
Светът, който напуска-
ме сега, е следвоенни-
ят свят, който възник-
ва след 1945 г. Светът, 

в който влизаме, е посткапи-
талистическият. Най-интере-
сен е обаче светът между тях. 
Този резултат, който ние има-
ме през последните две години, 
не беше единствено възможен, 
но той беше напълно програ-
миран от развитието на све-
товната система в следвоен-
ния период, той е логичен ре-
зултат на това развитие. Ма-
кар и да изглежда, че в крайна 
сметка той напълно опровер-
гава първите 30 години на това 
развитие. Светът, който напус-
каме, е светът между 1945 и 
2020 г. Той се дели на три от-
рязъка. 1947-1975 г. е това, 
което французите наричат 
“щастливото тридесетиле-
тие”. След това започва много 
интересен период между 1975 
и 1989 г., когато според мен се 
решаваше бъдещето, нашето 
настояще и се формира този 
разложителен, деструктивен 
вектор, който се получи.

Впрочем, странно съвпаде-
ние: този следвоенен социа-
лизиран капитализъм просъ-

ществува 74 години, колкото 
и съветската система. Само че 
животът му продължава от 1945 
до 2019, а не от 1917 до 1991 г. 

И първата относително свет-
ла фаза е между 1945 и 1975 г. 
Това са четири “промишлени чу-
деса”: съветското, германско-
то, японското и италианско-
то. Това е много активното на-
стъпление на промишления 
капитал срещу финансовия, 
много активно. Това е кейнси-
анството. Никсън, малко пре-
ди свалянето си, казва: “Всич-
ки сме кейнсианци”. Това е про-
дължение на въстанието на 
низините срещу елитите. Това 

са левите в Европа, това са на-
ционалноосвободителните 
движения, това е крушение-
то на колониалната система, 
това е създаването на социал-
ната държава на Запад, на со-
циалистическия лагер в Евро-
па. Това е двустранният свят, 
трансформацията на САЩ 
чрез “пълзящия преврат”, запо-
чнал с убийството на Кенеди 
и приключил с импийчмънта 
на Никсън. Това е неудържи-
мата вяра в научно-техниче-

ския прогрес, това са косми-
ческите програми, съвършено 
фантастичните прогнози: без-
смъртие, лунни станции през 
2000 г. и т.н.

Но този свят има сянка. 
Има сенчеста страна, на коя-
то тогава не обръщат внима-
ние в еуфорията на новите по-
беди и постижения, истински-
те и мними (Създаването на 
електронноизчислителните ма-
шини, усвояването на енергия-
та на атомното ядро, излизане-
то в космоса, разшифроването 
на ДНК, кацането на луната), е 
оформянето на принципно 
нова, 

много хищна фракция 
на буржоазията - 

корпоратокрацията, 

към която, към средата на 
70-те години, се преориенти-
рат и специалните служби. 
Това е разбирането от западна-
та върхушка на това, че не само 
икономическата динамика на 
капитализма е крайна, че това 
се случва на границата на XIX–
XX век, но е крайна  и военно-
политическата динамика.

Доларът е „отвързан“ от 
златото и вързан за петрола. 
Създадена е системата на оф-
шорките. Финансиализацията 
започна. 

На стр. 2

За хуманитарна криза го-
ворим, когато е запла-
шено съществуването 
на големи човешки общ-

ности в резултат от настъпили 
природни бедствия, войни, ло-
кални конфликти, епидемии 
и пандемии на заразни смър-
тоносни болести, икономиче-
ски трудности, предизвикващи 
глад, лоши условия на живот, 
миграции. Подобни кризи вина-
ги имат трайни и трудно разре-
шими последствия; те пораждат 

проблеми във вътрешните и международните отношения, задълбо-
чават социалните и междудържавните конфликти, изправят света 
или част от него пред драми и трагедии с непредвидим край. По-
нятието „хуманитарна криза“ е евфемизъм, цинично изящество 
на изказ, за да се прикрие целият ужас на означаваното с това 
понятие явление. Така се притъпява същността му и се предпазват 
всички останали човешки същества да не преживяват вълнения и 
отвращения, четейки или гледайки какво се е случило. А като го 
нарекат „хуманитарна криза“, те хем го определят донякъде точ-
но, хем му придават научност и изискват тревожна настоятел-
ност за решаването му, хем достатъчно остро поставят пробле-
ма, който няма решение. Поне в обозримото бъдеще.

