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Дългът към паметта е свят и неотменим

на стр. 6-7
Националният празник Трети март в София бе отбелязан с тържества пред Паметника на незнайния войн и пред Паметника на опълченеца. Военни
почести отдадоха представителна гвардейска част и участници в националното дружество Традиция, облечени в руски военни униформи под командването на почетния председател от рез. полковник Станчо Джумалиев
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Петко ПЕТКОВ

лед като митът за мощта,
състраданието, гостоприемството и „миротворството“ на Турция
рухна, Ердоган вече не скрива
намерението си да рекетира Европа с т.нар. сирийски бежанци.
„Поляците тук, в Полша, не
биваше да се намесват. Право е,
че нашият крал нахлу в страната им с цялата си войска и обоз,
но поляците, наместо да поддържат мира, взеха че се намесиха в собствените си работи и
нападнаха краля тъкмо когато
той минаваше най-спокойно.
По тоя начин те се провиниха в
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нарушение на мира и всичката
пролята кръв ще тежи на тях“.
(Бертолд Брехт, „Майка Кураж и нейните деца“)
Когато при въздушни удари на сирийската правителствена авиация срещу бандитите от „Сирийската национал-

турската агресия срещу съседна Сирия премина от операция „Щитът на Ефрат“, през
операции „Маслинова клонка“
и „Извор на мира“, към операция „Пролетен щит“. Думата „щит“ внушава, че става
дума за защита от някакви за-

казал, че в хода на операция
„Пролетен щит“ са били „неутрализирани“ 2557 елементи на режима и са били унищожени 2 сирийски бойни
самолета, 2 дрона, 8 хеликоптера, 135 танка и 5 системи за
ПВО. На свой ред „умерената“

на армия“ загинаха наведнъж
33 турски военни и в последствие към тях ежедневно започнаха да се добавят нови
жертви, турският президент
Реджеп Тайип Ердоган изтърва нервите си. Най-напред
заповяда турските въоръжени сили да започнат операция
„Пролетен щит“ в сирийската
провинция Идлиб, после обяви, че отваря границите на
Турция и пуска „бежанците“
да потеглят към Европа. Понеже ЕС не бил превел на Анкара обещаните три милиарда
евро за издръжката на бежанците на турска земя. Така

плахи, идващи от Сирия, а не
за военна агресия върху територията на суверенна държава. Обаче, войнствените изявления на Ердоган, на министъра на отбраната Хулуси Акар
и политици от управляващия
Републикански Алианс, говорят за съвсем други намерения. Преди да се срещне с Путин в Москва, Ердоган сподели,
че му бил предложил руснаците да си направят база в Сирия, но да го оставят да се разправи с Башар Асад. Според
ежедневника вестник „Миллиет“ (03.03.2020), министърът на
отбраната на Турция Акар бил

опозиция била отнела от силите на режима още 3 села и
установила контрол над района на Джебел Завийе. Напомням, че 135 танка - това е
повече от една бронетанкова
или механизирана дивизия. С
какви средства са били унищожени самолетите и танковете
на Дамаск, имайки предвид, че
сирийското въздушно пространство се прикрива от руските ПВО комплекси С-300,
Въздушно
космическите
сили (ВКС) на Русия и авиацията на Дамаск? На искането на Ердоган да бъде оставен
насаме с режима на Асад ру-

Идлиб: ФИНАЛЪТ НА
ЕДНА АВАНТЮРА

ЗОРА Е !

ското МО отговори, че повече
не гарантира безопасността
на турските бойни самолети,
ако навлязат във въздушното пространство на Сирия над
Идлиб. На фона на словесната
„подкрепа“ от страна на САЩ
и НАТО, тази декларация е повече от предупреждение, че
търпението на Кремъл се е
изчерпало. Що се отнася до
парите, които ЕС уж дължи на
Анкара, те отдавна са й преведени. Но режимът на Ердоган
иска да ги харчи по свое усмотрение, без да представя
конкретни проекти и фактури за направените разходи.
И сега ЕК предложи на Турция
1 млрд.евро, но Ердоган се сопна: „Вече не ги искаме!“. Ето
защо ЕК отпусна на Гърция
700 млн. евро за справяне с
бежанската и мигрантската
криза, а на Турция предложи
едва 60 млн.евро. На сърдито
попче, празна му торбичка!
Ердоган отхвърли и предложението на Бойко Борисов
да участва в тройната среща
на върха в София с лидерите на ЕС и гръцкия премиер
Мицотакис. „За какво ще говорим на онази маса?“, казал той,
цитиран от вестник „Миллиет“
(04.03.2020).
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При това положение България също може да бъде атакувана от мигрантските тълпи, извозвани с автобуси на
турската държава до Одрин,
откъдето те се насочват към
„ничията земя“ между турския
ГКПП „Пазаркуле“ и гръцкия
„Кастанесес“. Става дума за нелегални мигранти, а не за бежанци от войната. Понеже
повечето от тях нямат нищо
общо със Сирия, а пристигат
от Афганистан, Ирак, Мали,
Сомалия и други райони, в
които официално не се водят
бойни действия. Тъй като почти всички те са без документи
за самоличност, Ердоган внушава, че това са „бежанци от режима на Асад“. А не рядко между търсещите убежище в Европа има джихадисти, участвали
в показни обезглавявания на
пленени сирийски войници
или западни граждани, озовали се в неподходящо време на
неподходящо място. Фактът,
че до Одрин те стигат с автобуси, осигурени им безплатно от
турските държавни и общински
власти, и после с други автобуси биват извозени в неизвестна посока показва, че „бежанският“ поток се контролира и
насочва от Анкара. Но, докато
при предишните пропагандни
кампании на режима на Ердоган медиите показваха телата
на деца, като Салман Курди, удавили се недалеч от турския бряг,
сега показват кучето и котката на един иракчанин, който
след тригодишен престой в
Турция и работа по строителните обекти, решил да си търси по-добре платено препитание в Германия или Холандия.
Обаче, преди да стигне там, оставя домашните си любимци,
наричани от него „децата ми“,
на един турски журналист. Защото пътят към неизвестността
бил опасен за тях. Трябваше ли
този мигрант да стигне до „Пазаркуле“ и „Кастанесес“, за да
разбере, че Европа не приема
хора, които не бягат от война?
Вероятно е бил заблуден от
ТРТ, която излъчи съвсем открито карта на арабски с указание за пътищата, по които може
да се отиде в Европа. А един
мигрант от Мали се оплака от
българските граничари, които го набили, скъсали му ръкава, взели му телефона и му казали да се връща, понеже е от
Африка.
Башар Асад ли е виновен
за бъркотията, която цари в
целия Близък Изток? Не, той
прави онова, което е длъжен
да прави като държавен глава
на суверенна страна, подложена на външна агресия: преследва бандитите, които тероризират мирното население
и защитава териториалната
цялост на Сирия. За разлика
от Ердоган, който ги представя
Стр. 2

за „умерена опозиция“ и обучава, екипира и лекува тези „герои“ с надеждата те да свалят
режима на Асад. Без никой да
е искал това от него, „приятелят Тайпи“ изпраща военни
части в Сирия, които се бият
срещу армията на Дамаск редом с остатъците от „Ал-Кайда“ и „Ислямска държава“, обединени под покрива на т.нар.
Сирийска национална армия
и военната организация HTS
(Хейет Тахрир ес Шам). Оправданията на Ердоган за турското военно присъствие в Идлиб
са абсолютно несъстоятелни
и напомнящи казаното по-го-

е похарчила над 40 млрд. долара
за издръжката на сирийските
бежанци, дали Ердоган включва и разходите за военните операции в Сирия? Ако е така, защо
ЕС трябва да плаща за една интервенция, която осъжда от самото начало, и заради която наложи санкции на режима в Анкара?
На срещата си с Бойко Борисов,
Ердоган каза, че вече не иска 1
млрд.евро, а просто ще изпрати
бежанците към границите на
Европейския съюз. Защото, както писа Фатма Челик във вестник
„Йеничагъ“ (03.03.2020): „Страхът на Европа от сирийците е
по-голям от страха й от вируса“.

тягането на руско-турските отношения, но до нова руско-турска война едва ли ще се стигне.
Вярно е, че членът на президентския съвет по национална сигурност и външна политика Месут
Хаккъ напомни, че Турция е воювала с Русия 16 пъти, заключавайки че Анкара е готова да затвори Проливите за руснаците
и да изпрати армията в Дамаск.
Това той направи на 28 февруари по ТВ канала „А Хабер“. Обаче
отговорът на Москва бе многозначителен: през Проливите на
път за Средиземно море и Сирия
преминаха руските бойни фрегати „Адмирал Макаров“ и „Ад-
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ре от героинята на Брехт Майка Кураж: борба с терора на
Кюрдската работническа партия (РКК) и Формированията
за защита на населението на
сирийските кюрди (YPG); защита на цивилното население;
гарантиране на националната
сигурност на Турция и т.н. Всички тези въпроси биха могли да се
уредят в преки преговори с Дамаск или с посредничеството
на Москва, но очевидно не това
е целта на Анкара. Нали кюрдските формирования се изтеглиха на
изток от Ефрат? Нали уж Анкара беше за запазване на териториалната цялост на Сирия? Нали,
по силата на споразумението от
Сочи, Турция трябваше в срок от
един месец да разоръжи „бунтовническите“ формирования
в Северна Сирия? Вместо това тя
продължава да ги обучава, лекува, въоръжава и използва в своите военни операции. Ако Ердоган беше загрижен за цивилното
население в Идлиб, щеше ли да
обстрелва безогледно с гаубици и
да бомбардира с дронове градовете и селата там? Щеше ли да
използва бежанците и мигрантите, за да изнудва ЕС за още
пари? Казвайки че досега Турция

А по повод на призивите от Анкара за подкрепа от САЩ и НАТО,
Арслан Булут отбеляза: „Истинският капан за Турция е да вика
на помощ НАТО“. („Йеничагъ“,
02.03.2020). И Булут, и други автори обясняват, че там където влезе НАТО, влизат преди всичко
САЩ, които после забравят за
си отидат. В момента турската
активност в Идлиб е изгодна за
САЩ, а това значи и за Израел.
Без да го е искала, Турция участва в осъществяването на американския проект за Големия Среден Изток, предвиждащ разпокъсването на големите държави в региона, в това число
Турция и Иран, на 22 по-малки
и създаването на самостоятелна кюрдска държава. При това
положение Анкара не може да
си позволи да се конфронтира
и с Русия. Защото на везните на
руско-турските отношения са руските зенитно ракетни комплекси
С-400, чието усвояване предстои,
газопроводът „Турски поток“,
износът на зеленчуци и строителни материали и работници в Русия, приходите от милионите руски туристи в Турция
и т.н. Вашингтон разбира се наблюдава с интерес и надежда обактуален глас

мирал Иван Григориевич“. Турският всекидневник вестник „Миллиет“ (01.03.2020) припомни, че
корпусен адмирал Степан Осипович Макаров е потопил османски стражеви кораб, а адмирал
Иван Григориевич, по време на
Първата световна война, е бомбардирал черноморското крайбрежие на Турция, заради което бил повишен в звание дивизионен адмирал.
Войнствените заглавия в
проправителствените медии в
Турция внушават, че агресивната реторика и политика на
Ердоган се споделя от болшинството от гражданите, но вестник „Джумхуриет“ (01.03.2020)
разказа, че Ердоган бил шокиран от съветите на бивши и
настоящи депутати от неговата Партия на справедливостта
и развитието (ПСР) в Истанб-

