен 
с три млрд.евро за задоволява-
не на непосредствените им нуж-
ди чрез осигуряване на храна, 
здравни услуги и образование, 
за строителство на училища и 
здравни заведание. Тези и отпус-
натите по-късно още три мили-
арда евро се превеждат директ-
но в хуманитарни организации, 
в т.ч. в УНИЦЕФ и Агенциата за 
бежанците на ООН, а не в тур-
ския бюджет. 

На стр. 4

ГАМБИТЪТ „ЕРДОГАН“ 

д-р Георги Димов,  
"Народна сила"

Във визията за българ-
ското бъдеще не тряб-
ва да се ограничаваме 
единствено до антаго-

низма на съвременните идео-
логии, партии или настоящия 
геополитически разлом Из-
ток-Запад. 

По-скоро фокусът трябва да 
бъде върху българския наци-
онален интерес и битката за 
оцеляването на България вър-
ху политическата карта през 
следващите 30 години! 

Опасността българският на-
род да се превърне в заложник 
на чужди интереси или държа-
вата му да бъде въвлечена в ло-
кални хибридни войни днес 
е напълно реална. България 
може да последва съдбата на 
други "злощастни" държави, 
чиито политически "елит" ги 
превърна във фронтови ли-
нии; ресурсите им бяха бук-
вално изсмукани, битовото 
оцеляване на населението им 
вече е почти невъзможно, а 
демографският колапс довър-
ши останалото... 

Може обаче и да се поучим 
от наратива на т.нар "преход" 

от последните 30 г., за да не до-
пускаме едни и същи грешки в 
настоящата и бъдеща история 
на България! Не че положение-
то отпреди 1989 г. е било "рай-
ско", но държавата ни е заемала 
централно и достойно място в 
един блок, за който историците 
и участниците в него все още са 
на диаметрално противополож-
но мнение. 

За да сме по-убедителни 
ще дадем някои данни за "ло-
шия" социализъм, при който 
държавата ни от изостана-
ла и аграрна страна се пре-
върна в индустриално, мо-
дерно и урбанизирано обще-
ство само за 45 г.! През 1939 
г. българският БВП е едва ок. 
30% от средния за страни-
те на Западна Европа, през 
1975 г. вече е над 50%; през 
целия период на държавния 
социализъм средногодиш-
ните темпове на нарастване 
на производствения доход 
надвишават темповете на 
брутния световен доход, ко-
ето днес постига единствено 
Китай! В периода 1980-1990 
г. България търгува със 106 
страни по света и има износ 
в над 100 от тях. Обществени-
ят продукт се разраства близо 
30 пъти, а външнотърговски-
ят стокообмен и износ над 80 
пъти! До 1944 г. 1/3 от населе-
нието е неграмотно, но само 
след десетилетие неграмот-

ността е сведена до мини-
мум; броят на учените се уве-
личава над 4 пъти; универси-
тетите над 5 пъти; а научните 
и производствените патенти 
са хиляди. На този фон дър-
жавата 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 собст-
вени жилища (което няма 
аналог по света и днес), а на-
ционалният доход на човек 
расте над 11 пъти през 1945-
1989 г.!

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-

мографски и икономически 
колапс? 

Превръщането на Бълга-
рия в безгласна буква на све-
товната геополитическа сце-
на. Това означава само едно: 

загуба на суверенитет и 
то доброволно!

А за суверенитета на бъл-
гарската държава са умира-
ли по бойните полета наши-
те деди. Криворазбраната бло-
кова солидарност и прибърза-
ните действия в дипломацията 
пък ни гарантираха пренебре-

жение както на Запад, така и 
на Изток! Справка: лобиране 
и липса на каквито и да е пре-
говори (или отстояване на на-
ционални каузи) при влиза-
нето на България в ЕС, както 
и "подарените" безплатно во-
енни бази на съюзника ни от 
НАТО САЩ. Днес същите греш-

ки може да се повторят с вли-
зането в Еврозоната, т.е. рискът 
за валутния курс, при който 
българите биха приели евро-
то. Другият риск е за българ-
ския бюджет в случай на дъл-
гова криза на страна от ЕС. 
Тогава България трябва да под-
крепи "закъсалата" държава в 
кратък срок с милиарди от БВП. 
А това ще доведе до невъзмож-
ност за изплащане на пенсии/
заплати/социални помощи! 
Именно затова горчивият урок 
по евроинтеграция е от особе-
на важност при договарянето 
на изгодни за икономиката ни 
условия! 

Ролята ни на периферия 
или по-просто казано на 

глуха провинция. Липсата 
на национална и самостоятел-
на външна политика не е един-
ствения отговор тук. България 
бе заобиколена от повечето 
големи световни проекти, а 
самата държава не успя да се 
впише в новите геоикономи-
чески реалии; т.е. четвърта-
та и пета индустриални рево-
люции. И докато преди 1989 г. 
бяхме "силициевата долина" на 
соц. блок, днес преработваме 
и горим боклука на Европа! 
Заобиколиха ни както китай-
ски, руски, така и германски 
инвестиции. От тях естестве-
но се облагодетелстваха наши-
те съседи. 

На стр. 4

ГЕОГРАфИЯ НА БОЛКАТА
Злодеянията на т.нар. “преход” и поуките за бъдещето на България

България не е бедна и малка, а ограбвана и умираща държава...
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ВИРУСЪТ НА АРОГАНТНОСТТА!

От стр. 3

Близо милиард евро от тези 
средства са дадени за вауче-
ри за телофони, които могат 
да се зареждат и с допълнител-
ни 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 на-
станявани. След опита за пре-
врат срешу Ердоган през юни 
2016 г. и последвалите огромни 
чистки сред държавния апа-
рат и въоръжените сили, ЕК 
замразява помощите за Тур-
ция, спира изпълнението на 
споразумението за отмяна на 
входните визи в ЕС за турски 
граждани и блокира кандида-
турата є за членство в ЕС.  

През септември 2015 г.
 със заповед на президента 

Путин и в изпълнение на меж-
дуправителствен договор меж-
ду РФ и САР Военно-космиче-
ските сили на РФ започват ак-
тивни военни действия срещу 
военизираните формирова-
ния на ИДИЛ на територията 
на Сирия. За по-малко от чети-
ри години 90% от територия-

та на страната е освободена 
и всички опозиционни сили 
и терористически групиров-
ки са изтласкани и превозе-
ни в провинция Идлиб. Съ-
гласно договореностите между 
РФ, Иран и Турция от 2018 г. в 
гр.Сочи, турската страна пое-
ма ангажимента да разграни-
чи терористите от военизи-
раната сирийска опозицията 
и да обезвреди джихадистите в 
определената є зона за дееска-
лация. Турция не можа или не 
поиска да се справи с това си за-

дължение, а напротив, подтик-
на остатъците от ИДИЛ да за-
почнат настъпателни операции 
срещу правителствената армия 
и кюрдските милиции. И кога-
то турските "храненици" започ-
наха да губят територия и пози-
ция, турската армия навлезе в 
Сирия и започна открита вой-
на с кюрдите и правителстве-
ните войски, а опосредствено и 
с подкрепящите ги руски воен-
ни. Така се стигна до поредната 
бежанска вълна, до екскала-
ция на напрежението и опас-

ност от избухване на война в 
Близкия изток, провокирана 
от действията на Реджеп Ердо-
ган. 

Законосъобразното и здра-
вомислещо решение на бежан-
ския въпрос и мира в Сирия се 
крие в повсеместното прекра-
тяване на всякакви военни 
действия, изтегляне на всич-
ки военни формирования от 
територията на страната, ко-
ито не се намират там със съ-
гласието на легитимното пра-
вителство на САР, завръщане 
в родината на всички сирий-
ски бежанци така, както по-
настоящем се случва с тези от 
Йордания и Ливан, приемане на 
нова Конституция, гарантира-
ща правата на всички гражда-
ни, обществени организации и 
партии и провеждане на наци-
онални избори за президент и 
парламент на страната. Естест-
вено, при високия авторитет 
на Башар Асад сред сирийско-
то население този вариант не 
устройва Ердоган, той не е по 

вкуса и на САЩ, Франция, Са-
удитска Арабия и монархиите 
от залива, но това е единстве-
ният 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 зна-
чение – как да се постъпи с 
придошлите от Европа де-
сетки хиляди брадати бан-
дити и техните семейства, 
както и с всички онези, ко-
ито пет години добре си жи-
вееха 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 действи-
телно е тежък проблем, който 
досега струва на страната над 
40 млрд.долара. Европа тряб-

ва да прибере децата на джи-
хадистите, но в същото вре-
ме, под егидата на Обединени-
те нации, трябва да се осигури 
ареал за обитаване, резерват 
за брадати "хищници", който 
постепенно да се стеснява до 
пълната му утилизация. Реал-
ният въпрос, който трябва не-
забавно да се решава от всич-
ки заедно, е за мястото, изо-
лацията и финансирането на 
този "резерват".   

След поредната си воен-
на авантюра, Ердоган услож-
ни до крайност ролята си на 
фактор в сирийското урегули-
ране – губейки магистралите, 
(през които вървеше всякаква 
контрабандата) и плодородните 
земи, защото контролирания от 
Турция район остава под пъл-
ната издръжка на турското пра-
вителство. А това е скъпо "удо-
волствие"! И за да получи пари 
от ЕК, задължителното усло-
вие, поставено на Ердоган от 
европейските лидери е ряз-
ко да намали военните си екс-

панзионистични мераци, да 
изтегли тежките въоръжения 
от територията на САР и да 
разоръжи бандитите. Към неу-
дачната намеса на "повелителя" 
в Сирия се добавят и нараства-
щите проблеми в Либия, раз-
гарящият се конфликт с Еги-
пет, Кипър, Израел, Италия, 
Франция и Гърция във връз-
ка с претенциите за изключи-
телната икономическа зона и 
шелфа на Източното Среди-
земноморие, с доказани богати 
залежи от нефт и газ.

В началото на годината 
много анализатори конста-

тираха, че по време на търже-
ствата по повод пускането на 
газопровода "Турски поток" в 
Истамбул, в отговор на изклю-
чително сервилното поведение 
на Ердоган към Путин, руски-
ят президент, макар и любезен, 
не нарече турския си колега 
"моят приятел".  Москва ни-
кога не е вярвала напълно на 
турците, няма и да повярва, 

но, безпорно, в последните ня-
колко години, благодарение на 
актьорската "дарба" на Ердо-
ган, очевидно Русия започна да 
възприема турците като адек-
ватни партньори. По всяка ве-
роятност, крайно изгодните за 
Турция, а и за Русия енергий-
ни проекти, сътрудничество-
то във военно-техническата 
област, туризма, селското сто-
панство, строителство няма 
да пострадат от кризата, но 
въпреки това, както пишат 
руските специализирани из-
дания, след турската воен-
на операция "Пролетен щит" 
всички действия на "партньо-
ра" от Анкара и неговите близ-
ки приятели ще се подлагат на 
съмнение и проверка.