На стр. 2
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От стр. 1
Аз обаче се замислям за 

още един не по-малко стра-
шен и трагичен вид на общест-
вени трагедии и неразбории, 
заплашващи с пълна разруха 
или смърт огромен брой хора, 
на които обобщеното назва-
ние е в пълна мяра е хумани-
тарна криза. Този род хума-
нитарна криза е последица от 
упадъка на нравите, култура-
та, просветата, морала, човеш-
ките взаимоотношения, на-
ционалното съзнание. Нейната 
поява и утвърждаване в живота 
става постепенно, но неусетно, 
пълзящо, незабележимо и ко-
гато стане вече видим факт, не 
предизвиква изненади, вълне-
ния, тревоги. Малцина са тези, 
на които тя ще направи впечат-
ление в самото й зачеване и ще 
породи тревога. Защото преди 
още да я видят, хората са свикна-
ли с нея, изгубили са инстинкта 
за самосъхранение и са толко-
ва омаломощени, че не им е до 
съпротива, до остра реакция и 
съзидателни действия. Оттам 
идва трагичната й фаталност. 

Една от нациите и държа-
вите (а те никак не са малко на 
брой, нито са бедни, немощни и 
малки!), които днес я преживя-
ват, е и българската. Цяла Евро-
па, а защо да не кажем и цели-
ят свят, е в състояние на такава 
фатално трагична хуманитар-

на криза, засягаща изконните 
същности на човека, неговите 
биологични и психофизиче-
ски функции. Че дори и самото 
негово предназначение като би-
ологичен вид и цяр, и госпо-
дар на всички животни! Тряб-
ва да се подчертае, че всичко това 

се провокира, насочва и извърш-
ва от определени политически 
и научни фактори, чрез прила-
гане на осъществяване на идео-

логически и нравствени прин-
ципи, които са се утвърдили като 
официални държавни принципи 

и политики. В провеждането им 
са включени правителствени 
и неправителствени органи-
зации, военно-икономически 

блокове, научни институти, 
университети. 

Днес дори биологическото 

разделение между мъжа и же-
ната се подлага на съмнение 
и безсрамно се отрича, защо-
то накърнявало някакво сата-
нинско право на избор и сво-
бодна воля. 

Тази напаст вече е напад-
нала нацията и родината ни. 
Но преди да ни пресрещне, ху-
манитарната криза ни превзе 
и изкриви начина ни на жи-
вот, превърна ни в нов тип съ-
щества. Рухнаха традиции, ра-
дикално се промениха нрав-
ствените ценности, въведен 
бе принципът „всичко е позво-
лено“ и по същество бяха от-
менени девет от десетте Божи 
заповеди – с незабележимото 
изключение на тази, която за-
бранява да убиваш. Но по съ-
щество и тя е  дерогирана. Това 
стана, за да се освободи нагонът 
да бъдеш предприемчив, да 
работиш, за да печелиш, а не 
защото „трудът краси човека“ 
или „който не работи не тряб-
ва да яде“. Никой не говори за 
добродетели, а единствено 
за пари, пазар на труда, услу-
ги, цени. Добър и умен е този, 
който не е беден. Бедният е не-
способен да се справя с живо-
та и не заслужава нито ува-
жение, нито внимание, нито 
дори грижи. Който не е създа-
ден да печели, нека рови ко-
фите за боклук или да умира. 

В царството на тази нрав-
ственост се отвори бардакът 

на простащината, престъп-
ността, глупостта и наглост-
та, на бездарието и посред-
ствеността. Онова, което до-
вчера беше неудобно и срамно, 
грозно и противно, днес е висок 
вкус, добър маниер, белег за мо-
дерност и актуалност. За някои 
неща по-рано не  бе дори позво-
лено да се помисли, камо ли да се 
говори. А сега те са обичайните 
и любими интелектуални теми. 
Просташкият вкус, маниери 
и поведение станаха като че ли 
задължителни. Иначе си чужд, 
неудобен и неприличен, а мяс-
тото ти не е при хората. При 
тези хора!

Обикновено хуманитарната 
криза се мисли и интерпрети-
ра в дълбочина и ширина в спо-
койна обстановка, далеч от нея, 
след като са я направили всеоб-
що достояние с ужасяващи ка-
дри по телевизията. Но тази, за 
която сега говоря, няма как да 
я забележиш по телевизия-
та (макар че само нея показват 
от сутрин до вечер по новините, 
публицистичните предавания, 
концертите, забавните и дет-
ските програми, филмите), след 
което да се отдадеш на сла-
достни размишления и теоре-

тични изводи. Защото сам ти я 
носиш в себе си, в своята опус-
тошена  душа, в залиняващия 
ти разум и ум, в чувствата и 
инстинктите, от които няма 
как да избягаш. И дори не се 
напрягаш да се съпротивля-
ваш. Камо ли да призоваваш 
хората да я видят.