ул да разговаря с властите в
Дамаск. „Това го говори и една
личност начело на Народнорепубликанската партия. Ти защо
го казваш?“, сопнал се той на депутата.
Властите в Анкара усещат,
че краят на ерата Ердоган наближава. И, че изтеглянето на
турските войски от Идлиб ще
смъкне ореола на победител на
„приятеля Тайпи“. Фактът, че
вместо Путин да отиде в Анкара, Ердоган отиде в Москва
на 5 март, за да обсъдят кризата в Идлиб, показва у кого
са силните козове. Нищо че
проправителствените медии в
Турция обявяват за предател
всеки, който настоява за преки
преговори с Асад. Обаче в баланса приятели-врагове на Турция все повече натежава блюдото с враговете. Турция може
и без Ердоган, но какво би станало ако загуби войната в Сирия и властта в Турция? Добре
е над тази възможност да поразсъждава нашият „дипломат“ Бойко Борисов, който
иска с пари на ЕС да си купи
индулгенции в Анкара. Това,
разбира се няма как да мине. Защото няма страна в или извън
ЕС, която да се съгласи на нейна земя да се разгърне Център
за сигурност, т.е. концлагер за
нелегални мигранти и бежанци от Азия и Африка. Да се
молим поредната „фейк“ инициатива на Борисов да не се
осъществи на наш гръб! Колкото до Турция, в статията си
„Б-атаклъкът Идлиб“, публикувана във вестник „Джумхуриет“ (04.03.2020), Мустафа Балбай описва положението, в което е изпаднала Турция, благодарение на външната политика
на Ердоган. А именно, че:
Русия се е върнала много
по-силна в Сирия, с която беше
установила приятелски отношения още в периода на Студената война;
Турската активност в Идлиб обслужва интересите на
САЩ и Израел;
Вместо да бъде част от решението, Турция е станала
част от проблема Сирия;
Говорейки за борбата си с
тероризма, Турция се е намъкнала в опаковката на терора;
От страна, отворила докрай вратите си за бежанци
и мигранти, в яда си Турция се
е превърнала в страна, която ги
оставя пред вратата на Запада;
От страна с нулеви проблеми със съседите, тя се е превърнала единствено в източник на
проблеми.

К

ъм това, дето се вика, ние няма какво да добавим.
Господ да просветли нашите пишман дипломати! Защото в момента те се опитват да купят благоразположението на падишаха Ердоган точно както средновековните балкански владетели преди завладяването на
Балканите от османлиите. Само че вместо да дадем някоя княгиня за жена на султана, имаме турска тъща за посланик в Анкара. „Историята учи, пише Хегел, че народите не се учат от
историята“. Оставете народите, вижте техните управници!
брой 10, 10 март 2020 г.

ЗДРАВЕТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СТОКА
"Случилото се с медицинските сестри е безпрецедентен акт на отчаяние", заяви
на 6 март от парламентарната трибуна Корнелия Нинова, председател на БСП и
председател на парламентарната група на коалиция
„БСП за България“. "Не можем
да мълчим за случилото се вчера в Здравна комисия, нито за
случилото се през нощта и сутринта в Народното събрание. Медицински сестри се барикадираха в зала на парламента, напрежението ескалира и сутринта една от тях
стоя на прозореца на сградата.
Това е безпрецедентен акт на
отчаяние. Причините посочиха самите медицински сестри:
"Правителството ни лъга една
година. Слушаме само лъжи,
лъжи и пак лъжи", коментира
Нинова. Тя обясни, че първата лъжа е била произнесена на
10 април 2019 г., когато премиерът Борисов е обещал, че
ще даде 50 млн. лв. за запла-

Mедицинските сестри Мая Илиева, Бойка Анастасова, Надежда Маргинова, Димитрия Димитрова и Мариета Шарапчиева заплашиха, че ще спят в сградата на Народното
събрание, докато исканията им не бъдат изпълнени.
ти. "Исканията на медицинските сестри са основателни
и справедливи. Работят на по
две смени, на по няколко места,
за да може да издържат семействата си. Получават мизерни
заплати, работят в трудни и
неприемливи условия“...
По нататък в своето изявление г-жа Нинова добави, че ал-

тернатива има и тя е болниците
да станат лечебни заведения, а
не търговски дружества. "Опазването на здравето на българските граждани да не бъде търговия. Това е истинската алтернатива. И това е истинският
проблем, че докато болниците
са търговски дружества, ще бъде
все така", добави тя.

От името на ПП ГЕРБ и парламентарната група, д-р Даниела Дариткова заяви, че "Декларацията на БСП затвърдждава
впечатлението, че сме свидетели на организирана провокация с политическа цел". Това тя
направи в декларция от името на група на ГЕРБ и призова
представителите на мнозин-

ството да не се подвеждат по
думите на Корнелия Нинова.
Така или иначе, датата 6 март
ще се запомни с един изострен
до крайна степен проблем, създаден от творческите колективи
на омразния преход, които постановиха здравето да бъде превърнато в стока, а хората, които са най-близко до болните да
се чувстват ограбени заради милосърдието, което е същност на
тяхната професия.

С МАНЕВРИТЕ „ДИФЕНДЪР-ЮРЪП 20“
сащ ПОДГОТВЯТ ЕВРОПА ЗА ВОЙНА
Тази година САЩ провеждат на европейския континент
най-големите от 25 години военни учения, наречени „Дифендър Юръп 20“ („Защитник на
Европа 2020 г.“) . Освен САЩ, в
ученията се включват също 18
други страни-членки на НАТО
и Грузия. Участват общо около
37 хил. души, няколко хиляди
бронирани бойни и траспортни средства, стотици самолети и хеликоптери. Основната
част от тези 37 хил. военнослужащи са около 29 хил. американски войници, от които 20
хиляди ще бъдат прехвърлени от САЩ, а 9 хил. ще бъдат
от американските части, разположени в Европа. Маневрите ще се проведат на територията на 10 държави, включително Латвия, Литва, Естония,
Полша и Германия. Германия
е главният логистичен център, през който да се осъществи
прехвърлянето на американските войски.
САЩ и НАТО планират да
осъществят неприкрита демонстрация на силата, прехвърляйки голям брой войници и голямо количество военно
оборудване до самите граници
на Русия. Въпреки дълбоката
криза в американско-руските
отношения и въпреки безпрецедентната опасност от военен конфликт между двете ядрени държави, подобно поведение на Вашингтон не е нещо

ново. САЩ открито показват, че
в „диалога“ си с други държави пред дипломацията и консултациите, те предпочитат да
действат от позиции на силата и чрез демонстрация на военна мощ.
Този вид американска „дипломация“, както и самите маневри, започват да плашат немалко хора от европейските
натовски държави. Депутатите от Лявата партия (Ди Линке) в германския Бундестаг заеха особено критична позиция
спрямо ученията „Дифендър
Юръп 20“. Маневрите представляват предприемане на антируска провокация вместо да се
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вземат мерки за намаляването
на съществуващите напрежения на европейския континент.
Германските политици считат,
че това, че НАТО си играе с военната стабилност в Европа
именно в дните около 75-та годишнина от победата над нацисткия фашизъм, е оскърбление за народите на Русия и
други страни от бившия СССР,
чиито предци направиха найголямата жертва и положиха
най-големите усилия за освобождението на Европа от фашизма през Втората световна
война.
САЩ редовно използват насилието, за да наложат своеседмица

то „право“ да господстват над
другите и да ги експлоатират.
Подкрепяйки Вашингтон, европейските държави се превръщат в негови марионетки
в съперничеството с Москва
вместо самите те да предприемат спрямо Русия стъпки, насочени към взаимно разбирателство, диалог, намаляване
на напрежението и създаване
на система за колективна сигурност в Европа. Демонстрации на военна сила като „Дифендър Юръп 20“ пораждат опасения за бъдещето на все още
оставащите в сила споразумения за ограничаване и контрол над въоръженията в Ев-

ропа.
Очевидно е, че демонстрации на военна сила като маневрите на САЩ и НАТО правят участниците в подобни агресивни действия потенциален
прицел за ударите на руските
ракети в бъдеще. Също така е
очевидно, че руските генерали внимателно обмислят създалото се положение и разработват своите планове за бъдещи
действия в случай, че бъде извършена военна агресия против Русия. Руският външен министър Сергей Лавров посочи,
че Русия ще реагира и няма
да остави без внимание процеси, които предизвикват у
нея голяма загриженост. „Но
ние ще реагираме по начин, който не създава ненужни рискове“,
подчерта Лавров. И докато Вашингтон се старае да провокира военен конфликт в Европа,
където прехвърля свои войски от
хиляди километри разстояние,
за разлика от САЩ, Русия извършва военни учения, придвижва военни части и складира ядрено оръжие единствено
на своя територия. За съжаление въпреки търпението на
ядрена Москва положението в
сферата на международната сигурност се влошава, но не всички осъзнават това.
(Lukas Ramonas. Washington
Prepares Europe for War, Baltic
Word, February 20, 2020)
Превод Бистра СТАЙКОВА
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Д-р Радко Ханджиев
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реди време Бърни Сандърс нарече „скандални и антисемитски“
позициите на Путин и
Орбан срещу Сорос. Текст с подобно съдържание бе публикуван
в Therussophile.org – информационен агрегат на новини за Русия
от алтернативни източници извън
официалния мейнстрийм на Истеблишмънта. Сайтът се стреми
да отразява новини и от други
страни, свързани с руските интереси, като Сирия, Китай, Иран
и т.н. Амбицията на създателите е,
всеки, който има интерес към събитията във и за Русия, да може
да се информира своевременно
от едно място, вместо да ги търси в интернет.
Автор на текста е американският гражданин Карл Бейър
(Carl Beijer @CarlBeijer), който споделя впечатленията си от телевизионния дебат между основните
кандидати на Демократическата
партия, състоял се вечерта на 20
февруари 2020 г. Ето част от изказването на сенатор Бърни Сандърс – кандидат за президент от
Демократическата партия:
„(...) Икономическата и вътрешната политика на Сандърс
като цяло ми се струват добри.
Но външната му политика все
още е твърде агресивна. Например:
Крайно десният авторитарнонационалистически лидер на Унгария Виктор Орбан моделира себе
си като Путин в Русия, след като
каза в интервю през януари, че „Путин отново направи страната си
велика“. Подобно на Путин, Орбан
се издигна на власт, като използва
параноята и нетърпимостта към
малцинствата, включително чрез
скандални антисемитски нападки срещу Джордж Сорос; и в същото време успя да обогати себе си и
своите политически подръжници.
Къде тук е „авторитарният“ Путин? Кога Путин „е експлоатирал параноята и нетърпимостта
към малцинствата“? Когато присъства на откриването на Голямата джамия в Москва ли? (...)“
Съдържанието на постинга е
симптоматично за настъпващия
обрат в настроенията на американските гласоподаватели. А и
проучвания на институтите за общественото мнение в САЩ показват, че все повече американци
предпочитат икономическа система, основана на демократични
социални ценности, като тази в
скандинавските страни Швеция и
Норвегия, във Финландия и другаде. Четирима от десет граждани на САЩ на възраст между 18
и 54 години отговарят, че искат
да живеят в социалистическа
нация, а не в капиталистическа
Стр. 4

Кого ще номинира
Демократическата
партия на САЩ?