Поведението на българ-
ската политическа класа при 
поредната криза, разиграва-
ща се непосредствено до на-
шите граници, нанесе тежък 
удар върху авторитета на бъл-
гарската дипломация и специ-
ални служби, подобен по сила 
и скандалност на историята с 
държавните "маневри" при из-
бора на Генерален секретар на 
ООН преди няколко години, в 

които участваха и две българ-
ки. В същото време, разразила-
та се геополитическа вихрушка 
показа за пореден път, че в ли-
цето на Русия христиански-
ят и преди всичко православ-
ният свят имат надежна опо-
ра и пример за отстояване на 
праведна и високоотговорна 
позиция за победа на добро-
то. Руските военно-космиче-
ски сили се включиха във вой-
ната с ислямските главорези в 
Сирия след срещата на прези-
дента Путин с папа Франциск 
във Ватикана през юни 2015 
г. На тази среща, на която ве-
роятно се е говорело с болка за 
разгрома на християнската све-
тиня – манастира "Св. Фьокла" 
в Маалюля, главата на Римо-
католическата църква благо-
словява Путин като защитник 
на християнската вяра по све-
та и, връчвайки му медал с из-
ображението на ангел, каза: 
"Този медал, създаден от худож-
ник през миналия век, олицетво-
рява ангела, който носи мир, и 
справедливост, и солидарност 
и защитава". През юли 2019 г., 
след разгрома на ИДИЛ, Влади-
мир Путин отново се срещна 

с папа Франциск и получи от 
неговите ръце медала 
"Ангел-хранител на света". 

Този медал, който се 
връчва един път на столетие, 
в 462-годишната му история 
президентът на РФ Влади-
мир Путин е петият гражда-
нин на света, удостоен с него! 
Ето защо, когато Ердоган, с 
всички сили и по всякакъв на-
чин, месеци наред "съблазнява 
и изкушава"  руския си колега 
за съгласието му "да го оста-
ви насаме" с Башар Асад, като 
прелюдия към мечтания пъ-
лен турски контрол над ши-
итската общност в арабския 
свят, то президентът на Ру-
сия, очаквано, не изостави 
приятелите си, не наруши 
подписаните договори и до-
край спази и спазва дадена-
та дума!

Така днес се случва със Си-
рия, така е и с народите на 
Донбас и Луганск, на Южна 
Осетия и Абхазия. Такова е от-
ношението на "Родина-мать" и 
към всички руски хора по све-
та. 

Така, очаквано, ще бъде и с 
православна България! 

От стр. 3

За сметка на това държава-
та ни се обезкръви след като бя-
хме "засмукани" от големия ев-
ропейски пазар, а трудоспо-
собните и млади българи за-
минаха 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 въз-
можни критерии както по вер-
тикала, така и по хоризонтала. 
Разбира се, за това спомогнаха и 
чуждите интереси и фонда-
ции. Но практическото деление 
в крайна сметка беше само едно 
– на значителен брой бедни 
българи и много малко богати 
българи. Важният урок е в бъ-
деще да не се делим на етноси, 
религиозно, културно, тери-
ториално, сексуално, идеоло-
гически, на фили и фоби, а да 
се обединим като един народ, 
който защитава своите изкон-
ни български интереси! 

Разрушаването на 
българската икономика и 

индустрия. 
Това е злодеяние, на което 

всички ние бяхме свидетели 
последните десетилетия. Загу-
бихме водещи места в металур-
гията, производството на торо-
ве, машиностроене, метало-
обработващи машини, елек-
троника и компютри...и още 
много, много други отрасли. 
За сметка на това развихме 
собствена българска олигар-
хия, която "митологизирахме" 

успешно в жълтите вестници и 
криминални романи. Да, до го-
ляма степен този процес бе из-
вършен от бившия "соцелит", 
който много бързо и удобно 
смени своята геополитическа 
ориентация и бе в основата 
на злокобната приватизация. 
Урокът е, че днес е необходи-
мо държавата да се намеси и 
да стимулира водещи отра-
сли целево, поне доколкото 
може да ги съживи от комата 
на прехода. Друга важна стъпка 
е да се потърси отговорност на 
извършителите на тази прес-
тъпна приватизация! И тази 
отговорност да не бъде само ме-
диен шум, а да има практически 
и реални последици!
Социалното самоубийство: 

здравеопазване и 
образование.

 Българите, не само че жи-
веем в тихо отчаяние, но сме 
подложени буквално и на "ге-
ноцид" от собствените ни пра-
вителства. Резултатът е демо-
графски колапс, продиктуван до 
голяма степен от разбиването 
на системата на здравеопаз-
ването. Намаленото население 
пропорционално води до все по-
малко млади хора, а това влияе 
пряко върху образователната 
система. Проблемите са много 
и е нужно да се реже със скал-
пел, но най-вече това трябва да 
се извършва от квалифицира-
ни специалисти, под строгия 
надзор на държавните орга-
ни. И да се ограничи лобиране-
то, чуждото влияние, политиче-

ските и бизнес интереси... 
Концесии и монополи...
Няма спор, че концеси-

ите и заробващите догово-
ри с чужди компании са бич 
за България. Не може да си на 
едно от първите места по злато-
добив в света или по брой ми-
нерални извори и да живееш в 
битова мизерия! Достатъчен е 
примерът, че след задължител-
ното изкупуване на скъп ток, 
от енергоизносители станахме 
енерговносители. Вече купу-
ваме ток, а скоро и газ от съсед-
на Турция, на която допреди 30 
г. ги продавахме ние! Същото 
може да се каже и за други при-
родни ресурси на България! Ло-
шата новина тук е не само за 
българския народ, но и за бъл-
гарския бизнес, който също 
ще бъде потърпевш в близко 
бъдеще! Затова единственото 
решение е постепенно прекра-
тяване на зловредните догово-
ри (доколкото е възможно) и за-
щита на националния интерес 
срещу чуждото икономическо 
робство! И не на последно място 
– борба за запазване на иконо-
мическата независимост срещу 
всякакви заробващите трансат-
лантически търговски и прочее 
споразумения, каквито се опи-
таха 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 зелен-
чуци, консерви и маслодайна 

продукция. В този отрасъл бяха 
заети голям брой работници, 
специалисти и учени. Днес сме 
ползватели на европейски дота-
ции и помощи за зърнени кул-
тури. Заетите в бранша са малко, 
а селата и стопанствата тънат в 
разруха, напълно обезлюдени! 
Най-важния урок е, че загу-
бихме пазарите си, а от рекла-
мата "българско" се възползваха 
съседни държави! В търговски-
те ниши безспорно няма "ва-
куум" и нашите пазари бяха 
буквално превзети от чужди 
фирми! Изводът е, да потърсим 
(доколкото можем) по европо-
литическа линия компенсации 
на ниво ЕС – чрез фондове и 
субсидии.
Отнемането на големите 
икономически проекти и 

пазари.
Темата е много обширна и 

емоционална, но след забрана-
та за осъществяване на големи 
икономически проекти, които 
щяха да осигурят приходи, так-
си и геополитическа тежест на 
България бъдещето е мрачно! 
Няма икономика, няма дохо-
ди, няма потребление – ома-
гьосан кръг за държавата. 
Тъжният извод е, че за една 
"паница леща" продадохме на-
ционалните си интереси. В бъ-
деще обаче не бива на никак-
ва цена да допускаме подобни 
грешки, а да проявим полити-
чески морал и воля, както и 
дипломатическа гъвкавост! 
Нужно е да ни води единствено 
националния икономически 

интерес, без да се забъркване 
в политически скалъпени скан-
дали с изживяващия  икономи-
чески ренесанс Изток. Урокът в 
бъдеще е България да затвър-
ди своята роля като търгов-
ски, инфраструктурен и кул-
турен 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 проспе-
ритет! 

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 повишава-
не на доходите (което ще върне 
много българи заминали на гур-
бет), от особена важност е адек-
ватната политика към  българи-
те в чужбина. Младите и култур-
но идентични хора с "българско 
самосъзнание" от Молдова, Ук-
райна и други държави тряб-
ва да бъдат привлечени с при-
оритет, 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 предоста-
тъчно... 

Деформирането на 
историческата памет 
и обезличаването на кул-

турния ни принос е най-
страшното злодеяние, което 
ни разрушава като нация и 
народ. Време е миналото и ис-

ГЕОГРАфИЯ НА БОЛКАТА

З
абелязвате ли, че когато в 
Италия само за едно дено-
нощие от коронавирус по-
чинаха 168 души, а броят 

на страните, в които е установено 
неговото наличие надхвърли 120, 
в 84-милионна Турция регистри-
раха само два случая на „Ковид-
19“? Турският всекидневник вест-
ник „Миллиет“ (08.03.2020) раз-
каза преди това за един куриоз, 
когато 68-годишният психиче-
ски неуравновесен Е.О. от Бур-
са вдигнал в тревога две болни-
ци с твърдението, че е хванал 
коронавирус. У една 86-годиш-
на туркиня наистина бил открит 
Ковид-19, но чак когато тя прис-
тигнала от Турция в щата Ме-
риленд. Единственият починал 
от вируса турски гражданин пък 
живеел в град Соассон, Северна 
Франция. От 5-те балкански стра-
ни, в които до неотдавна не беше 
регистриран случай на коронави-
рус – Черна гора, Албания, Косо-
во, България и Турция, незасег-
нати от заразата останаха само 

две: Черна гора и Косово. На 13 
март  министърът на здравео-
пазването на Турция обяви, че 
в страната вече има двама за-
разени 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 са-
нитарен контрол, който е въведен 
там от правителството.