Днес сме в такава хума-
нитарна криза на просташ-
кото поведение, на ленивите 
умове, които повтарят едно и 
също; на бездушието и гроз-
ните думи, на лигавото остро-
умие, на безпардонността и 
безскрупулността, на безсра-
мието на богопротивните ге-
йове и джендъри, представя-
щи се за жертви, но и мъче-
ници на естественото недо-
волство и гняв на тези, които 
се подчиняват на установе-
ния от Господа ред и норми на 
приличие. Това отклонение от 
нормалното е скандално, страш-
но, ужасяващо и крайно опасно 
за човешкото съществуване из-
общо. То няма как да остане 
ненаказано. Да променяш ха-
рактера на семейството, роди-
телството, биологичния пол, 
както и да се намесваш в ре-
продуктивните процеси, уж 

за да помогнеш на хората и им 
дадеш радостта от родител-
ството, е фалшива загриже-
ност, водеща пак до падение 
и унищожение на човешкия 
род. Но кой да чуе, когато го 
говориш и показваш?

Всичко това много напомня 
за началото на модерната епо-
ха, възторжено наричана Рене-
санс или Възраждане, когато 
човек, възвръщайки се към едно 
ново езичество, дръзко и без-
срамно отрече Бога, Църква-
та, Божиите заповеди и обя-
ви, че може сам да бъде гос-
подар на природата, живота 
и себе си. И започна да доказва 
превъзходството си във всич-
ки сфери и области на живота 
и знанието. И уж успя, но бър-
зо започна да изпада в униние и 
отчаяния, в безизходица. Той 
се лиши от душевно спокой-
ствие, проста радост, изгубвай-
ки сили да се бори със себе си и 
да не постига душевно равнове-
сие и хармония. 

Човешката дързост се раз-
простря и върху целия об-
ществен живот; започнаха 
жестоките борби за нов ред, 
нова справедливост и равен-
ство. На силния бе дадено пра-

вото да бъде безмилостен към 
слабия, а на богатия над бедния. 
Властта престана да е от Бога. 
Родиха се човеконенавистни 
идеи и идеологии, започна ра-
дикално преустройство на све-
та, за да бъде облекчено дви-
жението на парите и стоките и 
се даде още по-голяма свобода 
на капитала. 

Но всичко това не създаваше 
впечатление за настъпването 
на хуманитарната катастро-
фа, защото промените все още 
се осъществяваха в рамките на 
нормалното човешко жела-
ние да се направи нещо добро 
и животът да стане по-лесен и 
удобен. 

Злото показа истинския си 
нрав едва в последните триде-
сет години. Сега то сложи край 
на илюзиите, че присъствието 
му е едва ли не някакво условие 
за разнообразие и че се поддава 
на контрол и напътствия. 

Ние преживяваме истин-
ска хуманитарна криза зара-
ди унищожаването на българ-
ския език, разпада на нацията, 
триумфа на посредственост-
та и глупостта, на наглостта 
и простащината. Когато няма 
държава, няма ред, правосъ-
дие, законите не действат, хо-
рата не се разбират, мразят се 
и си желаят нещастия. Чове-
кът губи човешкия си облик, 
любовта, добротата, състрада-

телността и радостта от живо-
та. Той не може да се образова, 
да знае и мисли, да създава ис-
тински материални и духов-
ни блага. Затова се задоволява 
със сурогати, сатанински про-
дукти, полукултура, полугра-
мотност. 

Не се ли вижда, че вече прос-
то няма хора за истинска работа; 
не се формират истински спе-
циалисти, а в някои сфери дори 
тях изобщо ги няма. Няма кой 
да управлява държавата и све-
та. Нали тези, които сега са на-
товарени с този дълг, се показ-
ват по телевизиите и се вижда 
равнището на тяхната инте-
лигентност, добродетелност, 
вкус, правоговор, начин на 
мислене, знания. Такива са уп-
равниците, но такива са и про-
фесорите, лекарите, учители-
те, писателите, интелигенция-
та… То чистачи и общи работ-
ници вече няма, как да търсим 
свестни министри и държавни-
ци!

Човекът е мъртъв, преди 
да е умрял!

Хуманитарната криза не 
може да бъде преодоляна, ако 
хората не желаят да се справят 
с нея. Но тази специално тряб-
ва непременно да бъде осъз-
ната и възприета като такава. 
Защото е страшна напаст, от 
която, за да не загинем, тряб-
ва да се избавим. 

ХУМАНИТАРНАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ

Неолиберализмът срещу народите на планетата.