като американската. Това съобщи наскоро новинарския телевизионен канал „Axios HBO“. Анкетата е проведена през миналата година от института за проучване на
общественото мнение „Харис“ по
поръчка на телевизионния канал.
Подобни настроения фиксира и институтът „Галъп“ в анкета,
проведена в края на април 2019
г.: все повече хора в САЩ смятат,
че социализмът би бил по-добрата посока за бъдещето на страната. При това, налице е промяна в разбирането за социализма,
в сравнение с 2018 г. Нараства
броят на хората, които смятат,
че това означава равенство или
равни възможности. Анкетата
също констатира партийно разграничаване между респондентите: самоопределящите се като
демократи и техните симпатизанти имат по-благоприятно отношение към социализма; докато определящите се като републиканци го възприемат повече като правителствен контрол,
който унижава личността.
Според заключението на „Галъп“ обаче, преобладаващият брой
респонденти в САЩ предпочитат
свободния пазар над държавния
контрол върху определени дейности. На въпроса: „Бихте ли предпочели свободния пазар или правителството да бъде изцяло отговорно за технологичния напредък,
висшето образование, заплатите,
здравеопазването, околната среда,
разпределението на богатството
и другите области?“, повечето от
запитаните са съгласни да има
правителствен контрол за защита на околната среда и на потребителите, но искат властта да не
се намесва в сферата на технологичните иновации и разпределението на богатството.
Институтът „Харис“ пък обръща внимание на особено високия процент жени от тази възрастова група, които твърдо се
противопоставят на капитализма. Отбелязва се и резкия скок
на американската женска половина, подкрепяща социализма:
от 40% преди близо две години, на 55% днес. Същевременно,
в журналистическия коментар на
резултатите от анкетата се прави
уговорка, че предпочитането на
социализма не означава, че американците искат да живеят в
марксистка командна икономика; по-скоро настояват за всеобщо здравеопазване, безплатно
образование и достойно запла-

Бърни Сандърс и Джо Байдън
щане на труда.
Проучванията на „Харис“ и „Галъп“ показват, че социалната идея
става все по-популярна през последните години. В условията на
криза критикуването на „лявото“ се оказва лоша практика и
дори в САЩ думата „социализъм“
е на път да бъде реабилитирана.
Макар досегашният неолиберален елит да е изградил цялата
си легитимност върху мантрата
за "опасност от комунизма" и не
може просто да загърби тази политика, днес подобна реторика
вече дразни част от общественото мнение и дори управляващите елити на някои държави.
Възходът на политици, като
сенаторът Бърни Сандърс, представителката в Камарата на представителите Алесандриа ОкасиоКортес и др., отразява променящите се настроения на населението. Дебатът за икономическото
бъдеще на страната, както и за
световната икономика, може да
окаже дълбоко въздействие на
започващата кампания за тазгодишните президентски избори
в САЩ. "Капитализмът разори
много американци през последните десетилетия и създаде икономика, която хората чувстват, че
е дълбоко несправедлива", изтъкват
коментаторите на канала „Axios“
Феликс Салмън и Алекси Маккаммънд в анализ, озаглавен „Недоволствата от капитализма“.
И добавят, че "подхранването на
този извор на негодувание може да
се окаже основен източник за политическа подкрепа на всички успешни кандидати през 2020 г."
Сенаторът Бърни Сандърс е
единственият кандидат за президент от Демократическата
партия, който се представя за демократичен социалист, твърдейки, че икономическата система,
която преобладава в северните
(Скандинавски) страни, е интевъпрос на деня

ресен пример за следване. „Днес,
през второто десетилетие на 21
век, трябва да се заемем с незавършения New Deal и да го довършим
докрай.“ Според него демократичният социализъм е естествено продължение на политиката
на президента Франклин Делано Рузвелт (1933-1945), известна като New Deal, която извади Америка от голямата депресия, наложи по-справедливи
обществени отношения и предостави основни икономически
права на всички американци.
Това означава нови работни
места, строги банкови и финансови регулации, пенсионна програма за социално осигуряване,
защитата на работещите семейства и т.н.
Сандърс има подкрепата на
„Демократични социалисти на
Америка“ (ДСА) – организация
създадена през 1982 г. от част от
Социалистическата партия на
САЩ с представители на отделни
леви групи и движения. От началото на 21 век политическото й
влияние започва бързо да нараства и към края на 2018 г. наброява над 50 хиляди члена, средната възраст на които е 33 години.
На частичните избори през декември 2017 г. 15 активисти на ДСА
са избрани в управленските органи на 13 щата; като прибавим и
избраните преди това 20, ДСА има
общо 35 представители в местните щатски органи на властта.
През ноември 2018 г. пък Алесандриа Окасио-Кортес и Рашида
Тлаиб са избрани в Камарата на
представителите на Конгреса на

САЩ.
29-годишната Окасио-Кортес е най-младата жена избирана някога в Конгреса на САЩ. Тя
се застъпва за всеобщо здравеопазване, федерална гаранция за
работните места, нов зелен New
Deal, премахване на имиграционните и митническите ограничения, безплатно висше образование, данъчната ставка за годишен доход над 10 млн. долара да
е 70% (както при президента
Франклин Рузвелт). През 2016
г. тя бе в ръководството на екипа на кандидата за президент на
САЩ Бърни Сандърс.
Макар да е класиран на второ място в проучванията на общественото мнение за кандидат-президентска номинация на
Демократическата партия през
2020 г., Сандърс едва ли ще успее да се пребори с твърдото
ядро на съпартийците си около
кръга Клинтън-Обама. Основният му съперник засега е бившият вицепрезидент Джо Байдън, независимо от мащабните корупционни разкрития за
него и членове на семейството
му, свързани с кървавия преврат в Киев през 2014 г. и корумпирания режим на Порошенко.
Предварителните избори за номиниране на кандидат на Демократическата партия, проведени
между 3 февруари и 3 март показват преднина на Джо Байдън с
467 делегатски гласа срещу 392
за Бърни Сандърс. Следващите
турове са през март, април, май
и ще завършат на 2 юни, когато
ще стане ясно кой ще е печелившият. За да бъде номиниран,
кандидатът за президент трябва да получи общо 1991 делегатски гласа.
Наскоро, един друг съпартиец и бивш член на Конгреса на
САЩ – Джон Делани, публично
заяви: „Социализмът, или с каквото и ново име да го нарича сенатор Сандърс, е грешен отговор;
правилният отговор е да направим капитализма по-справедлив
и обединяващ.“ Как ще стане това
ако продължат поддържаните
от глобалистите-демократи деиндустриализация на страната
и въртенето на „печатната машинка“ – отговор няма!
В същото време, глобалисткият проект, който продължава
да е верую на елита на демократите – приключи. Провали се и
импийчмънтът на американския президент Доналд Тръмп.
Всъщност, опитът не доведе до
намаляване популярността му;
обратното, днес той се радва на
близо 50% обществено доверие
и шансовете му през ноември
2020 г. да бъде преизбран – нарастват.

Снимки: Андрей Николов
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ългаро-руският клуб
„Дружба“, Сдружение
„Евразия“ и кметството на с. Върбица под
патронажа на ПП “Нова Зора“
проведоха празник четири в
едно: руска „Масленица“, „Сирни
заговезни“ и „Баба Марта бързала мартеници вързала“ ведно с
празника на самодееца. Взеха
участие над 400 човека, беше
организиран транспорт за извозването на всички желаещи
да участват в празника. Автобусите бяха посрещнати от Виолета Ангелова изобразяваща
Баба Марта с кошница с мартеници. Всички присъстващи
бяха поздравени от председателя на сдружение „Евразия“ Евгения Иванова и кмета на с. Върбица Красимир Маринов.
Водещата на тържестгвото
Нина Тодорова разказа за празника „Масленица“: С този празник се изпраща зимата. Организират се весели игри, пекат се
блини - вид палачинки, защото
това печиво много напомня на
слънцето. Накрая се разпалва
огън и се изгаря Символ.
Масленицата е чучоло, което се прави от слама и символизира зимата. От древни времена се счита, че запалването
на чучелото утвърждава побе-

ПРАЗНИК, ПРЕДИ ДЪЛГИЯ
ВЕЛИКДЕНСКИ ПОСТ

дата на живота над смъртта и
на доброто над злото. Преди да
бъде запалено чучелото, всеки
може да сложи в джоба на дрехата й листче с написано нещото,
което иска да остане в отминаващата зима.
За българския празник „Сирни заговезни“ е характерно искането на прошка, хамкането с
бяла халва или сварено яйце
и прескачането на огньове за
здраве. Това е последният празник с големи веселби преди дългия великденски пост.
Даниела Заркова – секретар на читалище „Пробуда
1990“ в Плевен, разказа за мартениците: „Легендите за произхода на българската мартеница
са няколко, но всички са свързани
с прабългарите и с основателя
на българската държава – хан
Аспарух. Една от тях ни отвежда 1300 години назад във времето. Тръгнал Аспарух да тър-

та нишка свързва българите по
света в едно.
И днес всеки участник в празника получи мартеница и всеки
поиска прошка защото: олеква
ти когато си простил,олеква ти
когато ти прощават. Човекът
на земята все греши, на този
празник прошка ни се дава“...
Пред хората от село Върбица прозвучаха руски и български песни в изпълнение на
руска вокална група с ръководител Атанаска Пеловска от с.
Подем, Вокална група „Росна
китка“ от с. Върбица с ръководител Богомил Мицев.
Особено вълнуващи бяха
изпълненията на сатерична

Т

ова може да отвори възможности за ново начало на сътрудничество между факторите на реалната политика
в света – Русия, Китай и САЩ. И заедно с Индия, Бразилия и други големи държави, не една, а няколко цивилизации, да могат с консенсус да определят съдбата на човечеството, да планират бъдещето на един по-справедлив, многополюсен
свят.
брой 10, 10 март 2020 г.

си нова земя за българите след
като хуните разгромили родината му и отвели в плен сестра
му Хуба. Пристигнал в днешните български земи и ханът изпратил вест по сокол до сестра
си. Аспарух съобщавал, че е намерил райско кътче на юг от река
Дунав и ще се засели там. Хуба
избягала и завързала на сокола
бяла копринена нишка да извести пристигането й. Птицата
долетяла до новата земя, но вражеска стрела простреляла сокола и кръвта обагрила нишката.
След добрата вест за пристигането на сестра си, хан Аспарух
започнал на къса от бяло-червения пресукан конец, връзвал го на
ръцете на войниците и наредил
двата цвята никога да не се разделят - като символ на българското единство. Бил ден 1 март
681 г. Нарекли копринения конец
мартеница, по името на месец
март. Оттогава бяло-червена-
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акция „зора“

вокална група „Феникс“ от с.
Горна Митрополия с ръководител Нина Станчева.
Песни и танци огласяха до късно мегдана на селото. Надежда Аверочкина ръководител на българо-руския
клуб „Дружба“ бе организирала много атракционни игри.
Имаше и конкурси за деца, които се включиха с радост, а лакомствата - баници, пити, кексове, палачинки стигнаха
за тях и за всички желаещи.
Тези, които не видяха чудото
в с. Върбица, могат само да съжаляват. Другите ще го помнят дълго, заради преживените радости и вълнения.
Стр. 5

Защо днес повече от всякога
трябва да празнуваме 3 март

Скъпи сънародници,
Благодаря ви, че на Трети март отново сте хиляди на Шипка, този храм на
българската доблест.