Вече не ги искаме
При положение, че както 

твърди Ердоган, в Турция има 4 
млн. бежанци, а в съседен Иран 
от коронавирус до 10 март бяха 
починали 145 души, е твърде по-
дозрително отсъствието на виру-
са в страна, граничеща с четири 
държави, в които той върлува. 
Може би властите в Анкара кри-
ят истината, за да не дадат по-
вод на ЕС да затвори граници-
те си за бежанци и нелегални 
мигранти, натирени от турска-
та полиция към сухоземната и 
морските граници на Гърция и 
България. На твърдението на Ер-
доган, че границите на ЕС са отво-
рени, председателят на ЕК Урсула 
Фон дер Лайен отговори, че ев-
ропейските граници не са от-
ворени и ще се охраняват и от 
Фронтекс, а на Гърция ще бъде 
оказана помощ, за да се справи 
с мигрантската криза. Същевре-
менно тя и Ангела Меркел пре-
дупредиха Ердоган да преста-

не да рекетира ЕС с мигрантите. 
ЕК ще разговаря с Анкара само за 
продължаване на споразумени-
ето за реадмисия, подписано на 
18 март 2016 г. с бившия турски 
премиер Ахмет Давутоглу. Ердо-
ган, който сърдито отказа нови 
1 млрд. евро помощ от ЕС, зая-
вявайки 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 пре-
миер Кириакос Мицотакис. „При-
ятелят Тайпи“, обаче, изприп-
ка в Москва, за да обсъди с Пу-
тин ситуацията в сирийската 
провинция Идлиб. Сметката му 
беше да отиде в Брюксел с акти-
вите на дипломат, договорил се с 
руския президент, за да изкопчи 
по-лесно отстъпки от ЕС по че-
тири въпроса: актуализирането 
на митническия съюз, вдига-
нето на визите за турски граж-
дани, увеличаването на разме-
ра на европейската финансова 
помощ за бежанците в Турция 
и изграждането на град за тях-
ното заселване в Северна Си-
рия. Последното предполага и 
запазване на турското военно 
присъствие в Идлиб, оспорва-
но енергично от Брюксел. Реди-
ца анализатори прогнозираха, че 
Ердоган ще си тръгне от разгово-
рите в Брюксел много по-доволен, 
отколкото 

след срещата на върха с 
Путин 

в руската столица. Колкото 
и проправителствените медии в 

Турция да се опитват да омалова-
жат някои унизителни детайли от 
московското приключение на Ер-
доган, факт е, че разговорите с 
Путин протекоха под портрети-
те на велики руски императори и 
пълководци. И че Ердоган и него-
вата делегация са били заставе-
ни да чакат на крака пристига-
нето на Путин. Вместо да се изви-
ни за бомбардирането на турските 
военни в Идлиб, Путин изказа съ-
болезнования за загиналите 36 
турски войници, но изтъкна, че 
те не е трябвало да се намират 
на позициите на „бунтовници-
те“. И че за тяхното присъствие 
там не са знаели и сирийците. 
Нещо, което проправителствени-
те „мисирки“ в Турция изтълкува-
ха като признание, че бомбените 
удари по бандитите в Идлиб са 
били нанесени от ВКС на Русия. 
Или че Путин командва и сирий-
ската правителствена армия. Така 
или иначе, от срещата на върха в 
Москва произтекоха неща, кои-
то едва ли могат да минат за ня-
какъв 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 ко-
ридор 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); 

На стр. 6

ГАМБИТЪТ „ЕРДОГАН“ 

торията по-скоро да се преос-
мислят отколкото да се прена-
писват постоянно; да спрем да 
рушим паметниците на култу-
рата подобно на талибани. Не-
обходимо е да се съсредото-
чим върху световната роля 
на българската култура, лич-
ностите на цар Симеон, епис-
коп Константин Преславски, 
патриарх Евтимий, Григорий 
Цамблак, Киприан... Много от 
тях са непознати в по-широк 
план, а на някои дори се отри-
ча българския произход. Върху 
водещата ни роля в Кириломе-
тодиевистиката, 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 Ва-
сил Левски. Защото днес бит-
ката е за миналото и истори-
ята на България! За това, ко-
ето ни обединява и сплотява 
като български народ! 

В заключение: най-ва-
жният урок обаче, който не 
бива да подминаваме с апа-
тия, безразличие или с на-
деждата за индивидуалното, 
поединично спасение е да за-
щитаваме националния ин-
терес и българското! 

Да дадем път на новото и 
необременено от прехода и 
изминалите 30 години поко-
ление. И да не се страхуваме 
да показваме "червен картон" 
на всяко управление, което не 
защитава българския нацио-
нален интерес – поне докато 
не се наложат български, род-
ни държавници, необвърза-
ни със злодеянията и зави-
симостите на т.нар. "преход" в 
България!

От Идлиб до Брюксел:

Петко ПЕТКОВ
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От стр. 5
съвместно руско-турско па-

трулиране от 15 март по учас-
тъка от магистрала М4 между 
Айн Ал Хавр и Серакиб, както 
и правото на Сирия и Турция 
да отговарят със сила на евен-
туални нарушения на прими-
рието. На 10 март военни де-
легации на Русия и Турция се 
срещнаха отново в Анкара, за 
да обсъдят детайли на постиг-
натото в Москва съгласие. На 
Анкара се падна невъзможна-
та и нежелана от нея за решава-
не задача да разоръжи и обуз-
дае остатъците от „Ал-Кайда“ и 
„Ислямска държава“, обедине-
ни под покрива на новата теро-
ристична военна организация 
HTS („Хейет Тахрир ес Шам“) 
и така наречената Сирийска 
национална армия. „HTS ос-
тана в нашите обятия“, отбе-
ляза Ипек Йозбей във вестник 
„Джумхуриет“ (09.03.2020). 

Понеже Ердоган не иска да се 
лиши от услугите на „радикални-
те опозиционери“, вместо да бъ-
дат унищожени, те най-вероятно 
ще бъдат прехвърлени 

в лагера на „умерената“ 
опозиция, 

за да създават ежедневно 
претексти за запазване на тур-
ското военно присъствие в Си-
рия. Т.е., атакувайки позиции 
на правителствената сирийска 
армия, ще провокират ответ-
ни удари от нейна страна, за да 
може Анкара да обвинява ре-
жима на Башар Асад в наруша-
ване на примирието. Първото 
такова нарушение на примири-
ето в Идлиб бе регистрирано още 
на 10-тата минута от въвежда-
нето му, а до края на деня нару-
шенията станаха 15. Като знаем 
как Турската национална разуз-
навателна организация МИТ оси-
гуряваше досега „легитимност“ 
на турските военни нахлувания 

в Сирия, изпращайки свои аген-
ти, които да изстрелят няколко 
ракети по турската територия, 
не се съмняваме, че въпросни-
те „нарушения“ на примирието в 
Идлиб са били провокирани от 
„умерената“ сирийска опози-
ция. 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 президент-
ски избори, той трябва да убе-
ди гласоподавателите в правил-
ността и безалтернативността 
на своята вътрешна и външна 

политика. Политика, която до-
веде Турция до международна 
изолация и я превърна в източ-
ник на проблеми за съседните 
страни.

Що се отнася до бежанците и 
мигрантите, те ще продължават 
да бъдат използвани като жив 
таран срещу европейските охра-
нителни гранични съоръжения. 
Неотдавна гръцкият вестник 
„Катимерини“ публикува два 
видео клипа. Единият показва-
ше как турски камион, оборуд-
ван с прибори за денонощно 
наблюдение HIZAR/ATES, бута 
граничната ограда, за да вля-
зат мигрантите в Гърция. А вто-

рият - как турски полицаи бият 
и карат насила мигрантите да 
преминат тази граница. Напом-
няме че Турция е получила ка-
мионите 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 го-
товност „доброволно“ да при-
емат 1500 деца на мигранти 
от гръцките острови. Една от 
тези „доброволки“ била Герма-
ния, която щяла да приеме не-
пълнолетни деца на мигран-
ти. А какво ще стане с родите-
лите на тези деца? Тях кой ще 
приюти?

Благодарим ти, Мама Ан-
гела! Ти може и да си майка за 
нелегалните мигранти, но към 
страни, като България и Гър-
ция, които първи ще бъдат 
премазани от насочвания от 
Ердоган „бежански“ поток, се 
отнасяш като мащеха към 
заварени деца. А нашият 
премиер, вместо да се прегръ-
ща и целува с Ердоган, Мер-
кел, Урсула Фон дер Лайен 
и Шарл Мишел, по-добре да 
им беше напомнил, че Евро-
па не може да побере върху 
своята територия цяла Азия 
и Африка. И че България не 
иска отново да бъде пожерт-
вана заради спокойствието и 
благоденствието на западня-
ците. 

Войната в Сирия рано или 
късно ще свърши, както и по-
токът от фалшиви сирийски 

„бежанци“ ще спре. Но ново-
то Велико преселение на на-
родите едва ли ще бъде осуе-
тено. Първо, защото гладът е 
по-страшен и от смъртта. Вто-
ро, защото мигрантският и бе-
жанският потоп от Азия и Аф-
рика не достига до САЩ. Т.е., 
не засяга главния виновник 
за преселението, отворил ку-
тията на Пандора и разбъркал 
целия Среден Изток с безуми-
ето „Арабска пролет“. Трето, 
защото заливането на ЕС с бе-
жанци и нелегални мигранти 
от два континента го изваж-
да задълго от икономическата 
конкуренция със САЩ и ци-
вилизационния християнски 
модел. Обявената от Тръмп 
забрана за влизане в САЩ на 
европейски граждани от 26 
страни, влизащи в зоната на 
Шенген, е поредното доказа-
телство за едностранчивост-
та на т.нар. трансатлантиче-
ска връзка. Нека не се радва-
ме прибързано, че България 
не фигурира в този своеобра-
зен американски черен спи-
сък. Защото Тръмп може и 
да е забравил къде се намира 
България на картата на света. 
Сигурно е забравил и за сре-
щата си с Борисов в Белия дом 
и дори за предплатените от 
България изтребители. Впро-
чем той ги обяви за F-35, ко-
гато те са F-16 Block 70. Що се 
отнася до F-35, въпреки стра-
тегическото партньорство на 
Вашингтон с Анкара, фирма-
та производител на тези из-
требители-„Локхийд Мартин“, 
изключи наскоро Турция от 
програмата за производство 
на части за тях. Казвам ти, 
дъще, сещай се, снахо!