От стр. 1
И което е най-интересното: 

още тогава започва идейната 
подготовка на онези отровни 
цветя, които се появяват мно-
го по-късно. Това е Римският 
клуб с доклада си „Граници-
те на растежа“, призоваващ 
за ограничаване и намалява-
не на потреблението, екологич-
ното движение. Още през 1971 
г. днес добре познатият Клаус 
Шваб в книгата си „Управление 
на предприятието в областта 
на машиностроенето“ излага 
идеята за капитализма на „за-
интересованите страни“, кой-
то изобщо не е класически ка-
питализъм, а пълна противо-
положност на него, тъй като 
се фокусира не върху собстве-
ността, а върху участието. И 
този период е увенчан през 1975 
г. с доклада на Тристранната 
комисия „Кризата на демокра-
цията“, където много ясно се 
казва, че основната заплаха за 
Запада не е Съветският съюз, 
а излишъкът от демокрация 
на самия Запад и, че този из-
лишък трябва да бъде елими-
ниран. В същото време, в сре-
дата на 70-те години, въпреки 
известната среща в Хелзин-
ки, Съветският съюз губи ис-
торическата си инициатива и 
преминава към стратегическа 
отбрана. И в почти всички го-
леми западни страни на власт 
започват да идват хора, които 
са назначени от Тристранната 
комисия. Т.е., това е последният 
акорд на първото следвоенно 

тридесетилетие.
Вторият период започва 

много интересно. През 1982 г. 
три групи прогнозисти, които 
работят по задачата на Рейгън, 
първо поотделно, а след това за-
едно, правят много 

разочароваща прогноза за 
САЩ и капиталистическата 

система.

Те дават прогноза за „дву-
гърба” криза в периода от 
1987-1992/93. Според тяхната 
прогноза две неща са особе-
но неприятни за Запада. Пър-
во, социалистическият лагер 
излиза от кризата със значи-
телно по-малко загуби от „сво-
бодния свят“. Спадът на про-
изводството в социалисти-
ческия лагер се очаква от по-
рядъка на 5-12%, а на Запад 
- 15-20%. И второ, „резулта-
тът” предсказва идването на 
власт на комунистите в Ита-
лия и Франция, самостоятелно 
или като част от „левия фронт”, 
както и на левите Лейбъристи 
във Великобритания. В САЩ 
левите сили няма да дойдат на 
власт, но се прогнозират бун-
тове на негри във всички най-
големи градове на страната.

Междувременно, ако гово-
рим за СССР, се правят опити 
за интеграция в капиталисти-
ческата система. Този проект 
е на Андропов и на тези гене-
рали, които стоят зад проек-
та. Това е т.нар. “Фирма”, “Мре-
жата”. Следва засилване на 
структурните проблеми в Съ-

ветския съюз, които в крайна 
сметка се превръщат в систем-
ни. И накрая предателството 
на Горбачов, първо във Вати-
кана, а след това в Малта, на 
целия социалистически лагер, 
включително и на СССР. За-
почва еуфория, Фукуяма обяви 
“края на историята”... Следва-
ше само либерален “кеф”! След-
ваше единствено либерално 
“щастие”! И започна разграб-
ването на социалистическия 
лагер, което, особено в “постсъ-
ветското пространство”, при-
доби напълно фантастични 
мащаби. Допълнително про-
тичаха много важни измене-
ния и има смисъл да се спрем 
отделно на тях.

Преди всичко на преден 
план в самото материално про-
изводство излизат неговите не-
веществени фактори, социални 
и духовни, т.е. 
информацията и социалното 

поведение на човека. 

Подчертавам, че те винаги 
са били важни, но за първи път 
стават първостепенен фак-
тор на материалното произ-
водство. Вече в началото на XXI 
века се оформя това, което впо-
следствие се намира “ексизъм”, 
от думата “access”, т.е. “достъп”, 
“право на достъп”. Става дума 
за социално-информационни-
те платформи като “Майкро-

софт”, “Гугъл”, които заемат 
днес върхушката на световна-
та пирамида. Това все още не е 
господстващ ред, но е най-го-
лемият от гледна точка на въз-
можностите.

Същото се случва с класи-
ческия капитализъм. Той не е 
доминиращ, докато в средата 
на XIX век не се формира ин-
дустриалната система за про-
изводство, и към това време 
той е най-напредналия ред от 
години.

Започва постепенното за-
тихване на индустриалния 
растеж, унищожаването на 
съвременните институции, 
преди всичко на държавата. 
Още през 90-те години се по-
явява терминът „избледнява-
не“, т.е. изчезване, стопява-
не на националната държава. 
Транснационалните финансови 
фондове се превръщат в цен-
тър за вземане на решения, 
които обединяват, от една стра-
на, горните етажи на световната 
икономика, а от друга – стари-
те финансови аристократич-
ни фамилии и „новите пари”. 
Успоредно с това има деполи-
тизация на обществото, свива-
не на гражданското общество, 
заместването му с клонове на 
финансовите структури, кое-
то през този период води до 
криза на абсолютно всички 
традиционни идентичности. 