Т

ук, на този връх, „покрит с бели кости и с
кървав мъх“, се решава изходът от войната.
Съдбата го поверява в ръцете на няколко хиляди български опълченци и войниците от
Брянския и Орловския полк.
Техният героизъм ще пречупи морално поробителя и ще
отвори пътя към Освобождението. Каква ли щеше да бъде
съдбата на България днес, ако
онези велики българи се бяха
поддали на "вируса" на манипулацията, на "вируса" на страха, на "вируса" на примирението, на "вируса" на слабоволието? Но те устояха и не се поддадоха, както всички вас, за които
дългът към паметта е свят и неотменим.
Преди 142 години България
възкръсва след петвековното
османско иго. Под знамената
на руската армия се сражаваха хиляди воини от много народи на необятната империя.
За много от тях нашата земя се
оказа последен дом. Дълбок поклон пред паметта на всички,
които положиха костите си за
България.
142 години българската
държава устоя на исторически-

О

тмина 3 март, националният празник на
България. С него към
читателите замина и
поредният брой на „Нова Зора“.
Тази година той съвпадна със
самата сакрална дата. Дали сме
успели с поместените и подбрани от нас материали, нека преценяват читателите. Доколкото
обаче въпросът за националната памет е от жизнено значение за духовното здраве на
народа и за устоите на неговата държавност, нашите разбирания в „Нова Зора“ винаги
са били ясни и непроменими:
пълна и безусловна непримиримост към съзнателното и
систематично изкривяване на
историческата истина и към
произволното тълкуване на
историческите факти. Неуважението към тях, както би казал
великият Александър Сергеевич, е „първият признак за глупост и безнравственост“.
Тъкмо с това обаче се зае
в навечерието на празника
самата Българска национална телевизия. Вече години наред здравства и крепне с управленска подкрепа това порочно занимание на известното
със своята манипулативност
и мерзък ривизионизъм телевизионно предаване „ИстоСтр. 6

Ирина ЯКИМОВА,
д-р по история и експерт
по международни
отношения и външна
политика

Н
Дългът към паметта
е свят и неотменим
Слово на президента Румен Радев на връх Шипка по случай
отбелязването на 142 години от Освобождението на България

те ветрове и съхрани своя суверенитет. Но той не е даденост.
Суверенитетът изисква осъзнаване на националния интерес и

воля да бъде отстояван. От нас
зависи днес да го опазим, да го
пазим и в бъдните години.
През годините много поли-

тици пренебрегваха и оспорваха Трети март. Правят го и
днес. Много манипулатори се
опитваха да изопачават исто-

ПОРАЗЕНИ ОТ СИНДРОМА
НА БОЛНОТО ВРЕМЕ
Манипулативната същност на „История.bg“ по БНТ
рия.bg“. Водещите Георги Ан- който безмилостно разкъса то на БНТ, бе направо обиден за
гелов и Горан Благоев отдавна българското историческо зе- науката, за паметта на времето,
са си спечелили презрението млище. Този „европейски кон- пък и за честта на историческана просветената зрителска ау- церт“ остави за българската на- та гилдия, позволила си в лицедитория със своите прозрач- ционална буржоазия една непо- то на Петър Стоянович, проф.
ни манипулации и похвати силна задача, която тя така и не Петко Петков и проф. дин.
при насочване на разговора с успя да реши под скиптъра на Милко Палангурски от Велиучастниците в предпоставени Куборгготската династия, до- котърновския университет и
и желани от тях конюнктурни вела с политиката си Бълга- гл. ас. д-р Светослав Живков
изводи. И едва ли съм само аз рия до три национални ката- от Софийския университет,
едничък от мнозинството от- строфи.
да стане подвластна на жалкия
Основната цел на водещия колониален конформизъм,
вратени българи, които предварително предугаждат за в предаването на 2 март т.г. Го- който вече десетилетия триумкакво ще иде реч в поредната ран Благоев и, уви, на истори- фално шества из средите на наим агитпроповед.
ците-специалисти по този ис- учната интелигенция и все поНескромно е, но и този път торически период, бе отново настоятелно се заседява на тепознах. Доколкото 3 март от- очаквана, прозрачна и ясна: левизионния екран. Да, същата
говаря на 19 април - стар стил, да се внушава вина на Осво- интелигенция, която с понятия
а на тази дата е подписан и бодителката Русия за неосъ- като Отечество, Родина, Дълг
Санстефанският мирен дого- ществения идеал от Сан Сте- и Чест, би трябвало да се стревор, предположих и се оказах фано, и да се извинява жес- ми да направи слабия - силен,
прав, че именно това истори- токостта на студенокръвните отчаяния – уверен, а изгубилия
ческо събитие ще бъде ома- чудовища от 19 век Англия, посоката, да завърне във верния
ловажавано, и че вместо иде- Австро-Унгария и Германия, път. Вместо това обаче тя върши
ала, въодушевявал поколения с техните национални инте- обратното като междувременно
българи за събиране на бъл- реси, както и ненаситния лай се опитва да прикрива своя погарските земи в едно Отечест- на помършавелите хиени като зор със смокиновия лист на
во, ще бъде утвърждаван по- Франция и Италия. Резултатът гузната си научна съвест. Какзорният Берлински конгрес, от този т.нар. разговор в студио- то и се очакваше тези съвресветлини и сенки

рията за политическа употреба.
Те нападаха истината с настървението, с което пълчищата на
поробителя някога щурмуваха
Шипка. Но и едните, и другите
претърпяха поражение. Защото хиляди достойни българи
като вас днес отстояваха историческата памет с разум и със
сърцата си. Със смиреното си
присъствие на този връх. Тези
хора аз наричам „опълченците на историческата памет“
и това сте всички вие, скъпи
сънародници. Към вас е моята
благодарност.
Вечна памет за героите!
Да живее България!
менни мастити последователи
на Тукидит и Херодот, се оказаха неспасяемо поразени от
синдрома на болното време, в
което живеем.
По-долу поместваме отзива на уважавания историк Милен Куманов за тази поредна
гавра на БНТ, в предаването
„История.bg“, излъчено в навечерието на националния ни
празник. Г-н Куманов е озаглавил своя отзив „Не мога да мълча“ и в него, по разбираеми причини, не е споменал имената на
участниците в този позорен час
по преиначена история. Но те
така се самоопозориха, че ние,
в „Нова Зора“ преценяваме, че
няма защо да бъдем деликатни. Както се казва – „Бог с тях“!
Изписахме имената им пък
нека се знае и помни. Нито
титлите, нито страховитите
им бради могат да ни накарат
да уважаваме хора, оставили
на прага на телевизионното
студио своята научна съвест,
знания, и уви, чест. В България, въпреки проклетия български конформизъм, все още
може да бъде заклеймен всеки позорен плонж на колаборациониста, предпочел пред
правдата удобната „нова историческа истина“.
Минчо Минчев
брой 10, 10 март 2020 г.

авремето, когато още
“падането на България
под турско робство” се
изучаваше в учебниците именно с тази си терминология, когато четяхме Григорий
Цамблак (ученик на Патриарх
Евтимий, свидетел на завладяването на Търновското царство
през XIV век – б.а.) в оригинал
и анализирахме романа “Антихрист” на Емилиян Станев, си виках: “Ние днес въобще не осъзнаваме какво е преживял някога тоя
народ! Добре че в днешното време
поне няма кой да дойде да ни завладее!”
Това беше през 90-те и тогава
идея си нямах, че мислите ми могат да се окажат пророчески…
Днес, през 20-та година от ХХI
век, след 10-годишно членство в
ЕС и още по-дълго в НАТО, акцентът на общественото внимание
вече не е толкова комунизмът –
за него някак си ни писна да слушаме; не е Студената война, която уж свърши; акцентът не е
дори самото еврочленство, кое-

то само допреди няколко години
се възприемаше като най-великото достижение на модерната ни
епоха! Акцентът е... опасността
от ислямска агресия срещу уж
защитената ни от НАТО и ЕС,
все още уж българска държавна територия! А през това време какво правим ние, българи-

сем конкретно измерими „душевните граници“ на бъдещата
му Нова Османска империя,
е време най-после да се замислим наистина сериозно какво
означава за нас датата 3 март
и защо днес повече от всякога
трябва да я празнуваме и да пазим внимателно от съвременно

то армията на Руската империя
(съставена от етнически руснаци, украинци, поляци, румънци, молдовци и финландци –
б.а.) с нечовешки усилия успява да осъществи през 3-метровите преспи на Стара планина.
За да излезе в полята на Горнотракийската низина и да настъ-

те? Чудим се трябва ли или не да
празнуваме 3 март!
Парадоксалността на този
явно изначален въпрос на модерната българска национална идентичност е особено ярка в контекста на новия „цивилизационен
избор“, пред който ни изправя
наскоро обявената неосманска доктрина на турският президент Реджеп Ердоган. Предвид определените от него и съв-

фалшифициране историческата памет за нея.
Между другото, правилната дата е 19 февруари – по стар
стил, т.е. по Юлианския календар. Защото, именно в средата на
мразовития месец февурари на
1878 г., е подписан т.нар. „предварителен“ Санстефански мирен договор. Подписан е след
невероятния дори и от днешна
гледна точка зимен поход, кой-

пи към Одрин и подстъпите на
Истанбул/Цариград под носа
на изненаданото османско правителство и яростно подкрепящите го западни велики сили
(разбирайте, основно, днешните Великобритания и Германия
– б.а.). Сега ще се намерят някои,
които ще се хванат за тая коварна думичка „предварителен“. Което значи „неокончателен“ и,
следователно, подлежащ на ре-

НЕ МОГА ДА МЪЛЧА!

Милен Куманов

Н

яма да скрия, че останах крайно изумен от
излъченото от БНТ на
2 март т.г. предаване,
посветено на 142 годишнина от
Освобождението на България.
Поканените лица, които участваха в него, са добре познати на
българското общество със своите русофобски възгледи, които
те са демонстрирали многократно при различни случаи, когато
се третират въпроси от миналото на българския народ, свързани с руско-българските отношения. Този път обаче те преминаха всякакви граници в своето
русофобство. Макар и професионални историци, показаха че и
Санстефанският (от 1878 г.), и
Берлинският (от същата година) договори, са чели както Дяволът чете Евангелието. Постараха се да направят всичко
възможно, за да омаловажат от
една страна значението на пър-

вия и да възвеличат, колкото е
възможно повече значението
на втория, когато действителните факти говорят точно обратното.
Ако казаното от господата
беше вярно, как ще обяснят тогава няколкото изключително очевадни факти:
• какви бяха границите на
българската държава, очертани в единия и в другия договор? Може ли някой да отрече, че именно в първия от тях,
в пределите на България бяха
включени всички онези земи
от Мизия (с изключение на
Северна Добруджа), Тракия и
Македония, в които мнозинството от живеещото в него
християнско население от
векове беше българско? Тези
територии бяха признати за
български не от някой друг, а
от самата Османска империя,
която бе владяла същите земи в
продължение на близо пет века.
Те бяха признати със султанския ферман, с който бе обявена автокефалността на Българската църква още в края на
февруари 1870 г.

брой 10, 10 март 2020 г.