те западни страни населението 
не е подготвено за тежките по-
следици от кризата или за екс-
периментите на собствения си 
елит в областта на мултикул-
турализма и замяната на тра-
диционната идентичност. До-
казателството за това е рязко-
то покачване на популярността 
на антисистемните, национал-
но ориентирани и популист-
ки 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 пробле-
ми биха загубили значение, 
ако западният елит се научи 
да разглежда международни-
те отношения не като „игра с 
нулева сума“, а като начин за 
съвместно решаване на на-
трупаните проблеми. Глобал-
ната корпорация обаче не може 
да спре да се разраства и да поз-
воли на печалбите да намаляват. 
По-вероятно е да се разруши 
международната правна сис-
тема и архитектурата на си-
гурността, станали нерентабил-
ни и неудобни за нея.

Окуражени от подобни его-
истични мотиви, америка-
нците и техните послушни съ-
юзници все повече прибягват 
до насилствено прокарване на 
своите интереси в ущърб на 
многостранните преговори.

Правят се откровени опити 
за дестабилизиране на ситу-
ацията в повечето региони на 
света. Освен това те все по-чес-
то действат не само без оглед на 
нормите на международното 
право, но и противно на здра-
вия разум.

Ярък пример е ситуацията 
около Венецуела, която днес 
е цинично раздробена по съ-
щия модел като Либия или Си-
рия. Белият дом посочва опас-
ностите от неконтролируема-
та миграция, ще харчи мили-
арди за укрепване на границата 
с Мексико, но в същото вре-
ме разпалва нов граждански 
конфликт, провокира поред-
ната хуманитарна катастрофа 
и този път - близо до него.

Подобна арогантност и са-
мозаблуда са едно от основните 
предизвикателства пред между-
народната сигурност.

Подобна безразсъдна ли-
ния се проявява не само по от-
ношение на Венецуела, която 
Съединените щати, съдейки 
по тяхното поведение, считат 
за едва ли не тяхна провин-
ция!

Виждаме как САЩ, Вели-
кобритания и техните най-ло-
ялни съюзници в НАТО посте-
пенно се отказват от основ-
ните правила и многостран-
ните правила дори по такива 

въпроси на стратегическата 
стабилност като контрола над 
въоръжението. Те изкривяват 
принципа на свободната тър-
говия, който е основен за изгра-
дената от тях глобална финан-
сова и икономическа система. 
Те произволно тълкуват меж-
дународното право, нанасяй-
ки военни удари на терито-
рията на суверенни държави, 
убивайки десетки и стотици 
хиляди цивилни и налагайки 
санкции на геополитическите 
си съперници.

Самата концепция за „закон“ 
обаче се превърна в подиграв-
ка, след като британците въве-
доха израза „хайли-лайкли“ в 
легално обръщение, което дру-
ги западни държави приеха за 

достатъчно за масовото гоне-
не на руски дипломати (на кое-
то получиха огледален отговор).

Решението на САЩ да при-
знае Ерусалим за столица на 
Израел и Голанските възви-
шения като територия на ев-
рейската държава в наруше-
ние на резолюциите на ООН, 
както и едностранното оттегля-
не на Вашингтон от Споразу-
мението за иранската ядрена 
програма, подкопава колектив-
ните усилия за стабилизиране 
на ситуацията в Близкия изток.

Освен това самият принцип 
на управление на кризи чрез 
многостранни преговори е за-
страшен.

Акцентът върху използва-
нето на сила, без да се вземат 
предвид принципите на суве-
ренитет, териториална цялост 
и ненамеса в делата на други 
щати, е основен елемент от док-
триналните документи на адми-
нистрацията на Тръмп, вклю-
чително Националната стра-
тегия за сигурност и Страте-
гията за борба с тероризма на 

САЩ.
На този фон много регио-

нални сили също започват да 
се държат по-агресивно, раз-
читайки, например, на разре-
шаване на дългогодишни гра-
нични спорове или укрепване 
на собствените си военно-по-
литически позиции. В резул-
тат на това възниква верижна 
реакция; колективните механи-
зми за отговор на предизвика-
телствата са подложени на още 
по-голяма ерозия.

Балансираното вземане на 
решения се заменя с импулсив-
ност, използват се егоистични 
подходи. Рискът от така нарече-
ните случайни конфликти, кои-
то възникват поради едностран-
ните и спонтанни действия на 

отделните играчи, се увелича-
ва и е трудно да се поддават 
на изчисления. Все по-широко 
разпространени сегменти от на-
селението 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 све-
товна война. Смята се, че ни-
коя от Великите сили не е била 
готова да я започне и въпреки 
това всички буквално „падат“ 
в нея, а след това плащат с де-
сетки милиони животи за нея, 
а някои и с изчезването си от 
геополитическата карта на 
света.

Преди сто години държавни-
те лидери в своя защита можеха 
да посочат „липсата на между-
народни правни механизми за 
разрешаване на противоречия-
та в ранните им етапи“. Днес 
такива инструменти същест-
вуват, но т.нар. Запад и най-
вече САЩ постепенно ги уни-

щожават. В замяна не се пред-
лага нищо, освен юмрук или 
празни декларации за укреп-
ване на уж „универсалния либе-
рален ред“, на които вече не вяр-
ват дори и техните автори.

Тази безотговорност ве-
роятно се дължи и на факта, 
че САЩ нямат историческата 
травма, свързана с войната, 
каквато имат другите нации, 
особено Русия и европейски-
те страни.

Но съвременният свят (меж-
ду другото, благодарение на 
усилията на самите САЩ) ста-
на толкова взаимозависим, ма-
лък и плосък, че дори Атланти-
ческият и Тихият океан вече 
не могат да се считат за на-
деждна защита срещу евенту-
ален глобален конфликт.

Русия, която е преживя-
ла три опустошителни вой-
ни през последните сто годи-
ни, не се уморява да призо-

вава други членове на между-
народната общност да търсят 
заедно решения за натрупа-
ните проблеми.

За съжаление, дори в об-
ласти, в които се водят таки-
ва преговори, като „борбата 
с тероризма“ или „информа-
ционната сигурност“, запад-
ните партньори продължа-
ват 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. Диало-
гът трябва да бъде продъл-
жен, дори само за да се пре-
дотврати окончателния крах 
на съществуващата междуна-
родна система, която въпреки 
това осигурява стратегическа 

стабилност.
В настоящата напрегната си-

туация е необходимо да се след-
ва пътя не на унищожаване, а 
на укрепване на глобалните и 
регионални формати, като ед-
новременно с това се подобря-
ват и трансформират в интерес 
на мира и сигурността на ця-
лата планета.

Ако Западът, воден от Съе-
динените щати, няма зрялост 
и смелост да се движи в тази 
посока, останалите центрове 
на сила ще трябва да проекти-
рат глобално бъдеще без него.

Остарелият „либерален уни-
версализъм“ трябва да бъде 
заменен с нов световен ред - 
справедлив и стабилен.

Той трябва да бъде създа-
ден при тези условия и в оне-
зи форми, които осигуряват 
съвместното съществуване на 
държавите и регионалните асо-
циации със запазване на право-

то на самобитно развитие за 
всяка от тях.

Убеден съм, че онези раз-
умни сили в западните стра-
ни, които са наясно с риско-
вете, пред които е изправена 
световната общност и прос-
то са заинтересовани от само-
съхранението, ще бъдат все 
по-привлечени към този про-
цес.

Контурите на идващата 
световна система все още са 
обхванати в мъглата на неси-
гурност. Ще се осигури ли ис-
тинско единство в многообра-
зието? Или отново ще се пре-
върне в прикритие за властите 
на тесен „клуб на елита“, в мно-
го отношения зависи от рабо-
тата ни с вас.

Превод: В. СЕРГЕЕВ

аКЦИЯ „ЗОРа“СЕДмИЦа

ВИРУСЪТ НА АРОГАНТНОСТТА!

Според информация на те-
левизионния канал "Звезда" 
на руското министерство на 
отбраната, “54 представители 
на висшите военно-полити-
чески ръководства на чужди 
държави на ниво ръководи-
тели на военни министерства, 
техните заместници и начал-
ници на генералните щабо-
ве участваха от 23 до 25 април 
в Московската международ-
на конференция за сигурност 
(MCIS-2019). На нея са били 
регистрирани над 1000 учас-
тници от 101 страни”.

Пред тази представителна 
компания на силите за сигур-
ност на близо половината от 
страни-членки на ООН, Сер-
гей Наришкин  - ръководител 
на руското разузнаване про-
изнася спираща дъха реч.

Той заявява следното:

- Международната ситуа-
ция, на чийто фон се провежда 
нашата среща, е изключително 
трудна. Тя е качествено раз-
лична от предишните периоди 
на Студената война и краткия 
триумф на американската ед-
нополюсност. Конфронтаци-
ята между страните в онези го-

дини беше интензивна, но като 
цяло предвидима, регулирана 
от ясен набор от правила.

В съвременния свят степен-
та на объркване и колебания 
расте бързо.

Старият баланс на сили-
те се руши, нормите се прена-
писват и унищожават едно-

временно във всички области 
на междудържавно взаимо-
действие.

Основната причина за на-
блюдаваните процеси се крие в 
нежеланието на т.нар. и  воден 
от САЩ Запад да признае нео-
братимостта на формирането 
на многополярния свят. Човек 
ясно вижда желанието на евро-
атлантическия елит да запази 
ръководната си роля, която 
доскоро изглеждаше безспорна.

В началото на ХХ век гер-
манският философ Валтер 
Шубарт казва за британци-
те, че те „за разлика от други-
те нации, гледат на света като 
на фабрика и не жадуват нищо 
толкова, колкото производ-
ството и печалбата“.

След разпадането на Съ-
ветския съюз успяхме да видим 
как историческите и политиче-

ски наследници на британците 
- американците - изграждаха 
и разширяваха фабриката си, 
или по-скоро корпорацията, 
която сега изстисква печалби 
в световен мащаб. Много стра-
ни, като Югославия, Афганис-
тан или Ирак, са преживели 
ефектите на този бизнес модел.

Но с началото на новия век 
нещо се обърка за атлантис-
тите.

Държавите и народите за-
почнаха все повече да напом-
нят на Вашингтон за своята 
геополитическа субективност. 
Глобалният финансов катакли-
зъм през 2008 г. разкри несигур-
ните основи на глобалната либе-
рална икономика, изградена от 
Запада.

Към днешна дата не са от-
крити нови източници на ви-
сок и стабилен растеж. В сами-

ЩЕ СПРЕ ЛИ ВЛАКЪТ НА БЪДЕЩЕТО НА ГАРА „ЗАПАД“?

Публикуваме тази реч на Сергей Наришкин в пълния 
є размер, тъй като засега тя е почти неизвестна в 
българския печат. А такъв стратегически обрат за-
служава да бъде видян, оценен и анализиран.