Освен това още в първите годи-
ни на XXI век е разкрита мало-
ценността на еднополюсния 
свят. Става ясно, че за бързо раз-
витие са необходими поне два 
центъра. И точно тогава, в на-
вечерието и по време на кри-
зата от 2008 г., която разсея по-
следните илюзии за „либералния 
кеф“ през следващите 100 годи-
ни, беше създаден 16-годишен 
план за преход към посткапи-
тализъм, с опора на САЩ: 8 го-
дини - Барак Обама и 8 години 
- Хилари Клинтън.

В рамките на този план се 
предвижда 
създаването на две глобални 

трансокеански общности: 
Транстихоокеанска и 
Трансатлантическа. 

Това бяха мегакорпорации, 
призвани да подчинят държа-
вите и всичко останало в съот-
ветните пространства. Освен 
това, ако в Трансатлантическа-
та общност не се говори за няка-
къв вид институционален ди-
зайн на новия ред, то в Тран-
стихоокеанския регион бе много 
ясно заявено, че правната сис-
тема на тази общност ще бъде 
фокусирана върху отноше-
нията на английската Източ-
ноиндийска компания с ин-
дийските държавици - но сега 
Източноиндийската компания 
ще бъде заменена от западни 

ТНК, а страните от Транстихо-
океанската общност ще им се 
подчиняват безпрекословно.

Втората цел на този план 
беше широкото демонтиране 
и експроприация на „средната 
класа“, съчетано с установява-
нето и затягането на глобал-
ния контрол върху население-
то като цяло - това, което Шо-
шана Зубоф тогава не представи 
много добре като „надзорен ка-
питализъм“ . Всичко това тряб-
ваше да стане в еволюционен 
режим, „сваряването на жаба-
та” трябваше да става на ба-
вен огън, неусетно и без масо-

ви протестни ексцесии.
Нямаше пряко прехвърляне 

на власт от Обама към Хилари 
Клинтън, но пристигна „черни-
ят лебед“ - Тръмп, който пред-
ставлява онези групи в аме-
риканската и световната сис-
тема, на които този сценарий 
не се харесваше. Преди Тръмп 
имаше по-малък „черен лебед“ - 
Брекзит. И двете събития про-
валиха еволюционния план за 
преход към посткапитализъм, 
използвайки потенциала на 
Съединените щати. Кой е ви-
новен за тях? Част от английско-
американския естаблишмънт. И 

така, 
какво да се прави? 

Ако преходът към постка-
питализъм не върви по ево-
люционен начин, тогава зна-
чи е необходимо да се извър-
ши по революционен начин. 
Как?

През 2018 г. в Санта Фе, в 
Института по сложност, под 
егидата на АНС се провежда 
много интересна конференция, 
на която се събират представи-
тели на водещите „контролни 
центрове” на глобалния свят. Те 
обсъждат различни варианти 

за преход към бъдещето: ре-
волюционен, оптимален, ка-
тастрофален и антропологи-
чески. При „Революционния ва-
риант“ - човечеството решава 
всичките си проблеми и на-
пълно преминава в качестве-
но ново състояние. Оптимално 
- решава проблеми, оставайки 
приблизително в текущото със-
тояние. Но участниците в кон-
ференцията (те са едва триде-
сетина) отхвърлят тези вари-
анти, тъй като проблемите са 
признати за неразрешими за 
сегашното състояние на чо-
вечеството и неговите елити. 
На първо място – в резултат на 
интелектуално-волево „прегаря-
не“ през последните 70 години. 
Вероятността за катастрофа-
лен вариант - със загубата на 
сегашното цивилизационно 
ниво - е признат от около по-
ловината от участниците. И 
четвъртият вариант, който  е 
признат за най-желан – 

антропологически преход. 

Този термин се отнася до 
трансформацията на човешко-
то общество, в резултат на кое-
то „върховете“ и „дъната“ ще 
се превърнат в два различни би-
ологични вида. И няма да има 
„средни слоеве“. „Върховете“ ще 
живеят 120-140 години или 
повече, в екологични зони, 
използвайки всички блага на 
цивилизацията: информация, 
транспорт, комуникации и т.н. 
А „нисшите класи“ ще бъдат 
под натиска на болести и епи-

демии, лошо хранене, лоша 
екология като цяло. И колко-
то по-малко „дъното“ е в кон-
такт с „върха“, колкото по-мал-
ко знае за него, толкова по-до-
бре.