Тъкмо поради тази причи- граф Н. П. Игнатиев, творецът
на Санстефанският договор бе на този исторически акт.
посрещнат с възторг от мноБлагодарение на договозинството от българския на- ра от 3 март 1878 г. (нов стил)

Б. Дизраели и Ото фон Бисмарк главните творци на Берлинския диктат от 1878 г. Карикатура от неизвестен автор
род. Между неговите адмиратори бе и Стефан Стамболов,
който дори предложи за първи
български княз на България

Санстефанска България се
превърна в онзи свещен идеал, за осъществяването на който се водиха няколко войни –

контрапункт

визия на Берлинския конгрес.
Ами, факт. Факт е обаче и друго
– точно Санстефанският договор е юридическият акт, който възстановява българската
държава на Балканския полуостров, несъществувала почти половин хилядолетие (500
г.). Правната сила на Сан-Стефанския договор именно като
държавно-творчески юридически акт е потвърдена от
всички европейски представители на същия този Берлински конгрес.
Така, благодарение на руското оръжие, на руската смелост и жертвоготовност (не,
това не са просто изтъркани
клишета!), подкрепена със сериозен принос и от българска
страна и то не само в лицето на
българското опълчение, българите получават нов шанс да
възстановят своята държава
на Балканите - за първи път
след османското нашествие
от края на ХІХ век. „Окупация“,
твърдят някои. Или „освобождение“… Или извоювана на висока цена и със съвместните
усилия на няколко обединени народа (тук вече можем да
включим освен руснаците и
украинците, и румънците, и
финландците, и другите) „свобода“…
На стр. 8

Сръбско –българската от 1885
г.; Балканските (от 1912-1913 г.)
и Първата световна война 19151918 г. И светът бе удивен от
чутовния героизъм на българския войник, от неговата храброст и самопожертвувателност по бойните полета в Тракия, Македония и Добруджа.
В знак на признателност към
освободителната мисия на Русия, цялата територия на България е осеяна със стотици паметници. Народната любов не
се купува с пари!
За западните велики сили
обаче историческите факти
нямаха никакво значение.
Обединени в желанието си да
не допуснат възобновяването на българската държава в
нейните естествени предели,
те заставиха Русия да приеме
ревизирането на Санстефанския договор. С тази задача бе натоварен именно Берлинският конгрес от 1878 г.,
под председателството на германския канцлер Ото фон Бисмарк, чието име други историци, в едно друго предаване
пак по Българската национална телевизия, побързаха да наредят до това на император
Александър ІІ и на граф Н. П.
Игнатиев.
На стр. 8
Стр. 7

От стр. 7

И пак стигаме до фундаменталния третомартенски въпрос:
какво е било наистина и толкова
ли ни е било лошо преди това?
Едно време учехме, че е било
“робство”. Обаче още тогава големите учени го наричаха “османска власт” - не “турска”, защото в Османската империя е
имало много повече други етнически групи, обединени под
знамето на исляма, отколкото
са били като средностатистическо число истинските етнически турци. Днес, верни на историческата обективност и най-вече на
една много хлъзгава политкоректност, казваме, че е било “османско присъствие”. Сам по себе
си този термин всъщност е исторически оксиморон, защото
понятието “присъствие” предполага пред него да стои определение за чуждо такова - турско, ислямско, примерно. “Османско присъствие” е некоректен фактологичен, юридически
и политически израз, защото
по онова време тук, на Балканите, ние всички сме “османци”,
понеже всички сме поданици на
Османската империя.
Но да се върнем по същество.
От какво ни осовобождават руснаците, окупирайки османски
територии през 1878 г.? От нещо,
което по-голямата част от тогавашните българи възприемят
като гнет, потисничество, нарушавяне на човешките им права. Не го възприемат така само
онези българи, които са свързани по някакъв начин с местната османска администрация,
имат някакви политически или
икономически интереси от сътрудничеството си с османския
чиновнически и държавен елит
- чиито представители доста
често не са били с “турски” етнически произход, впрочем. Иначе, в дъражавните закони на самата Османска империя българите са определени като “рая”
- в буквален превод “стадо”, в
смисъл: поданици, чийто държавен и социален статут е приравнен с този на животните, те
От стр. 7

Аргументът им бе, че видите
ли, под негово влияние в пределите на Българското княжество била включена тогавашната Софийска област. В същото време се забравя, че този
германски държавник не си помръдна и пръста, за да се противопостави на разпокъсването на Санстефанска България,
че вън от пределите на Българското княжество бяха оставени значителни територии, населени с българско население.
Че особено тежко бе положението на нашите сънародници в Македония и Тракия, които бяха оставени отново под
пряката власт на султана и останаха в пределите на ОсманСтр. 8

Защо днес повече от всякога...
стоят дори по-долу от “робите”
в класическия робавладелски
обществен строй.
За мнозинството българи по
онова време зависимостта от османската империя е именно това
- робски статут, битие на хора
без права, третирани като животни, защото не изповядват
основната религия на държавата - исляма. Но понеже ние искаме да сме наистина исторически
обективни, е редно тук да кажем

от около две столетия, идва епохата на “присъствието” - в смисъл, на вече установената и утвърдена, силна османска власт,
когато империята вече е наистина балканска империя и работи по своите нови имперски закони. В този период съпротива
почти няма, защото е невъзможна. Споменът за загиналото следновековно българско
царство вече е избледнял, сменили са се няколко поколения,

християнския Бог, при сведен
до минимум контакт с чуждите
господари. Робството - като преобладаващо, болезнено осъзнато
масово усещане сред населението,
идва доста по-късно - чак в началото на ХІХ век, когато империята навлиза в период на тежка
политическа и икономическа
криза, която за кратко я оставя
без централно управление и освобождава големи военизиряни
тълпи, които опустошават ог-

На тържеството пред Паметника на опълченеца, в София слова произнесоха Иляна Йотова - вицепрезидент на република България, Тодор Чобанов - зам. кмет на гр. София и Велислава Дърева - журналист от в. Дума
следното: за 500 години османскато господство над българските земи не е веднъж установено и непроменящо се статукво, а търпящ трансформации и
развитие процес. Ако разглеждаме началния период, обхващащ
времето от края ХІV до към втората половина на ХV век, то това
е епохата на османското (ислямското) завладяване на България и Балканите. Тогава все
още има остатъци от средновековната българска държавност,
живи преки наследници на последните царе, местни владетели със запазено българско държавническо самосъзнание, които организират спорадични
опити за коалиции и съпротива. После, за един условен период

българска аристокрация отдавна няма - болярите или са избити, или са емигрирали на Запад
към унгарските земи и на Изток към руските, или са се интегрирали в административнополитическата система на империята, приемайки властта на
султана и ислямската религия.
Населението също, през този период, не разсъждава върху своя
статут. Фразата е именно “не разсъждава”. Няма лидери, които
да му подскажат такива мисли
и идеи. Българите тогава живеят по инерцията на мълчаливото отричане на османските държавни закони, но привидното
съгласие с тях, на капсулирането в затворени малки общности и търсенето на опора в

ромни територии на предимно
на юг от Стара планина. Това е
т.нар. “кърджалийско време”. Разрухата и безнаказаните безчинства, обхванали империята тогава, карат “раята” буквално да
“вземе нещата в свои ръце”. За
първи път от няколко века българите започват да градят укрепени селища, разрешено им е
да носят оръжие, много от тях
“хващат гората” и стават хайдути. И така се научават да се борят.
Започват да осъзнават своята
сила. Започват да се възприемат като несвободни, като роби.
Именно в този период това усещане става масово, общонародно и от него се ражда идеологията на бъдещото националноосвободително движение.

НЕ МОГА ДА МЪЛЧА!

ската империя чак до избухването на Балканската война.
Поради тази причина за тях
свободата изгря след три и половина десетилетия.
Макар и с известна автономия, под властта на султана
остана и т.нар. „Източна Румелия“, простираща се на юг от
Стара планина.
Българите-румелийци доказаха на света, че искат не
автономия, а свобода. Само
така може да бъде обяснено
съединението на тази област
към Княжество България, извършено през 1885 г.

Прекалено много неистини
се казаха от участващите в предаването и по отношение правния статут на Българското
княжество. Не е вярно тяхното твърдение, че то получило от
Берлинския договор правото
на субект в международните
отношения. И какъв субект можеше да бъде то, когато бе поставено във васално отношение спрямо Османската империя? Ако казаното от участниците беше вярно, тогава как
трябва да се прецени прокламирането на независимостта
контрапункт

на България през септември
1908 г.? Може ли да се премълчи, че до тази именно година
българските дипломати имаха
най-нисък ранг спрямо този,
който притежаваха дипломатите на другите независими
държави, а в самата Османска
империя те направо бяха считани за османски чиновници на
Високата порта.
Разбира се, Санстефанския
договор не бе едно от блестящите творения на руската дипломация. Той има за какво да
бъде подлаган на критика, но
това не дава никакво право на

Поради причините, посочени дотук, 3 март заслужава да
бъде нашият истински и неоспорим национален празник. А
тогавашната Руска империя ни
оказва безценна помощ и подкрепа и то с кръвта на своите
войници. Буквално. Загиналите под нейните бойни знамена
във войната от 1877-1878 г. само
на българска територия са над
22 000 души. И тук говорим за
етническите руснаци, отделно
са всичките останали вече споменати поданици на империята, сражавали се на Балканския
фронт в тази война.
Днес е нужно да се замислим наистина сериозно върху
тези цифри, тези факти и въобще за истинския смисъл на националния ни (все още неотменен) празник 3 март. Не заради
някаква идеология (лява или
националистическа), романтизъм, историческа сантименталност или бутафорно русофилство. Нужно е да се замислим
заради това, че историята наистина се повтаря по спирала,
както е казал Хегел. А в българския случай май си е направо по
окръжност. Някой може би ще се
изсмее, но сега си представям как
Григорий Цамблак, Левски, Ботев, Бенковски, а заедно с тях
и още цяла редица наши герои
и мъченици, хвърлили безразсъдно живота си на вятъра на
онова, което доскоро наричахме “национална революция” (а
днес отричаме като проста проява на “тероризъм”) се обръщат
в гроба, готови да излязат, да
дойдат тук и… да ни посекат
със собствените си саби... още
преди да са дошли башибозуците... Последният от тази редица
е Тодор Живков. Да, да, правилно
прочетохте. Той, същият - който
някак си успя да предвиди и се
опита да предотврати това, което ни заплашва от Югоизток в
момента – чрез “възродителния
процес”... Сега ще кажете, че онова беше друго време, друг строй –

лош, комунистически, че търсенето на паралели е тенденциозно.
Прави сте. Тогава Турция още
не беше изработила своята неосманска доктрина и самозаплашваше, че един ден ще „ни
купи“ (икономически – б.а.), въпреки че българските турци тогава се бореха за „автономия“
- ни повече, ни по-малко. Днес
Ердоган е доста по-директен
и двойно по-амбициозен. На
него не му е достатъчна само
европейската периферия, заемана от България. И Гърция.
И (може би) т.нар. Западни Балкани. Той гледа надалече, към
сърцето на Европейския съюз,
хитър политик е и знае как да
постигне целите си. Знае как
да използва човешкото усещане за безнадеждност, желанието за отмъщение и „тъмната
страна“ на ислямската религия…
Не парадоксално, гротескно звучи. Още повече, защото
се случва в 21 век и, защото от
последното нашествие на радикалния ислям на Балканите са минали вече 600 години.
И нищо явно не се е променило. Същото разделено общество, същите политически
грешки, същата безучастна
Европа, същото подценяване и поощряване на крайния
фанатизъм. Освен... да, освен
Русия! Отново Русия…
Има една единствена, но
съществена разлика – съвременната геополитическа
позиция на Русия, която за
всичките тези векове, многократно отричана и подценявана политически, успя да
се превърне не само в “Трети
Рим”, но и да надмине представите за духовно и военно
могъщество. Дотук историята помни 12 руско-турски
войни – с онази, от 1877-1878
г. Без да искам да съм лош пророк, смятам, че в нашето съвремие предстои да станем
свидетели на 13-тата. 13 е фатално число, казват. За кого,
скоро може би ще разберем.
Дано поне този път да не е за
нас, българите.