Това е особено необходимо в навечерието на Деня на по-
бедата и на несвършващите опити да бъде загърбена исти-
ната за Втората световна война.

Сергей Наришкин  - ръководител на руското разузнаване

На дълбочина 6 км. 
южно и северно от шосе 
М4 беше формиран ко-
ридор за сигурност;

В участъ-
ка на М4 от 
Трумба до 
Айн Ал Хавр 
турските и 
руските во-
енни ще па-
трулират съв-
местно.

Районът на операциите 
„Щитът на Ефрат“ и „Ма-
слинова клонка“
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Турция

YPG/PKK (Формирования 
за защита на население-
то/Кюрдска работническа 
партия)Въоръжени опозиционни 

и противостоящи на ре-
жима групи

Наблюдателни пунктове 
на Турските въоръжени 
силиСилите на сирийската ар-

мия на президента Асад Коридорът за сигурност 
по М4
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Александър ГОЧЕВ

Локалният конфликт в 
рамките на българс-
кия ПЕН център, ини-
цииран от политичес-

ки насочените проектодеклара-
ции на г-н Светослав Нахум, е 
частен случай на опит за нала-
гане на мнение по метода на не-
олибералните западни меди. Те 
претендират да представят пози-
цията на "цялото прогресивно чо-
вечество", демонстрирайки естре-
мална нетърпимост към всякак-
во алтернативно мнение. Тях-
ната крайна цел е анихилация 
на опонента или противника с 
всякакви средства, включител-
но с фалшиви новини.

Тази стратегия има два недо-
статъка. Първият е фундамен-
тален и може да се илюстрира с 
третия закон на Нютон - всяка 
сила (действие) поражда равна и 
противоположна сила (противо-
действие). В случая става дума за 
неосъществима по принцип не-
олиберална стратегия за анихи-
лиране на всяка противодейс-
тваща сила, стратегия граничеща 
с чист кретенизъм, демонстриран 
с последствията си едва ли не еже-
дневно в медиите. 

Вторият недостатък има 
икономически характер. Меди-
ите привличат зрители и читате-
ли, преди всичко с отразяване на 
конфликти и скандали, които, 
според неолибералната крайна 
цел, биха изчезнали (анихилиран 
противник). Практическите пос-
ледствия от такава една победа 
са такива, че, например, господа-
та Коритаров и Нахум ще тряб-
ва да си търсят друга работа. (виж 
"Българският ПЕН-клуб и ценнос-
тите на демокрацията“ (https://
www.tvevropa.com/2020/02/balgar-
skiyat-pen-klub-i-tsennostite-na-
demokratsiyata/).

Ето примери за някои не-
олиберални похвати за пред-
ставяне в медиите политичес-
кия аспект на дискусиите в ПЕН 
свързани с декларациите на г-н 
Нахум, които характеризират 
чисто пропагандния характер 
на съответните публикации за-
клеймяващи инакомислещите. 
Последните не са по инициатива 
на ръководството на ПЕН цен-
търа или на отделни членове на 
ръководството, изключвайки 
г-н Нахум, член на Управител-
ния съвет. 

Скандал в българския ПЕН 
клуб заради вярност към Кремъл 
и режима на Путин (https://faktor.
bg/bg/articles/skandal-v-balgarski-
ya-pen-klub-zaradi-vyarnost-kam-
kremal-i-rezhima-na-putin;

Скандални предложения на 
хибридчика Александър Гочев, 
член на българския ПЕН-клуб 
(http://slavimirgenchev1953.blog.
bg/poezia/2020/02/19/skandalni-
predlojeniia-na-hibridchika-alek-
sandyr-gochev-chle.1696994);

Светослав Нахум: Напус-
кам Кремълския „български“ 
ПЕН-център (https://faktor.bg/
bg/articles/svetoslav-nahum-na-

puskam-kremalskiya-balgarski-pen-
tsentar;https://faktor.bg/bg/articles/
svetoslav-nahum-napuskam-kre-
malskiya-balgarski-pen-tsentar

С. Нахум: Здравка Евтимо-
ва да оповести публично членове-
те на ПЕН, които са на страна-
та на агресорския режим в Кремъл 
(https://faktor.bg/bg/articles/sveto-
slav-nahum-zdravka-evtimova-
da-opovesti-publichno-chlenovete-
na-pen-koito-sa-zaeli-stranata-na-
agresorskiya-rezhim-v-kremal);

Светослав Нахум: Обявявам 
създаването на ПЕН-България 
Демократичен Център (PEN Bul-

garia Democratic Center) като ис-
тински свободна и демократич-
на алтернатива на сегашния ка-
зионен про-кремълски клуб, който 
позори България пред свободния 
свят (https://slavimirgenchev.
info/?p=19348).

Специфика на дискусиите в 
нашите медии представлява и но-
вия смисъл влаган в думите хиб-
риден, хибридна, хибридно, хиб-
ридник. Думата хибридна доби 
полулярност покрай термина 
Хибридна война,  подчертавайки 
многокомпонентната структура 
на съвременната война: класичес-
ка компонента (въоръжени стъл-
кновения), политическа, иконо-

мическа, финансова, информаци-
онна, всяка със своя специфич-
на технология, практика и личен 
състав (офицери, сержанти и пе-
хотинци). 

Информационната война 
борави с факти, реални, поста-
новъчни или направо съчине-
ни, служещи за основа, на която 
се изграждат слоеве интерпрета-
ции с различна степен на интелек-
туална натовареност и претенции 
за достоверност, с най-долен слой 
директната пропаганда, в коя-
то се работи с лепене на стандар-
тни етикети, които не се нуждаят 
от обосновка. Вместо обосновка 
се работи с изрази от вида "както 
всеки знае", "в унисон с практики-
те на цялото прогресивно чове-
чество", "според световните ме-
дии" и други роднини по права 
линия.

Употребата  на гореспомена-
ните хибриден, хибридна, хибрид-
но, хибридник,  в комбинация с 
подбрани думи, могат да при-
добият неоспорима негативна 
конотация, която, съвсем оче-
видно, не се нуждае от каквито 
и да са доказателства или  обос-

новаващи логически конструк-
ции т.е. съответните текстове 
могат да се класифицират като 
най-елементарна, "пехотинска"  
пропаганда, незаменима при 
мълниеносно заклеймяване на 
противник или опонент за въз-
мутително поведение или пози-
ция, техника особено подходя-
ща в негово отсъствие. 

Пример: "Гадно изпращане на 
хибридно видео". Ясно е внуше-
нието, че става дума за видео, на 
което най-малкото не може да се 
вярва, че става дума за безочли-
ва пропаганда за заблуждава-
не на всички честни хора и т.н. 

Дори опростената конструкция 
"хибридно видео" може да свърши 
работа като се внушава съмнение 
в неговата достоверност. За до-
машно, за усвояване на нови про-
пагандни върхове, опитайте се да 
конструирате изречения с оста-
налите 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 по-
зиция по отношението на декла-
рациите на г-н Нахум е било из-
разено учудването как човек жи-
веещ в САЩ от 45 години може 
да има мнение различно от това 
на Прогресивните западни ме-
дии, на Свободния свят, и осо-
бено на тези в Щатите. Учудва-
нето е в пълен унисон с позиция-
та на един от главните редактори 
на вестник New York Times, който 
твърди, че всеки който се съмня-
ва в написаното в този вестник 
не може да се счита за америка-
нец. За най-голяма изненада на 
неолибералите, които доминират 
западните медии и контролират 

напълно тези в САЩ, се оказа, че 
има такива неамериканци, кои-
то даже успяха да изберат свой 
президент, г-н Доналд Тръмп, 
който в момента съди за клеве-
та флагмана на неолибералната 
демокрация, New York Times. Обя-
вен от прогресивните медии за 
руски агент, срещу преизбиране-
то на г-н Тръмп тече предизбор-
ната кампания на Демократичес-
ката партия, в която временния 
водач Сандерс, е обявен за кому-
нист и също така за руски агент. 
Тези факти навеждат на мисъл-
та, че позицията на крайна ру-
софобия, демонстрирана от г-н 

Нахум, може да се окаже край-
но рискована за родните ни не-
олиберали при положение, че 
изборът за президент на САЩ в 
края на тази година, според про-
гресивните медии, може да се 
окаже избор между двама рус-
ки агенти. Аз лично съм си взел 
бележка и предпочитам алтерна-
тивна платформа. 

Тази алтернативна плат-
форма предполага наличието 
на перманентен принципиален 
противник т.е предполага и на-
личието на собствена позиция, 
която не си сменя периодич-
но знака поради конюнктурни 
съображения. Освен това тази 
позиция е практична, тъй като се 
знае, че всяка смяна на противни-
ка е свързана с прекалени разходи. 
Нещо като арестуване на шпи-
онин, автоматично и тайно за-
местван от друг, който трябва да 
се разкрива наново с доста уси-
лия. В чисто политически аспект 
идеалът е борба на идеологичес-
кия фронт в стил максимално 
близък до академичния като 
противниците полагат сериозни 
усилия народът да е добре нахра-
нен и облечен, за да не се включи в 
конфликта като трета неконтро-
лируема сила, помитайки пър-
вите две. Тук няма противоречие 
със закона на Нютон - физици 
и инженери редовно оперират с 
повече от две сили.

Идеалът за академична дис-
кусия има най-голям шанс да се 
реализира във форуми с участи-
ето 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 годи-
ни (1926 г.). Това е и причината за 
продължителните опити от чле-
нове на ПЕН да се даде възмож-
ност на г-н Нахум да превклю-
чи от агресивен неолиберален 
стил към академичен, за което 
не се изискват особени усилия. 
Разбира се, ако е налице потенци-
ал да се осъзнае, че алтернатива 
всъщност няма. Още, оказа се, че 
не помага и изнасянето на дис-
кусията в медиите, което не е за 
учудване, имайки предвид перма-
нентната им поляризация в коя 
и да е демократична държава. 

P.S.
Имайки предвид синусуидал-

ната еволюция на г-н Нахум в по-
литически аспект не мога да из-
ключа организирането на скан-
дал в новосъздадения  ПЕН Бълга-
рия Демократичен Център (PEN 
Bulgaria Democratic Center) като 
причина за поредното му напуска-
не, очаквайки с нетърпение и нова-
та му книга «Завръщане в Крим».