Такъв „антропологически 
преход“ е признат като же-
лан вариант за бъдещето. Тук 
възниква въпросът: как да се 
стартира този преход по такъв 
начин, че да се сведе до мини-
мум съпротивата на „нисшите 
класи“? По принцип в история-
та повече от веднъж са се изпъл-
нявали различни видове про-
екти. Това не означава, че те са 
били изпълнени по начина, по 
който проектантите са искали. 
Ще дам само един пример. В на-
вечерието на Френската рево-
люция масонската ложа на Ве-
ликия Ориент на Франция за-
дава три въпроса на някой си 
Адриен Дюпорт, адвокат, кой-
то сам не е масон. Първо: „Как 
да започнем революция?“ Второ: 
„Ще реагират ли остро европей-
ските монарси на революцията 
във Франция?“ И третото: „Как 
да управляваме революционния 
процес?“ Дюпорт отговаря, че е 
много лесно да се започне ре-
волюция: трябва да се събе-
ре стара, забравена среднове-
ковна институция като Гене-
ралните щати, която не е била 
свиквана от много дълго вре-
ме, това няма да предизвика 
подозрение. Но всички учас-
тници трябва да са единодушни 
в исканията си за кралска власт. 

На стр. 4

ЗОНАТА „IN BETWEEN“
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От стр. 3
Дюпорт казва: „От теб за-

виси как ще го получите“. И това 
е осигурено чрез раздаване на 
тетрадки със съответното съ-
държание на всички депутати 
от Генералните щати. Всеки де-
путат е имал такава тетрадка (le 
cahier), в която е записвал „гла-
сът на народа”. По отношение 
на реакцията на кралете на 
Европа се казва, че „ще им от-
неме много време, за да вземат 
решение, две или три години“. 
И третият въпрос, казва Дю-
порт, също е много прост: „За 
да ръководите процеса на рево-
люцията, трябва да стартира-
те механизма на терора, който 
като фуния да включва все пове-
че хора.“

Между другото, по-късно 
самият Дюпорт е принуден да 
избяга от Франция, оставяй-
ки жена си и децата си, за да не 
попадне във „фунията на теро-
ра“, но планът му е изпълнен 
изцяло. Т.е. проектният под-
ход в историята е възможен и 
не може да бъде сведен до ня-
каква теория на конспираци-
ята. Друго нещо е, че почти ни-
кога не се изпълнява по начи-
на, по който е бил първоначално 
планиран. И ако някой иска да 
рестартира историята, той тряб-
ва да намери или създаде това, 
което Анди Ръсел нарича

 „събитие-спусък“. 

Т.е. иницииращо, задейст-
ващо събитие.

Такова събитие-спусък за 
съвременния свят, което по-
ставя началото на прехода към 
нов световен ред, е пандемия-
та от КОВИД-19. Шваб казва 
много откровено и ясно в своята 
книга, написана в съавторство 
с Тиери Малере: че тази панде-
мия е повод за „голямо нулира-
не“ на цялата човешка циви-
лизация. Че няма да има сред-
на прослойка, няма да има 
държава. Че богатите ще спе-
челят, а бедните ще загубят. 
Всичко това е написано там. 
Но в същото време са иденти-
фицирани две условия за успе-
ха на подобно “нулиране”. Пър-
во, то трябва да бъде всеобщо. 
Нито една голяма държава: Съ-
единените щати, Китай, Русия 
или Индия, да не стоят далеч 
от него, така че всички те да 
изпълняват командите за ну-

лиране. И второ, всичко тряб-
ва да мине бързо и необрати-
мо, като блицкриг, така че ни-
кой да няма време да дойде на 
себе си, а всички да станат за-
висими от ваксината.

Вече можем да кажем, че 
нулирането не се получи. На 
руските елити не беше позволе-
но да правят пари от ваксини 
и санкциите не бяха повдигнати 
от тях. Китайските елити бяха 
заплашени с трилиони глоби 
за „Щама от Ухан“. И най-ва-
жното е, че те надцениха степен-
та на пасивност на население-
то, предимно в Европа. Чест-
но казано, не очаквах, че 300 
000 души ще излязат на про-
тестна демонстрация във Ви-
ена, че същото ще се случи в 
Брюксел, Лондон и Париж. Но 
хората много добре усещат, че 
нещо много, много лошо ги 
заплашва. И някои от елити-
те дадоха заден. Бил Гейтс вече 
каза, че през 2022 г. тази епи-
демия ще приключи. Списание 
“Економист”, издавано от Фа-
бианското общество и клана 
Ротшилд казва същото.