никого да го омаловажава.
Договорът от Сан Стефано
е едно от най-светлите събития в новата българска история и не случайно датата, на
която бе подписан, се превърна в национален празник на
България.
Що се отнася до Берлинския договор, никой не може да
отрече факта, че по своята същност, той представляваше един
диктат на западните велики
сили, един истински Дамоклев меч, който вися над България в продължение на десетилетия и беше най-главната спънка в нейната външна
политика до войните от 19121913 и 1915-1918 г., когато бе заместен с друг диктат, подписан
в Ньой през 1919 г., след пора-

жението на България в Първата световна война.. Поради
това този договор бе презрян
от българския народ и отдавна захвърлен в прашните архиви на българската дипломатическа история. За него
никой не иска и да си спомня
дори. Или ако си спомня, то е
с най-голямо отвращение.
Като историци, участващите
в предаването могат да поддържат каквито си искат тези, но
нима е редно да им се дава трибуна от единствената държавна телевизия у нас, издържана с
данъците от българския народ?
Лично аз като историк не
мога да се примиря с този
факт и затова открито изразявам своя граждански протест.

брой 10, 10 март 2020 г.

Митко Шопов

Н

апрежението между
Гърция и Турция отново ескалира. Отношенията между двете страни са на най-ниското ниво
след кризата около остров Имия
(турците го наричат Кардак) от
1996 г., когато двете съюзнички
от НАТО бяха на ръба на военен
сблъсък. Ако трябва да бъдем точни гръцко-турските отношения
се отличават със сложност и нестабилност от много десетилетия.
Независимо че са съюзници в
НАТО, Гърция и Турция се оказваха на ръба на война на три
пъти – по време на кипърския
конфликт през 1974 г., както и
през март 1987 г. и януари 1996
г. – в следствие от многогодишните разногласия по въпроса за
делимитацията (определяне на
границите между две държави)
на Егейския регион. Или казано по-конкретно, напрежението
между Гърция и Турция отново
е в резултат на този неразрешим
от десетилетия проблем в съвременните гръцко-турски отношения - проблемът за правата върху континенталния шелф
в Егейско море, като към него
сега се прибавиха и споровете
за откритите нови газови находища около Кипър в Източното
Средиземноморие. Новите открития изостриха неимоверно
апетитите в двете дългогодишни съпернички в региона, защото от това чие притежание
ще са те, зависи в най-голяма
степен лидерството в региона
на Близкия изток на една все
по-трудно управляема от САЩ
и НАТО Турция, а за Гърция те
се явяват материалната основа за излизането на страната от
дългогодишната икономическа
криза.
Този проблем обаче напоследък все повече се очертава като
casus belli

(повод за война) не само в отношенията между двете страни, а
и поради проявени засилени апетити за въглеводороди на всички страни в региона, има вече
потенциала да прерасне в голям
регионален конфликт с хибридна или дори явна намеса на големите геополитически играчи. И това е така, защото, според
последните проучвания се оказва,
че регионът на Източното Средиземноморие и главно около
Кипър притежава огромни количества природен газ и нефт и
може да осигури не само на Гърция и Турция, но и на всички
страни от региона достатъчни
и стабилни енергийни достав-
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Източното
Средиземноморие
ки на природен газ, на достъпни цени и за много дълъг период от време. Ескалацията на напрежението в региона от страна
на Турция започна след като Кипър в края на юли 2019 г. обяви
разширяване на енергийната си
програма. То включи 9 нови проучвателни и потвърдителни газови сондажа в офшорната си зона
(показани на картата) в следващите 2 години, които ще бъдат
извършени от водещи международни компании - американската „Ексън Мобил”, френската „Тотал” и италианската „Ени”. Според цитираните от „The Economist”
данни от миналата година само
в старите находища около Кипър
общите количества на залежите
природен газ в Източното Средиземноморие, по международни експертни оценки, са около
9350 млрд. куб. метра. През последното десетилетие откритията,
направени в изключителните икономически зони на Египет и Израел, са за приблизително 2500
млрд. кубически метра. Какво
означават тези цифри може да се
илюстрира само с простия факт,
че годишните потребности на ЕС
от природен газ в момента са
за около 540 млрд. куб. метра.
Поради това всички страни в региона: Кипър, Гърция, Израел,
Египет и Либия все по-настоятелно, а някои като Турция и
агресивно, декларират планове
за свой „дял” в това потенциално богатство и място на геополитическата енергийна карта.
Също както
по законите на
глутницата

погледите на управляващите
политици и технократите от тези
страни, засега са насочени не толкова към прилежащите им по
международното право участъци, а към „сондажите на гигантите”, които оперират в момента
в региона и то главно около Кипър - американският петролен
гигант ExxonMobil /оператор/,
и най-големия производител в
международен мащаб на втечнен природен газ - катарската
държавна нефтена компания
Qatar Petroleum. И това е не само
заради техните технологични
възможности, които нито Турция, нито Гърция притежават,
а и поради това, че в управляващите тези страни продължават да считат, че както досега
решението, кой колко ще получи след като се задоволи апетита на гигантите ще се решава
пак отвъд океана. САЩ открай

време прилагат една неизменна стратегия в региона - стратегията на налагане на своите интереси чрез противопоставяне
на регионалните сили, която не
нищо друго освен прилагането
на старата и изпитана още от
времето на Римската империя
стратегия - Divide et impera или
„Разделяй и владей“. С работата на
най-голямата си газова компания в изключителната икономическа зона на Кипър, с военната си мощ в региона, с дискретните си и публично оповестени
посещения на висши държавни
служители в трите съседни страни и последвалите ги визити във
Вашингтон на министър-председателя на Гърция, Мицотакис и
президента на Египет фелдмаршал Сиси, САЩ открито заявиха
амбицията си за разширяване
на присъствието и ролята си в
Източното Средиземноморие в
областта на енергетиката и сигурността. В осъществяването
на своята стратегия САЩ дискретно подкрепят и подстрекават изградените с тяхно одобрение тристранни съюзи за
сътрудничество между КипърГърция-Израел и Кипър-Гърция-Египет. По този начин Турция остава изолирана и тя заедно с т.нар. Севернокипърска
турска република, възприемат
тези съюзи като
„общ антитурски фронт”.

Разбира се Турция също търси съюзници в региона за реализиране на своите планове, които
влизат в остро противоречие с останалите.
Визията на Ердоган за Турция
до 2023 г. си поставя за цел да я
утвърди като енергиен център
на региона. Според него: „Турция е крайно време да наложи
своя суверенитет в Средиземно море и да се утвърди като
регионален енергиен и политически център”. Само с преноса
на руски газ към Европа и без газ
от Източното Средиземноморие
постигането на такава силна икономическа и политическа позиция е невъзможно. Анкара според анализаторите също така с
повишено внимание следи резултатите от изследователската
работа на ExxonMobil, и уточнява в движение следващите
си ходове. Очевидно е, че откритите от щатската компания големи количества газ, заплашва
да изолира Турция от големия
енергиен проект и тя в момента
прави всичко възможно да не
загуби геополитическата игра.

война, газ и нефт

През миналата година Анкара
гордо обяви, че започна газовите си проучвания със собствена, закупена от нея /а не наета/
сондажна платформа. С името й
бе изпратено красноречиво политическо послание към съседите й
в региона и най-вече към Гърция.
Тя бе наречена „Фатих” /„Завоевателя”/, на името на османския
султан Мехмед II Завоевателя,
завладял навремето Константинопол. При успешен сондаж на „Фатих” и последваща експлоатация
на находището „Алания 1” Турция
до голяма степен ще реши проблема с енергийните си доставки,
като си осигури собствен източник. В противовес на подстрекаваните от САЩ тройни съюзи Ердоган предприема и редица свои политически ходове и инициативи,
най-значимият от които е меморандума, подписан от Анкара и
международно признатото правителство в Триполи за определяне на границите в Средиземно море. Изтекла информация от
правителството в Анкара говори,
че Турция възнамерява да започне проучвания за въглеводороди
в зоните, които е отчуждила чрез
споразумението с Триполи. Това
включва и райони, които Гърция
смята за своя изключителна икономическа зона (ИИЗ). „Въпреки правата, които имаме, те
ни заплашваха. Но ние няма
да отстъпим. В това споразумение Турция се възползва от
правата си по международното право и проваля играта
на едностранните действия.
Сега можем да проведем съвместни проучвания в тези райони“, заяви Ердоган.
Гръцката страна, в стремежът си да реагира адекватно и незабавно, потърси помощта на
САЩ. За целта не съвсем успешно бе използвано посещението
в първите дни след Нова година
на премиера Кириакос Мицотакис във Вашингтон. Близкият до правителството в. „Етнос”
писа тогава, че една от целите на
това посещение е: „Премиерът
Мицотакис да накара президента Тръмп да дръпне ухото
на Ердоган… САЩ имат задължениякъмГърция.Вашингтон трябва да разбере това и
да не играе ролята на „Пилат
Понтийски” по въпроси, касаещи Източното Средиземноморие и Турция."
Нещата обаче не се получиха
точно както искаше гръцката
страна. В официалното съобщение от Вашингтон, след визитата,
витиевато и с общи формулировки бе отбелязано, че: „САЩ гледа на Гърция като на ключов
и критичен съюзник в Източното Средиземноморие, както и на Балканите и остават
ангажирани в подкрепата на
просперитета,
сигурността
и демокрацията в Гърция”. За
утешение на гръцкото правителство след визитата бе изпратено специално писмо от държавният секретар Майк Помпео. В
Стр. 9

Генералът-бунтовник

владее по-голямата част от Либия и се стреми да превземе столицата Триполи. Подкрепят го
Обединените арабски емирства,
Йордания и Египет. На срещата
си с Мицотакис, която се състоя
при закрити врати, либийският
командир е представил на гръцка страна плана си, след завземане на властта. Планът включва
като начало ликвидиране на терористичните и джихадистки организации и прекъсване всякакво
чуждо участие в Либия. Генерал
Хафтар подчертал пред гръцката страна, че възнамерява наСтр. 10

кораби струва на Гърция стоти- новната и най-важна наша
задача (на въоръжените сили)
ци милиони евра.
Обстановката се нагнетява до- е възпирането. Няма много
рецепти за това. Това е едно
пълнително от
много просто правило и провойнствена реторика и
низва цялата военна литеракибератаки
от двете страни. Миналата сед- тура за отбрана и военни намица турският министър на от- ръчници. Нарича се „подготовбраната Хулуси Акар заяви пред ка за война“, тя е единственитурската анадолска агенция ят път към траен мир, който
Anadolu, че пребиваването на родината ни възлага. Който
гръцки войски на 16 гръцки ос- спазва и работи по изискванитрова в близост до турския бряг ята на това правило изпълнянарушава
международното ва своя дълг,спомага за поддърправо. "Гърция трябва да спаз- жане на армията ни силна и
ва международното право на готова да защити национал-