БЪЛГАРСКИЯТ ПЕН-цЕНТЪР И 
„хИБРИДНАТА“ ПРОПАГАНДА

Здравка Евтимова 
председател на ПЕН-клуб 
България

Сергей ЗАГАТИН

Глобалната икономиче-
ска криза вече бушува 
с мощ и главно - вре-
ме е да я оглавим и да 

използваме всички възмож-
ности, които тя отваря. Бонус 
е хубавата възможност да си 
поиграем с някого за нещо.

Гудбай, Америка!
В класическата западна по-

литическа наука разпадането 
на Съветския съюз се описва 
като логичен резултат от ком-
бинация от няколко хитри 
външни манипулации, про-
веждани от колективния За-
пад под командването на еки-
па 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-
селението от остаряла идео-
логия, тези предизвикателства 
доведоха до самостоятелното 
разглобяване на първата со-
циалистическа държава на 
планетата.

Манипулацията 
означава преди всичко 

блъфиране на Рейгън със 
СОИ (Стратегическа отбра-
нителна инициатива), благо-
дарение на което СССР навли-
за все по-дълбоко в надпрева-
рата с въоръжаването, коя-
то беше твърде скъпа за него 
през 80-те години, и срива на 

цените на петрола (основни-
ят източник на петродола-
ри за съветската икономи-
ка), който САЩ организира-
ха с помощта на Саудитска 

Арабия, умело спекулирайки 
с ислямистката солидарност, 
подхранвана от войната в Аф-
ганистан.

Това тълкуване на събити-
ята е не само значително опро-

стенческо, но макар и чудовищ-
но опростено - то е доста подхо-
дящо за обучение на нови вой-
ници на глобализма.

Това идва да ни покаже, че 
скъпите задгранични парт-
ньори не са си направили изво-
ди от реалната история на раз-
пада на СССР - и това е добре.

Историята е хитруша и би 
било много смешно да се про-
чете в учебниците на бъдеще-
то как колективният Изток, 
воден от Путин, за първи път 
блъфира Съединените щати в 
безсмислената и твърде скъпа 
за Америка от 2020 г. (с трили-

онния си бюджетен дефицит) 
надпревара с въоръжаването и 
то в момент, когато американ-
ските елити изгубиха един-
ство, фондовата борса се про-
пука по шевовете, губейки 15% 

седмично, а Русия свали цени-
те на петрола - и с тях тушира 
икономиката им.

Накратко, Путин е дейст-
вал със САЩ по същия начин, 
както Рейгън със СССР.

Този възглед за това, което се 
случва сега, би бил не по-малко 
опростенчески, тъй като хората 
обикновено обичат символи-
те, а политиците най-вече.

В момента обаче трябва да 
отговорим на въпроса – 
защо в петък, 6 март 2020 
г., Русия свали цените на 

петрола?
Но да започнем с фактите:
1) В началото на 2020 г. Ру-

сия 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. Са-
удитска Арабия има бюджет, 
който би се освободил от дефи-

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

3) Съединените щати в на-
чалото на 2020 г. имат бюджет, 
който не  зависи от цените на 
петрола, но има повече от три-
лион дефицит, а с разходите са 
от 4,7 трилиона. долара. В ком-
бинация с най-големия държа-
вен дълг - около 23,4 трлн. до-
лара - съществуването на тази 
държава се крепи само от 
прословутата „печатница“ на 
ФРС и контрола върху петро-
доларите. Златните резерви на 
САЩ на този фон изглеждат и 
са в рамката на статистическа-
та грешка.

4) В началото на 2020 г. 
две трети от обема на произ-
веждания нефт в Съединени-
те щати представлява т.нар. 
„шистово“ масло. Днес амери-
канските ведомства започват да 
блъфират, че разработването 
на шистов нефт щяло да прес-
тане при цена от 25 долара за 
барел. Това обаче прилича пове-
че на неуспешен опит за предо-
твратяване на паника на борса-
та. Тя би била катастрофична, на 
първо място, защото чудовищ-
ната степен на заемозадлъж-
нялостта на  компаниите, за-
нимаващи се с производство 
на шистов нефт, е известна на 
всички финансисти.

5) Освен това към нея се при-
бавя вече съществуваща пани-
ка в американските борси пре-
дизвикана от непрекъснатия 
спад на всички индекси и ка-
питализации през последни-
те три седмици, причинен или 
от страха от коронавируса, или 
от опита да бъдат „издухани“ 
финансовите балони под ина-

че правдоподобно извинение - 
"Корекция".

Предвид всички горепосо-
чени 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-зговор-
чива и управлявана;

б) преминаване във вътре-
шен план към следващия етап 
на заместване на вноса и отде-
ляне на икономиката от влия-
нието на петродолара;

в) унищожаване на конку-
рентите за нефт и газ в Съеди-
нените щати - силно кредити-
раните "шистови" компании, а 
като бонус, строшаване гръб-
нака на камилата на амери-
канската икономика и следо-
вателно хегемонията на дола-
ра.

Всичко това заслужава да 
бъде подчертано. Днес, 9 март 
2020 г., в 17.30 часа по москов-
ско време, е началото на търго-
вията в източните Съединени 
щати, когато акциите на основ-
ните производители на „шис-
тов нефт“ започнат да се нали-
ват. Струват си те да бъдат следе-
ни - Pioneer Natural Resources 
Co., Whiting Petroleum 
Corporation, Occidental 
Petroleum Corporation.

Освен това особено важен е 
показателят за броя на актив-
ните сондажи в САЩ, но тъй 
като  той има известна инер-
ция, ще бъде актуализиран едва 
в края на седмицата.

Сривът на капитализациите 
на тези фирми вероятно ще от-
веде американските борси още 
по-надолу в бездната на една 
неминуема и неконтролиру-
ема криза.

Решението на Русия да сва-
ли пазара на петрол е всъщ-
ност решение да бъде фактор 
в управлението на световна-
та икономическа криза и да 
извлича максимални бонуси 
при нейното приключване. И 
с пълно право. Образно казано, 
ние трябва да получим макси-
мума при споделянето на „аме-
риканското наследство“. Ние 
имаме не само моралното пра-
во на това, но и всички подхо-
дящи ресурси: здрави финанси, 
все по-независима икономика, с 
нас е „световната работилни-
ца“ - Китай, както и други съ-
юзници, армия, флот и руска-
та гвардия.

Аз съм истерик, който пора-
ди колебанието на курса на до-
лара провалих пътуването си, за 
среща с коронавирус в Испания 
или Италия. Препоръчвам на 
всички да се успокоят и да по-
сетят, например, Карелия или 
езерото Байкал.

Останете с нас - светът ни-
кога няма да бъде същият. Ру-
ското слънце изгрява - бавно, 
но стабилно.

Източник: Поглед.инфо

Отмъщението! 
Защо Русия свали 

цените на петрола?

Светослав Нахум и неговите отрицатели: Александър Гочев, Бойко Ламбовски и Алек 
Попов от българския Пен клуб
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Поредното искане да се вър-
не старото име на връх Св. Ни-
кола, който сега се нарича Шип-
ка, е отхвърлено чрез публикува-
ния Годишен отчетен доклад на 
Комисията по наименованията 
на обекти с национално значе-
ние и населени места при Прези-
дентството. На 4 октомври 2019 г. 
е било разгледано ново предложе-
ние за промяна на името на върха, 
анализирани са всички аргументи 
„за“ и „против“ и старото наимено-
вание „връх на свободата“ запазва 
името си Шипка.  Според докумен-
тите 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 събра-
ние, е преименован от Столетов на 
Шипка.

Соб.инф.

ИСТОРИЯТа КаТО СВИДЕТЕЛ ИСТОРИЯТа КаТО СВИДЕТЕЛ

БългариЯ над всиЧко!

адрЕс на рЕдакЦиЯТа:
1000 софия

ул. Пиротска №3
тел.: 02 985 23 07

тел./факс: 02 846-50-01

Банкова сМЕТка: 
Уникредит Булбанк

IBAN BG43UNCR70001519963494
BIC 

UNCRBGSF
Приемат се оригинали по

стандарт 30 реда,
56 машинописни знака.

ръкописи не се рецензират 
и не се връщат.

Броят е приключен редакционно
на 13.03. в 14 часа.

Хонорари се изплащат в сряда 
и четвъртък от 13 до 15 часа

ISSN 1310-8492

главЕн рЕдакТор
Минчо МинЧЕв

рЕдакЦионЕн съвЕТ:
Проф. д. ик. н. Бончо асЕнов

акад. васил гЮЗЕлЕв
виолета сТаниславова
(отговорен редактор)

д-р инж. Марин БЕлоЕв
Проф. дфн нако сТЕФанов

акад. николай ХаЙТов
ст.н.с. румен водЕниЧаров

Проф. д-р ист. н. Тодор МиШЕв
Фотографии Борис Марков

ИЗДАВА
“Втора Зора“ ЕООД
Печат “Нюзпринт”,

София, ул. “Тинтява“ 100

От стр. 12

Те вярвали, че без подкрепа-
та на богатите няма да осъмнат. 
Наистина живеели в Републи-
кански Рим. В битността си на 
републиканци приемали да бъ-
дат възпитавани във вярност 
на своя патрон. 

Безпощадният и всевиж-
дащ  Марк Тулий Цицерон 
не пропускал и тази низост 
в речите си. Разобличавал 
извращенията. Доказвал, 
че зависимостта и робско-
то покорство всъщност са 
цял продукт от действията 
на властта. Най-убедителният 
пример за него се оказал рим-
ският наместник в Сицилия, 
награбил огромни богатства от 
населението, не били те придо-
бити с личен труд. Произво-
лът е наказан, Сенатa отстра-
нил наместника. Последвала 
и конфискация. В съда, раз-
бира се, се водили дела. Пър-
ви век до новата ера отбелязва 
и голямо развитие и утвър-
ждаване на римското пра-
во. Теория и практика. Създа-
ваните закони гарантирали 
реда в държавата, чрез тях 
тя направлявала, укрепвала 
собствените си основи. Ин-
ституцията Сенат осъзнавала 
достатъчно добре, макар и не в 
най-пълен обхват, своята роля, 
обществена и държавна зна-
чимост. 

Справедливостта е 
въздигната в цел на 

съдиите, 
независимо от факта, че 

губещият по-често е разо-
рения селянин. Разбира-
емо. Разорен е, следовател-
но липсват му пари за под-
купи. Подкупите също бихме 
нарекли римски истории. Те 
също имали място и в съда и 
в Сената.