Преди около две години, под 
влиянието на събития, свърза-
ни с КОВИД-19, започнах да из-
ползвам термина 

“био-еко-техно-фашизъм“ 

или „БЕТ-фашизъм“. „Био“ 
е лекарство и генетична мо-
дификация; „еко” е „зеленото” 
и цялата климатична врява, 
а „техно” е всичко свързано 
с „цифровизацията”. Необхо-
димо е да се направи резерва 
само за думата „фашизъм“. Но 
това не е политически, а мета-
форичен термин, значи че по-
зле за човека не може да ста-
не. Но проблемът е, че полити-
ческите фашисти и национал-
социалисти през 30-те години 
на миналия век не са разпола-
гали с техническите и биологич-
ните средства, с които БЕТ-фа-
шистите разполагат днес. А 
светът, който Шваб рисува, е 
много по-лош за човечество-
то от политическия, истори-
чески фашизъм. Просто в на-
шата традиция няма термин за 
това „по-лошо“, затова използ-
вам термина „био-еко-техно-

фашизъм“.
И фактът, че пандемията от 

КОВИД-19 е в застой, не нама-
лява опасността. Василий Не-
бензя, като представител на Ру-
ската федерация в ООН, попре-
чи на създаването на глобална 
климатична полиция, с която 
ултраглобалистите искаха да 
поставят юзда на всички дър-
жави. Но никой не отмени ци-
фровата примка. Тоест про-
цесът се забавя, но не спира. 

КОВИД-19 не е отминал - ще 
се появят нови, по-опасни и 
смъртоносни вируси. Или ще 
създадат различна реалност.

Вернер фон Браун, същи-
ят нацистки конструктор, раз-
работил американски космиче-
ски и балистични ракети, каз-
ва на своя асистент шест месе-
ца преди смъртта си... а това 
е краят на 1976 или началото 
на 1977 г. Той казва, че Съвет-
ският съюз като заплаха ня-
кой ден ще изчезне и тогава 
Западът ще измисли друга „ис-
тория на ужасите“, тя ще бъде 
ислямът. Но той не е подхо-
дящ заместител. Следващото, 
очевидно, ще бъде климатична 
заплаха. И на въпрос дали кли-
матичната заплаха ще сработи, 
той отговаря: „Тогава ще оста-
не само едно нещо - извънземна 
заплаха. Извънземно нашествие 
от космоса!“ И така, на 25 юни 
2021 г. НАСА направи офици-
ално изявление, че НЛО е се-
риозна заплаха за Съедине-

ните щати. Т.е., отметките се 
правят за бъдеща употреба, 
технологиите за „разширена ре-
алност“ се подобряват и репе-
тират...

И сега за най-важното, 

според мен. Светът, в който 
се намираме, посткапиталис-
тическият свят, е свят, който 
е изграден върху решаващата 
роля на социалните и духов-
ните фактори. И някъде това 
бъдеще вече е дошло. Например, 
според мен, то вече е пристиг-
нало в Китай, където тази сис-
тема е формирала много ор-
ганичната китайска социал-
на система. По свой начин това 
бъдеще идва в Съединените 
щати. Когато Тръмп там беше 
„изхвърлен“, ми стана  напъл-
но ясно, че неговите победи-
тели – финансисти и аксисти 
– скоро ще се скарат помежду 
си. Всъщност още през лятото 
на 2021 г. започнаха атаки сре-
щу “Майкрософт” и “Гугъл”. Но 
тези момчета бързо отвърнаха 
на удара. В края на октомври – 
началото на ноември те обявиха, 
че създават „метавселена“, т.е. 
заминават за съвсем различно 
пространство, „неподконтрол-
но на вас, момчета“. Като цяло 
трябва да се каже, че новите до-
миниращи групи винаги вли-
зат в пространството, чиито 
ресурси не се контролират от 
старите доминиращи групи.

Така навремето Англия се 
превръща в морска сила – сила 
на „открито море“, което не е 
уредено с никакъв закон, къ-
дето може да се прави всич-
ко, каквото позволяват кора-
бите. Отиването в метавселе-
ната също е навлизане в съв-
сем различно пространство. 
И между другото, Зукърбърг 
казва: „Ние ще работим в прос-
транство, което не е регули-
рано от никакъв закон“. Освен, 
оказва се, от правото на сил-
ния. Но този процес е придру-
жен от процеса на футуристич-
на архаизация на обществото, 
в социалните мрежи действат 
почти примитивни норми.

Но най-опасното според 
мен е, че навлизаме в свят, в 
който няма нито ред, нито 

хаос, 
зоната „in between“ - 

както би казал Умберто 
Еко, „хаосмос“, без да имаме 
адекватен апарат: концепту-
ален, оперативен - за изслед-
ване на тези процеси. Наука-
та на ХХ век не се съмнява в 
своята жизнеспособност, тя 
открива и формулира зако-
ните на природата, тоест из-
пълнява функциите на власт-
та в околния свят. Дори терми-
нът „статистика“ у нас идва 
от „държава“. И сега няма зако-
ни, страните се стопиха – изли-
за „ред, основан на понятия“. В 
него решаваща роля играят ня-
кои наднационални структури. 
Не само ТНК, но и различни 
видове общности с висока сте-
пен на вътрешна автономия. 
“Петте очи” например, или 
престъпни структури. Всички 
те създават своите изследова-
телски структури, своята ис-
тория. Тук не става дума само за 
„античните шумери“ или „но-
вата хронология“. Това са гло-
бални процеси, които допълни-
телно разрушават цялостната 
картина на света. И следовател-
но субективността излиза на 
преден план, преоформяйки 
причинно-следствените връз-
ки. Това е ера на турбуленци-
ята, „редът от хаоса“ на При-
гожин.