Турска ИИЗ
(изключителна икономическа зона)
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в изключителната й икономическа зона и е категоричен че:
„Само Република Кипър може
да иска морски права от територията на Кипър.” Според
близкия до гръцкото правителство политически анализатор Михалис Игнатиу: „За първи път
САЩ заемат такава силна позиция относно правата на Кипър в собствената си ИИЗ, осъждайки Турция. Американската страна все още се опитва да разсее напрежението
между Гърция и Турция, но не
иска публичност.” Опозицията
в Гърция обаче е на друго мнение и опровергава това със следните факти: „Писмото на Помпео не казва нищо коренно
ново и със сигурност не е повод
за празник на гръцката дипломация,особено след провала на
пътуването на Мицотакис до
Белия дом и отсъствието на
Гърция от Берлинската конференциясвързанаслибийския
конфликт", се казва в съобщение
на пресслужбата на СИРИЗА, и
продължава: „Дори след писмото обаче не може да се разбере каква е в същност отношението на САЩ към предизвикателствата на Турция, тъй
като само преди няколко дни
съветникът по националната
сигурност г-н О'Брайън в интервю за The Daily, не само не
съветва за еднакво отношение към двете страни, но настоятелно призовава Гърция
да не отдалечава Турция от
НАТО”.
Следващият ход на гръцката
дипломация, като контрапункт на
турския меморандум с признатото от ООН правителство на Либия,
бе поканата от министър-председателя на Гърция Кириакос
Мицотакис и визитата на 16 и
17 януари в Атина на командващия Либийска национална
армия в източна Либия генерал
Халифа Хафтар.

Мазни завери в

елс

САЩ признават правата
на Република Кипър

пълно да забрани трансфера на
наемници и оръжейни системи
от Турция и да изгони тези, които вече са в Либия. Освен това
той изразил ангажимента си да
намери политическо решение,
чрез диалог с всички либийски
племена. Генерал Хафтар изразил мнение, че турският президент Ердоган третира Либия и
сегашното правителство като
„звено от новата Османската империя”, която той смята да възроди. Гръцката страна изразила
намерението си да помогне с военен персонал и ресурси (военна авиация), ако се наложи. Найважното постижение за гръцката
страна беше публично заявление
на двете страни, че обявяват като

Египетска ИИЗ
невалидни двата меморандума за
разбирателство, сключени между Анкара и нестабилното правителството на Триполи. Коментарът на президента на Турция
Реджеп Тайип Ердоган по повод
на тази визита бе нееднозначен
и предизвикателен към своята западна съседка: „Ръцете и
краката на Гърция са вързани
и това ги подлудява“, обяви турският лидер.
Цялата тая политическа и дипломатическа шетня в Източното Средиземноморие е съпроводена от предизвикателна реторика и турски военни провокации в териториалните води и
въздушното пространство на
Гърция. Според официалните
данни от дневника на  Генералния щаб на Гърция, нарушения
на   националното териториално въздушно и водно пространство от турските ВВС и ВМФ
през 2019 г., са достигнали 2032,
а според в. ”Етнос” към днешна дата те вече са станали близо
4000. Всичко това поставя пред сериозни изпитания и без това изтощената от кризата гръцката икономика, защото прехващането
на турската военна авиация и
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него се подчертава необходимостта от мирно разрешаване
на морски спорове в съответствие с международното право,
за което се знае, че е нарушено от
правителството на Тайип Ердоган.
В писмото също се казва, че Държавният департамент на САЩ е
обявил, че

16 острова в Егейско море", заяви турският министър на отбраната Акар, като подчерта, че демилитаризацията на гръцките
острови е постоянно настояване на турската страна, визирайки условията на Лозана и Париж.
Директорът на дирекцията
по аеронавигационните въпроси на турското Министерство на
външните работи Чагатай Ерчиес публикува карта, изобразяваща гръцкия остров Кастелоризо в близост турското
крайбрежие и срещу Кипър, отправи провокативен коментар
срещу Гърция чрез Twitter: „Да
се вярва, че малък остров на 10
квадратни километра, на два
километра от Турция и на 570
километра от Гърция, може да
създаде морска зона на 40 000
квадратни километра в Източното Средиземноморие, е
нелепо", пише той.
От своя страна новият началник на Генералния щаб на гръцките въоръжени сили генерал
Константинос Флорос, при инспекцията на частите от първа
линия по гръцко-турската граница, в отговор на турския министър на отбраната, заяви: „Освойна, газ и нефт

ния интерес в съответствие с
изискванията на Националната отбранителна политика
и Националната военна стратегия.”
Фронтът за
противопоставяне

вече се пренася и в киберпространството на двете страни.
На 14.01. турските хакери са извършили сериозни кибератаки атакувайки уебсайтовете на
правителството, Парламента,
Външното и Финансовото министерство на Гърция. В отговор на 18.01. гръцката хакерска
група „Анонимна Гърция”, която
изрично подчертава, че не е искала разрешение от гръцките власти, е атакувала в Турция следните обекти: телефон 112 за
спешни повиквания, електронната поща на в. „Сабах”, електронна поща Hririyer, пощата
на турската енергийна компания, електронна поща на турска
полиция (EGM), и електронната
поща на турските служби MIT.
В интервю за „Етнос” двама от
членовете на Анонимна Гърция
заявиха: „Не смятаме, че турците, които са извършили последните нападения, са хаке-

ри. Считаме ги за правителствени служители на Реджеп
Тайип Ердоган, с достатъчно
финансиране и със специални
умения и подготовка. Обща
тайна е, че тази група действа под ръководството на турските тайни служби MIT”.
От всичко казано дотук се
вижда, че ситуацията е много посложна от предишните кризи в
гръцко-турските отношения от
1974 г. насам. Какво може да се
очаква в бъдеще?
Турция, под управлението
на Ердоган, вероятно ще продължи да нагнетява напрежението и с военните си провокации спрямо Гърция и Кипър,
както с несанкционираните
си сондажната платформа „Фатих” така и със сеизмични проучвания на изследователския
кораб „Барбарос Хайредин паша”.
И не само защото, така Ердоган се стреми да укрепи властта си в собствената си страна, а
и главно защото успя да изгради една достатъчно силна трудно управляема от САЩ и НАТО
Турция, чиито експанзионистични амбиции са подкрепени
от една мощна и с голям боен
опит армия. Рецептата за напрежение, която прилага, му позволява де факто да затвърди позицията си на всички фронтове от
Сирия до Либия. По този начин
Ердоган създава условия за налагане на турското лидерство в
региона. Това, което направи в
Кипър през 1974 г., сега го прави
в Източното Средиземноморие,
но сега то се съчетава и допълва
с реална военна инвазия в Сирия с изнудващи споразумения
(Меморандума с Либия, бежански
сделки между ЕС и Турция) и предизвикателни сеизмични изследвания на шелфа в чужди териториални води.
Обективно погледнато Гърция не може сама да се противопостави на турската инвазия
в Егейско море. За решаване на
тези проблеми тя е принудена,
както и преди да търси помощта на САЩ, където гръцкото
лоби е доста влиятелно, или тази
на своите партньори от ЕС. За
това с какво САЩ могат да й помогнат вече стана въпрос. Що се
отнася до ЕС то
нещата не стоят по поразлично

и това се знае от гръцкия политически елит. „Гърция ще остане сама, ако влезе във война
с Турция”,предупреди бившият
министър на външните работи на южната ни съседка Теодора Бакояни в поредица от постове в социалната мрежа „Туитър“. Бакояни, която е сестра на
гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и е бивш външен министър в периода между 2006 и 2009
г., предупреди, че влизането във
война с Турция не е логично, заброй 10, 10 март 2020 г.
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щото „никой няма да се жертва“ за Гърция. Това го призна
миналата седмица пред гръцките
медии дори бившият министър
и началник на Генералния щаб
на Гърция, Евангелос Апостолакис, който заяви буквално следното: „Ако преминем във фазата на военния ангажимент,
ще бъдем сами” и допълни неуверено: „Все пак цялостната
ни интеграция в НАТО и ЕС
води до вслушване и съобразяване с националните ни права и интереси, така че никога
да не се наложи да достигнем
последния етап - военно решение на въпроса“.
Както се вижда, абсурдно е отслабения днес ЕС, който също е
зависим от Турция, която държи ключът на лагерите за бежанци и емигранти - немалка част,
от които са терористи и джихадисти, да може да играе ролята
на справедлив арбитър между
двете страни. Европейското отношение към проблема с голи
декларации и заплахи за безплодни санкции срещу Турция
е неефективно и само показва
безсилието на лидерите на обединена Европа. В ЕС националният интерес на големите от „стара”
Европа винаги надделява над общоевропейския. В същото време
Германия постоянно играе своята двойствена роля. Тя защитава
Турция заради своите търговски
и други отношения с Анкара и е
готова да жертва трайно Гърция
и Кипър, а защо не и България
(примера със завода на „Фолксваген”, който Борисов щеше да докара). За съжаление тази елементарна истина неможа цели 10 години да го проумее нашият премиер Борисов, който се хвали,
че прави това, което му наредят

„началниците от Брюксел”. Той
постоянно загърбва националния ни интерес, срина икономиката и селското стопанство на
страната, вкарвайки я в перманентни кризи, последните от които са с водата и въздуха на българите. Превърна страната ни в
боклукчийско депо на Европа и
Африка, руши държавността ни
и превърна България във васал
на чужди европейски, задокеански и дори турски интереси.
Настояването на част от неолибералния гръцки елит Гърция
да се отнесе спорът и турските провокации и претенции в
Егейско море в Хага също е неизгодно за Гърция. Според гръцкия политически анализатор Михалис Игнатиу, който познава нещата отвътре писа миналата седмица във в. „Етнос”: „Логиката е,
че ако стигнем до Хага „ще получим 75 до 80% от това което имаме, а Турция останалото”. По същество ние ще дадем и Турция ще
вземе. Без никаква гаранция, че Ердоган и неговите слуги ще оставят
Гърция на мира. Готов ли е премиерът да намали територията на
Гърция? Не мисля,че е така. Но ако
е, нека е публично ...” не завършва
мисълта си многозначително той.
Няма съмнение, че САЩ
също максимално ще използва
ситуацията за своите икономически и политически интереси.
От Вашингтон обявиха, че са в
процес на разработване на поширока стратегия за Източното Средиземноморие, като целта им е да засилят присъствието
и ролята си в него. Без съмнение
те ще се опитват чрез управлението на кризата в Егейско море
между Гърция и Турция да извлекат максимална икономическа изгода. Това сега е мно-

го трудно и опасно занимание
поне по две причини:
Първо: Докато в предишните
кризи имахме напрежение между
двете послушни на САЩ и НАТО
държави Гърция и Турция, вече
имаме съюзи, в които пряко са ангажирани поне засега шест държави, всяка от които има интереси,
които в някои случаи се изключват взаимно. Последните събития в Либия, Иран, Персийския
залив, огромната концентрация
на огнева мощ в региона предупреждават за опасността от
широкообхватен военен конфликт.
Второ: Имаме една достатъчно силна трудно управляема от
САЩ и НАТО Турция, чиито амбиции са подкрепени от една
мощна и с голям боен опит армия и ако задокеанския „Пилат
Понтийски” не отчита това и заложи на стари схеми и подходи (което впрочем често прави)
конфликтът от привидно управляем може да се превърне в реален и опустошителен за целият
регион.
При всякакъв развой на събитията, които САЩ контролират, страните в конфликта не
само ще загубят но и проблемите им ще останат или ще се задълбочат. Въпросът трябва да
се решава безпристрастно на
масата на преговорите. САЩ доказаха, че те това не го умеят, или
по-точно - не им е изгодно да го
правят. Те могат само да създават
проблеми и конфликти. Списъкът
с примери е голям – преговорите
по прекратяване войната в Сирия
и Ирак, преговорите със Северна
Корея, Иранската сделка, а сега и
прословутата „Сделката на века”
на Доналд Тръмп между Израел и
Палестина.