Независимо от сложности-
те и конфликтите на полити-
ческата и социална сцена,  Рим 
бил в разцвет. Разширявал се 
постоянно. Границите дости-
гнали до двата бряга на река 
Дунав. Окончателно покори-
ли Галия (днешна Франция), 
Иберийския полуостров 
(днешна Испания),  келтите 
в Германия, древногръцки-
те полиси, племената в Си-
рия, Либия, Египет на фара-
оните.

Древногръцката духов-
ност, постиженията в ма-
тематиката, астрономия-
та, физиката се унаследили, 
преплели се с римската – не 
принудително, а по естест-
вен път. Още по онова време 
римската философия се въз-
приемала като продължение 
на древногръцката. Всъщност 
те обединили цяла Европа. 
На огромната територия раз-
пространили Рим като духов-
ност, доколкото е възможно, и 
като държавност в много по-
висок обем. Разгърнали стро-
ителство на градове, пътища, 

мостове, водоснабдяване, хра-
мове, частни вили, стадиони 
и амфитеатри. Нека се взрем 
само в древните останки  на 
града Рим, но и да поспрем оп-
иянени от красотата и вели-
колепието на град Палмира в 
Сирия. Удивлява архитекту-
рата, високите изисквания 
към качеството и функцио-
налността, както и стреме-
жът на държавата да осигури 
средства, да планира и съз-
даде необходимата органи-
зация. На първо място обаче 
може би е по-правилно да бъде 
изведен фактът за осъзнава-
нето на самата потребност от 
културен размах с такава съ-
държателна наситеност. 

Държавата виждала не 
само пред носа си. 

Гледала далече напред, с 
очи в бъдещето впити. В този 
първи век от старото летобро-
ене управлявал и в 63 г. пр.н.е. 
бил избран за Велик Понти-
фик Цезар. По наблюдения-
та на Цицерон привличал под-
крепата на градските  плебеи  
и войниците. Те очаквали да 
придобие пълна власт, да за-
крие дълговете и да им раздаде 
земи. Поддържала го и голя-
ма част от аристокрацията, 
за разлика от неговия про-
тивник Антоний, следван от 
знатните и богатите.

Юлий Цезар, с премерени 
тактически ходове, лавирай-
ки между различните полити-
чески сили и обещавайки бла-
горазумие, обединил мнозин-
ството, възложило му широки 
пълномощия за управление, 
равносилни на почти едно-
лична диктатура. Тогава вече 
започнал постепенно да нару-
шава и отменя републиканските 
традиции. Съсредоточавал мно-
го власт, насочвайки Рим към 
монархия. И тук отново се 
произнася неспокойният, нес-
миримият, умен и неустрашим 
оратор Цицерон. „Цезар не знае 

накъде ни води, ние сме роби на 
Цезар, а Цезар е роб на обстоя-
телствата.” Наситено, рядко 
по синтезираност изречение. 
Без да поправяме или да допъл-
ваме Цицерон, позволяваме си 
да посочим, че обективните об-
стоятелства, 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 всич-
ки им стават роби. Възприел, 
осъзнал обективността, умният 
и целеустремен управляващ се 
стреми да насочи силата им в 
полза на държавата, за общо-
то благо. В доброволен роб се 
превръща само алчният не-
кадърник, който по правило е 
без хоризонт. Светоний, поли-
тик от същото време, като че 
ли открехва вратата към тази 
обърканост, цитирайки самия 
Цезар: „Републиката, това не е 
друго, а празна дума без съдър-
жание 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 репу-
бликата от опитите на Марк 
Антоний да я отмени. Не би. 
Отношението към нея на този, 
комуто я дали, неговите оцен-
ки и реални действия отвеждат 
към заключението, че незави-
симо от формата на властта, 
републиката може да прила-
га и  монархически методи. И 
обратното, монархията може 
да притежава републикански 
характеристики. Струва си да 
се изследва още по задълбочено 
повтарящата се и съществува-
ща симбиоза.

Цезар прилагал 
ненавижданите от 

богатите закони на братя 
Гракх, 

чрез тях оземлявал бедни-
те. Ще попитате, какви са зако-

ните на братята Гракх и какво 
им донесе борбата за приема-
нето 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 днеш-
ното време, и било е то преди 
новото летоброене. Законът 
предписвал земята над утвърде-
ния размер да получат на мал-
ки участъци безимотните. В ре-
зултат за 15 години прилагане 
оземлили 80 000 семейства.

За следващата 132 г. пр.н.е., 
неговите привърженици, 
главно сред плебса и селяни-
те, го подтикнали отново да се 
кандидатира за народен три-
бун. Срокът бил едногодишен. 
Този път Сената не се подвел. 
Изпратили въоръжен отряд сре-
щу симпатизантите. Разпръс-
нали 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. Уреж-
дали се правата им, получавали 
римско гражданство, а по този 
начин се увеличавали възмож-
ностите за влияние върху раз-
поредбите на центъра. Казано 
по ясно – намалява се размера 
на извличаните приходи. Как-
то и преди единадесет години, 
центърът се сплотил за проти-
водействие. Последвал кървав 
сблъсък и всичко приключило. 
За главата на Гай Гракх изпла-
тили обещаната награда. На-
зидателно. Историята няма 
склонност към снизходител-
ност. Напротив. Жестока е. 
Подобно законодателство не е 
шега. Утвърждават се тенден-
ции, засягащи материални 
интереси. Няма място за ми-
лост. То е като 
да се опиташ да отмениш 
плосък данък и да въведеш 

прогресивен.  
Сега нека продължим с ра-

ботата на Юлий Цезар. 
В новите колонизирани те-

ритории той увеличавал вли-
янието на местните земевла-
делци, провел и други реформи, 
смущаващи сенаторите. Те не 
застрашавали републиката, но 
ограничавали печалбите им и 
заговорът не закъснял. Орга-
низатори били близките нему 
аристократи Брут и Касий. На 
15 март 44 година до новата 
ера той бил убит на пейките в 

сената. Така, че уважаеми чи-
татели, не ви разказвам рим-
ски истории, просто такава 
е историята на древния Рим. 
Може би дори звучи малко по-
знато. 

Така сенаторите попаднали 
в нова ситуация – следвало да 
обявят Цезар за тиранин. Бил 
ли е такъв или не?!  История-
та и до днес не е отговорила, но 
те пожелавали тази развръзка. 
Обявят ли го обаче сега за та-
къв, ще оправдаят убийците. 
Това също го искали, но пък 
по този начин се задължават 
да отменят полезните му ре-
форми в провинцията и ре-
ално ще заплашат Рим. И тук 
отново се намесва Цицерон. 
Предлага да не се обявява Це-
зар за тиранин, но и убийците 
му да не се наказват.

Решена била част от про-
блема, тъй като верните цеза-
рианци провъзгласили за не-
гов наследник 19 годишния 
му внук Октавиан. Цицерон 
ратувал за република и го при-
влякъл на своя страна с наме-
рението да го противопостави 
на Антоний. Не се посвенил да 
сподели, че той всъщност е бо-
жество, изпратено от Юпи-
тер, за да спаси Републиката. 
На думите му младият човек по-
вярвал без да се колебае. Възве-
личавайки го поощрил присъ-
щото му властолюбие и лице-
мерие. Ето я обаче тук 

иронията на съдбата. 
Десетина години очаквали 

Октавиан да обяви проскри-
пционни списъци, включва-
щи убийците на Цезар. Обя-
вил. Удара поели мнозина 
крупни земевладелци. Те били 
разорени и прогонени. Сена-
тори напуснали пейките. Пад-
нали от високо. Уви, на първо-
то място положили сенатора и 
мислителя Цицерон, подали-
ят ръка на младото момче Ок-
тавиан. Изобретение с досадно 
и цинично повторение във ве-
ковете. И то е история на Рим, 
а не присмехулното „римски ис-
тории“.

В продължителното си 
управление Октавиан не се 
обявил против републиката, 
но, бидейки начело, запазил 
всички императорски приви-
легии и форми на управление. 
Ловък и двуличен, така органи-
зирал държавата, че тя да уве-
личава богатството на лиде-
рите. Разчетлив, предвидлив, 
сполучвал да се приспособи, да 
се нагоди към всички промени 
и лъкатушения.  Заемал пози-
ции, които сплотявали угнети-
телите против угнетените. Из-
ползуваме позабравени думи, но 
и при римската република от I 
век до новата ера, съществу-
вали потисници и потиснати. 
Октавиан Август обаче нагла-
сявал, направлявал, обезсми-
слял и разколебавал опити-
те за реална съпротива. Въз-
пирал обединяването и сре-
щу себе си, и срещу властта. 

Така постепенно, но неотклонно 
обезличавал републиканските 
принципи и закони до настъп-
ването на деня, в който приел 
без видима съпротива импера-
торския жезъл. С това не спрял 
възхода, напротив. Колкото до 
чертите на характера и особено 
техните проявления при вода-
чите, то те едва ли, или по-скоро 
трудно, биха били потискани и 
възпирани от практикуваната 
форма на управление. Имен-
но Октавиан Август потвърж-
дава подобно мнение. И като 
републиканец, и като импера-
тор 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 цару-
ване Октавиан вече така вла-
деел пулса на обществото, и 
особено на сенаторите, че мо-
жел да направи каквото поис-
ка. През 27 г. пр.н.е. събрал Се-
ната и обявил: гражданските 
войни свършиха, Рим е оми-
ротворен. Моята мисия е в 
края си. Оттеглям се в частния 
живот. Моноспектакъл, коме-
дия. Раболепието безгранично. 
Разплакани дори, сенаторите 
с убедителни доводи и нови 
предложения успели да го 
склонят. Останал. Република-
та не била възстановена, но не 
била и отстранена. Рим е в пе-
риод на империя и действащи 
републикански правила и зако-
ни. Той управлявал  навсякъ-
де. Всички кротували под  сян-
ката му. Пљ пръв от него нийде, 
никъде. Не позволявал. Най-
много него обичали свобод-
ните римляни. Избрали го и 
за свой върховен съдия. Като 
цар Соломон. И на сенаторите 
също, и на цялата знат. Създа-
дена била огромна броеница от 
синекурни структури – квесто-
ри, идили, претории, консули 
и други. Почести за величие-
то и почетни длъжности, за-
емани и за непълен срок. Да се 

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 положи-
телен или отрицателен знак – 
от всичко по малко или по 

много. 
Поотърсим ли от лошото 

тази знаеща личност, подози-
раме се, че и днес още изпит-
ваме симпатии към нея. Тя е 
рожба на своето време, на тру-
совете на формирането на дър-
жавата, на общественото съ-
зидание. Обръщал се е непре-
къснато към миналото, към 
традициите, гледал е и далеч 
напред. Изглаждал е, прими-
рявал и социалните проти-
воречия. Бедите следвали една 
след друга. Противоборства, 
страсти. Днешните прияте-
ли ставали утрешни врагове. 
Нито ден не минавал без бури, 
нито нощ без светкавици. Оп-
итай се да плуваш в подобно 
море, опитай се да не бъдеш 
комедиант.