Все пак за решаване на проблемите между Гърция, Кипър и
Турция на масата на преговорите има и един жокер. На геополитическата сцена и конкретно
в региона се завърна друг голям
играч – Русия, която особено
през последните пет години доказа на света, че чрез активна и
умна дипломация и преговори
може да намира баланса на интересите, дори между отдавна
враждуващи страни. Русия не е
декларирала и не проявява интерес към находищата на въглеводороди в района, но със своето сериозно военно, политическо и икономическо присъствие
в региона и със своята активна и
принципна дипломация, която
добре познава и отчита всички
интереси на регионалните играчи в Близкия Изток и Арабския
свят, тя се превърна в неизменен и безпристрастен арбитър,
способен да решава и най-спорните проблеми между тях и то
главно на масата на преговорите. Ценното в случая е, че тя поддържа приятелски отношения
и с трите страни и има лостове
за влияние. Дали Гърция, Кипър
и Турция ще потърсят този арбитър предстои да видим.
Що се отнася до България,
която е в близост до региона,
ние изпуснахме и малкото, което Русия ни даваше, с неосъществения поради национално безотговорната и предателска политика на ГЕРБ - „Южен
поток” и предстоящия за прекъсване, пак със съдействието
на антибългарското правителството на ГЕРБ и по волята на
господарите отвъд океана „Турски поток”. Командата за прекратяване на работата по „Турски поток” на българска терито-
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Защото бедният човек, който мисли само за физическото
си оцеляване, не може да бъде
патриот. Болните, които нямат
възможност да се лекуват или
ги лекуват качествено, не могат
да бъдат полезни за страната.
Учебните пособия, в които не
присъстват Ботев, Левски и Вазов, не формират родолюбци,
а създават изселническа психология у младите хора. Влошената екологична обстановка, камарите от боклуци ще ни
тровят и разболяват, а болни и
слаби хора не могат да работят,
както за себе си, така и за страната.
Ако БСП е винаги в курса
на най-важните проблеми на
страната, ако авангардно, постоянно и методично, работи

за тяхното решаване – това ще
е най-убедителният атестат, че тя
е партия на трудовите хора, която се бори за всеки отделен човек
и работи за силна, справедлива и
демократична България.
И на трето място, но не на последно по важност, е въпросът за
кадрите на партията. Във всички
времена всяка нова идея, всички
опити за промяна се реализират
от подготвени, стойностни хора.
Наличието на такива кадри в
редовете на БСП е особено важно
сега, в условията на сложни, с голяма динамика проблеми. Явно
днес са ни необходими не само
високообразовани кадри (БСП
винаги ги е имала), но и такива,
които са с повишена обществена чувствителност, които могат
да забелязват нуждите на отделния човек, но и нуждите на конкретната улица, квартал, район,
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населено място, село, град и да воюват за тяхното изменение към
по-доброто.
Такъв маниер на работа дава
възможности за реална оценка
на кадрите, за тяхната подготовка, годност и умение да работят
в трудни условия. Сега повече от
всякога са нужни партийни кадри не само с висок професионализъм, но и с ясно изразено чувство на дълг и уважение към хората. И още нещо е необходимо
– вярност към социалистическата идея. Колкото и да е неприятно,
трябва да кажем с ръка на сърцето, че през годините немалко социалисти напуснаха партията, а
други с висок партиен ранг станаха ренегати и сега служат на
чужди политически интереси. Сигурно няма да е излишно да въведем и да използваме в работата си критерия „политическа ус-

тойчивост“, чрез който не с красиви и гръмки думи, а с реални
дела ще се оценява верността на
всеки социалист, на всеки партиен деец към БСП и нейната политика, а също и другарството и
почтеността един към друг и готовността да се зачитат различни
мнения в разнообразната дейност
на партията.
Тези мисли ме вълнуват пред
50-ия конгрес на Българската социалистическа партия. Надявам
се неговата работа и решения
да дадат по-голяма увереност
на социалистите и българските граждани, че България ще се
промени. Иска ми се за повече
българи БСП да бъде партия на
надеждата сред днешната бездуховност и грабителство, партия на справедливостта, на демокрацията и хуманизма, партия на оптимизма и бъдещето.

война, газ и нефт

рия бе дадена от някой си Хейл
- втори заместник на държавният секретар по политическите въпроси и трети по влияние
представител на Държавния
департамент на САЩ. Госпожата от „Козяк” пък благодари на
Външното ни министерство и
главния прокурор, че гонят двама руски дипломати с абсурдни обвинения, че „шпионирали
енергийната ни система и изборния процес” в България. Сякаш
руснаците нямат информация от официални източници
за изборните фалшификации
на ГЕРБ, или пък не познават
енергийната ни система, която
е „Дело на Българо-Съветската
дружба”. Тръбата на „Турски поток” вероятно ще мине през
Гърция със всички ползи за изпадналата в криза гръцка икономика, а ние ще продължим
падането надолу, защото дъно
няма.
До кога ли?
БългариЯ над всиЧко!
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Обръщение на
КОРНЕЛИЯ НИНОВА
председател на НС на БСП
До
Делегатите на
конференциите на БСП
и членовете на БСП
в общите събрания
Уважаеми другарки
и другари,
лагодаря ви за вашата
активност и вяра, за неуморната работа и отдаденост на лявата кауза
през изминалия мандат.
Отчетно-изборната кампания ни дава възможност да отчетем постигнатото и заедно
да работим за подготовката на
силна управленска програма на
БСП - с конкретни стъпки за бъдещето на България и добруването на българския народ.
Нека да мобилизираме целия
интелектуален и кадрови потенциал за силна и единна БСП. Важно е днес да бъдем отговорни! Сега вие предлагате своите
представители в местните и националните ръководни и контролни органи на партията. Те

Б

Доц. д-р Минчо НАЙДЕНОВ

В

навечерието сме на 50-ия
редовен конгрес на Българската социалистическа
партия. Нейните висши
форуми винаги се очакват от обществеността в страната не само с
подчертан интерес, но и с надежда за нещо ново, конструктивно и
съзидателно в дейността й, защото БСП безспорно е важен фактор в обществено-политическия
живот у нас. Хиляди социалисти,
симпатизанти, привърженици и
безпартийни граждани са убедени, че 50-ият конгрес ще бъде не
само юбилеен по своята номерация, но и със своите решения ще
активизира партията в борбата за
преодоляване на тоталната криза, в която сега се намира България. За да бъде тази битка настъпателна и резултатна, според мен,
партията на българските социалисти се нуждае от обогатяване
на собствената си политическа
Стр. 12

Антология

БОЖЕСТВЕН ДАР
„Българин да се наричам.“
Иван Вазов

Аз пак ще изповядам, че обичам
България и нейния олтар...
Защото българин да се наричам
за мене е свещен божествен дар!

Матей Шопкин

И в мигове на бури забучали,
на пориви, на грижи, на мечти,
аз помня стародавните скрижали,
с които Тя до гроб ме освети.

ще защитават идеите на БСП и,
въпреки трудностите, ще отстояват свободата, солидарността и
справедливостта. Зная, че вашият глас е най-ценен и именно затова отстоявах въвеждането на
прекия избор. Призовавам ви да
бъдете активни, за да има смисъл в това ново и европейско
начинание, което овластява вас
- партийните членове. Надявам
се, че ще бдите и ще гарантирате прозрачния избор.
Основната наша обща задача е на предстоящия 50-и конгрес да предложим алтернатива
на модела на управление и да се

подготвим за предсрочни или за
редовните парламентарни избори през 2021 година.
На фона на перманентните
кризи, на фона на страха и нищетата, до които ни доведе правителството "Борисов", обществото има нужда от сигурност
и перспектива. Страхът е найголемият ни враг и един от найсилните инструменти на властта
днес. Не се страхувайте да изразите свободно мнението си, да
защитите правата си, да вдъхнете смелост на хората до вас.
Желая ви здраве, сила и мъдрост!

Тя – моята земя благословена,
Тя – люлката на българския род.
Тя диша в песента ми съкровена
и търси към столетията брод.
Тя с притчи и предания ме вика
да се превърна в лира и тръба,
за да участвам в нейната велика
и горда, и страдалческа съдба.
И аз на този повик се обричам
и в моя дух бушува жива жар...
Защото българин да се наричам
за мене е свещен божествен дар!

БСП - партия на надеждата
• Предконгресно – с надежда и оптимизъм

визия. За какво конкретно става
дума?
На първо място, БСП трябва
още по-ясно, още по-категорично
да се изяви като партия на социалистическия идеал. Днес ние живеем в условията на капиталистическо общество и именно този
факт властно налага да се издигне още по-високо знамето на социалистическата идея. В зората
на създаването на партията преди почти 130 години тезата за
социална справедливост беше
главното в нейната идеология.

В днешните условия в работата
на БСП трябва още по-силно да
се акцентира на справедливостта,
хуманизма и солидарността.
Социалистическият идеал
няма да се реализира скоро, но
това не трябва да ни прави песимисти. Не може да се живее
без идеали, без мечти. Необходимо е БСП още по-ясно, още поконкретно, още по-настъпателно да изразява своята социална същност, своите морални
принципи и виждания за посправедливо и по-демократично развитие на България. Нека
всичко това да бъде още по-ярко
и по-убедително, както в работата на депутати на БСП в Народното събрание, на съветниците на
от първо лице

Левицата в общинските съвети,
а също така и в средствата за масова информация. Нека постоянно да се укрепва убеждението на
българските граждани, че политическите действия на БСП са
насочени само към подобряване живота на хората и заздравяване на държавността.
На второ място, наложително е БСП да се движи не след
проблемите на страната, а да
бъде пред тях, като търси и предлага постоянно пътища и методи
за тяхното разрешаване.
Нека се формулират няколко
ясни политики на БСП по важни
проблеми, които имат глобален
характер за България, които се отнасят до всички нейни граждани

без оглед на възраст, пол, социален статус, етнос, религия и политическо пристрастие. Примерно
това могат да бъдат:
- борба с бедността;
- подобряване на здравеопазването;
- осъвременяване на учебното дело;
- опазване и оздравяване на
околната среда;
- формиране на родолюбие
у младите хора.
Сигурно биха могли да се набележат още проблеми с глобално значение, но по-важно е по тях
БСП да имат точни и реалистични програми за промяна на статуквото.
На стр. 11
брой 10, 10 март 2020 г.