По предложение на един от 
най-главните блюдолизци, Му-
наций Планк, към името Окта-
виан е добавено името Август. 
т.е., въздигнали го в божество. 
Вече се наричал Цезар Август. 
Подразбирало се, че е син на бо-
жествения Юлий Цезар. Това ти-
тулуване се е запазило за всич-
ки императори впоследствие. 
Неволно възкликваме – къде е 
драмата, къде е комедията на 
тази огромна сцена. От Рим до 
Египет, до двата бряга на Ду-
нав и до Иберийския полуос-
тров. Театър или история. Ис-
тория със сигурност. Въпреки 
комедийното, въпреки размаха 
на царедворщината, въпреки че 

пътем се преобличала държа-
вата Рим, тя с тежки и сигурни 
крачки вървяла напред. Прегаз-
вала и създавала.

Известно е на историята, че 
на смъртния си одър той про-
шепнал на ухото на близко сто-
ящия – в живота си аз бях ис-
тински комедиант. Молбата 
ми е да бъда изпроводен като 
артист с ръкопляскания.  Увле-
чен в традициите, схващайки се 
като блюстител на правото, на 
морала, изисквал те да се спаз-
ват, нравствените норми да са 
на висота. С тяхна помощ вяр-
вал, че щели да се възвърнат 
преминалите златни времена. 
Основите на империята с тех-
ните плюсове и минуси били 
поставени. Здрави и непокла-
тими в бъдещите четири века. 
Приема се, че тя се оттегля в IV 
век при император Теодосий I.
Безграничният разкош се 
разраствал неимоверно. 

Сам по себе си той е и бе-
лег за разцвет, за прогрес, 
но за жалост търкалял и 
тежкото колело на нищета-

та. Известно е, че действия-
та на властта представлявали 
и търсене на баланс. Пътища, 
решения са откривани, не са 
намирани морални сили за 
приложението им. Затихва-
ли са много скоро след тях-
ното провъзгласяване в Се-
ната и пред народа. Уморени 
от дебати, добронамерените, 
понякога и  жестоки полити-
ци, са се оставяли да заспят 
в покоите на своите обшир-
ни имения и вили, разполо-
жени сред протегнатите към 
небето стройни  кипариси, 
заобиколени от цветя и веч-
но зелените цъфнали хра-
сти, от бълбукането на бист-
рата вода.

Нека си позволим накрая  
да се намесим в израза "рим-
ски истории ли сега ще ми раз-
казваш" и да прозвучи той в 
друг вид – "с римски иронии 
ли сега ще ме запознаваш". Да. 
И не съвсем.  Ние само от-
гърнахме една страничка. В 
нея нямаше нищо иронич-
но. Беше делнично. С прили-

ви и отливи, с падения и въз-
ходи, имаше там и убийства 
и проскрипции. 

Ирония е днешното вре-
ме. То не се обръща назад. 
Неспособно е да улови биб-
лейската повторяемост. Не 
се стреми да види, да срав-
ни себе си. Вероятно се бои 
да застане пред огледалото 
дори. То също отразява ис-
тината. Голата, неподправе-
ната. За душата и за тялото. 
Обхваналите го високоме-
рие, самовлюбеност и суета 
правят да преиначава, да въ-
вежда историята като своя 
прислуга вместо да є се покло-
ни като на учителка. История 
ли, ирония ли е всичко или не-
лепа, злощастна съдба и про-
кълнатост да обичаш само 
себе си, да се превръщаш в 
единствено мерило за всичко.

Ирония ли е това, достиг-
нал до невисокия си таван на 
прозрение да проумееш, че 
ако хвърлиш камък в блато-
то, то той ще да потъне едва 
наполовина.

РИМСКИ ИСТОРИИ РИМСКИ ИСТОРИИ

ВРЪХ ШИПКА ЗАПАЗВА ИМЕТО СИ

Император Октавиан Август
Братята Тиберий и Гай Грахк
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Антология

ХЕЙ,  
ПРОЛЕТ ИДЕ!

Хей, пролет иде! Дигат се мъглите.
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!

КИРИЛ  
ХРИСТОВ

И
маше някога израз 
"римски истории ли 
сега ще ми разказ-
ваш". В него се съдър-

жа и снизхождение, и части-
ца подигравка към събесед-
ника. Макар че, подириш ли 
способността да се замисляш, 
то във всяка история ще откри-
еш днешното време. Не рядко 
тя е огледало – имаш ли очи ще 
видиш там и себе си без много 
труд. За да се предпазя донякъ-
де от упрека, няма да разказвам, 
а ще ви запозная с Марк Тулий 
Цицерон, с неговите приятели 
и врагове, появили  се на рим-
ската политическа сцена през 
седемдесетте  години на I век 
до новата ера. Оттогава са из-
минали пълни две хиляди го-
дини. 

Смутно, объркано време за 
републиката. Бунтове на бе-
дните, граждански войни. Не-
спокойно. Причини – едни-
те се борели за хляб, за сво-
боди, за римско гражданство. 
Другите – за власт, за слава, а 
то ще рече и за богатство. Во-
дачите на противоборстващи-
те (освен гладиатора Спартак, 
повел въстаниците в същия 
този I век), почти без изключе-
ние били сенаторите – аристо-
крати или висши военни. Зад 
тях обикновените гладни. Пле-
беите. 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 гражда-
ни Цицерон казвал – 
та те нямат нищо друго, 

освен правото на глас. 
Самият Цицерон е от „но-

вите хора“, нямал знатен про-
изход, но бил блестящ оратор, 
със солидни философски и 
литературни знания, тълкува-
тел и създател на закони.

Безспорно надарен с ум чо-
век, но и съвършено непосле-
дователен, неверен, готов да 
смени позициите си и прия-
телите си щом прецени, че те 
не се ориентират и не могат да 
му бъдат полезни при настъп-
ващите промени в развитието 
на обществото и републиката. 

В политическите си съчинения 
от 60-те години на I век разви-
ва идеята за „съгласието меж-
ду съсловията“. Разработени са 
нови направления от него и в 
съдружие възприети като необ-
ходими и  справедливи. Може 
би пък именно тази изменчи-
вост е схващал като средство 
за постигане на целите, като 
възможност за преодоляване 
на неизбежната съпротива. 
Умеел да общува с всички об-
ществени слоеве, да привлича 
симпатии, последователи, съю-
зници. Устройвал зрелища, раз-
влечения за плебеите. Не жалел 
парите си. Обеднявал, но после 
многократно възвръщал.

В демагогията постигал 
висини. Пред народа възхва-
лявал сенаторите братя Гракх, 

приетите от тях закони в полза 
на бедните. 

Борел се за прилагането на 
тези закони…, но и без да се 
притеснява клеймял братя-
та – рушители на социалния 
мир! В писмата си пък до род-
нини и приятели се подигра-
вал и със Сената, и с народа! 
Какво огромно ветрило от про-
тивоположни мнения и откро-
вения. Наистина те прозвучава-
ли и като сплетни, но в сърцеви-
ната си представлявали добре 
премислени оценки за обек-
тивната действителност, за 
ставащото с всички произти-
чащи последици. Рим същест-
вувал със своите страсти и бор-
би за надмощие. Участието из-
исквало и смелост, и прозор-
ливост. Жертвоготовност. По 
това време наказвали не само 
с изолация, но и с нож и отро-
ва.
Бурни, размирни времена, 

могъщество на меча! 
Не само на меча, а и на спо-

собностите, на качествата и зна-
нията, на умението да управля-
ваш, да разработиш и прило-
жиш система, обединяваща раз-
ноезично население, намиращо 
се по всички стъпала на разви-
тие на културата, да го подчи-
ниш и да го поведеш нагоре. Да 
накараш с принуда или добро-

волно местните царе да при-
емат и следват твоята полити-
ка, а то никак не е лесно.

Първи век бил наистина 
прекрасно, интересно вре-
ме. Републиканско. Лидери-
те ораторствали и управля-
вали държавата. Имотите си. 
Двете дейности вървели ръка 
за ръка. Не си пречели. На-
против, носели печалби. В оп-
ределени периоди дори по-
литиката осигурявала пове-
че приходи. Още от римско 
време тя е в здрава прегръд-
ка с икономиката. Медал. Две 
лица на един медал. Единосъ-
ща, ако използваме езика на 
Библията. 

Пълководецът Гней Пом-
пей е точен пример за харак-
теристика на крупния земе-

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

вие било налице   – плащали, за 
да прекрачат нейния праг. По-
някога това ставало с гръм и 
трясък. С фанфари. Понякога 
бавно, с припълзяване се влиза-

ло в Сената. Случвало се и в две 
десетилетия да не ти чуят гла-
са там, но какво значение има-
ло!? Трансмисията власт-бо-
гатство работела безупречно 
щом се смаже, а тъй като всич-
ко в природата и обществото е 
взаимосвързано, увеличавал 
се броят на бедните. Не е въз-
можно да преливаш вода от еди-
ния в другия съд и двата да оста-
ват пълни. Щом единият остане 
празен, губи се равновесието. По 
естествен път се отива към про-
тивопоставяне, към формира-
не на съпротивителни сили. 
Неумолимо и неизбежно. 
Премине ли се точката на 

кипене, вулканът изригва. 
Вълнения съпътствали по-

дема, населението се лумпени-
зирало. Позабравени определе-

ния, отличаващи се с обектив-
ност и дълголетие.

Груби и може би неточни 
изчисления споменават по-
ловин милион живеещи на 
ръба на оцеляването. Нека 
припомним, че по бреговете  
на европейското Средиземно-
морие зимите и тогава, и сега 
са топли и поносими. Освен 
това Общината раздавала днев-
но 300-350 000 хляба. Един от 
начините да се изпусне парата 
на вулкана. Тези подаяния и 
различни форми на зависи-
мост развращавали, още по-
грозното е, че задържали на 
ниско равнище обществото, 

но пък успявали да регули-
рат, да контролират отноше-
нията. Покорството на граж-
даните се гарантирало. 
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