Следователно XXI век ще 
бъде спечелен от онези сили, 
които могат да създадат нова 
наука за човека, за общество-
то и изобщо за света и кои-
то могат да създадат ново об-
разование, съответстващо на 
тази нова наука. Това е необ-
ходимо, макар и недостатъч-
но условие за победа. Защо-
то старата триада: икономи-
ка, политология, социология, 
е изработила своето. Обекти-
те на изследване изчезват или 
се превръщат в нещо съвсем 
различно. Разбирам, че да на-
правиш всичко това е много 
по-трудно, отколкото да го ка-
жеш. Но трябва да се каже, че 
е необходимо.  И защо е необ-
ходимо? Това може да не дове-
де до сериозен успех, но ще по-
могне да се избегнат непопра-
вими грешки.

Превод: В. Сергеев
Източник: Поглед инфо

ЗОНАТА „IN BETWEEN“

Уважаеми читатели,

До 15-о число на всеки ме-
сец може да се абонирате за в. 
„Нова Зора“. Отново се обръ-
щаме към вас да ни подкрепи-
те в абонаментната кампания 
защото отново остана неизпъл-
нена задачата за 1000 годишни 
абонамента. По тази причина 
поради драстичното поскъп-
ване на хартията, електроенер-
гията и пепечатарските услуги, 
както вече обяснихме, се нало-
жи след 18 години, цената на 
един брой да бъде променена 
на 2 лв. Повече от всякога оба-

че България се нуждае от убеде-
ни защитници. Не само защото 
годината е особено важна, пре-
минаха вече изборите за пар-
ламент и за президент, но за да 
пребъде Отечеството, никой не 
бива да остане безучастен в бит-
ката на истината с лъжата. Под-
крепете ни.

Разпространението на вест-
ника, по независещи от нас 

причини, все така продължа-
ва да бъде ограничено. Абона-
ментът за сега е най-сигур-
ният начин,  „Зора“ да участва 
в битката за България. Отново 
ви призоваваме: във всяка по-
щенска станция може да осъ-
ществите вашата подкрепа с 
абонамент за 2022 г. Можете 
да се абонирате за 1 месец, за 
тримесечие и полугодие. Або-

наментът за всички тях се из-
числява съобразно броя на 
вторниците, умножени по 2 
лв.

Каталожният номер на 
„Нова Зора“ е непроменен - 311.

Всеки вторник очаквайте 
„Нова Зора“. Търсете го и го раз-
пространявайте.

Можете да се абонирате и в 
офисите на ДОБИ ПРЕС. Редак-

цията на вестника има договор-
ни отношения с тази фирма.  

Същото може да направи-
те и чрез пощенски запис за 
избрания от вас срок на ад-
рес: София 1000, ул. „Пирот-
ска“ 3, за Минчо Мънчев Мин-
чев. Особено е важно да бъде из-
писан точния адрес и името на 
получателя, както и телефон за 
обратна връзка.

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

Продължение от брой 6

Страните са против полити-
зацията на въпросите за борба с 
тероризма и превръщането им в 
инструментариум на политика-
та с двойни стандарти, осъждат 
практиката за намеса във въ-
трешните работи на други дър-
жави с геополитическа цел по-
средством използване на теро-
ристични и екстремистки гру-
пировки, както и под знамето на 
борба с международния терори-
зъм и екстремизъм. 

Страните смятат, че отдел-
ни държави, военнополитиче-
ски съюзи или коалиции пре-
следват целта пряко или кос-
вено да получат едностранни 
военни предимства в ущърб на 
безопасността на други, вклю-
чително и чрез методи на не-
добросъвестна конкуренция, 
усилват геополитическото съ-
перничество, раздухват ан-
тагонизма и конфронтация-
та, сериозно подронват реда 
в сферата на международната 
сигурност и глобалната страте-
гическа сигурност. Страните се 
обявяват против по-нататъш-
ното разширяване на НАТО, 
призовават Северноатланти-
ческия алианс да се откаже от 
идеологизирани подходи от 
времето на „Студената война“, 
да уважава суверенитета, безо-
пасността и интересите на дру-
гите страни, многообразието 
на техните цивилизационни 
и културно-исторически осо-
бености, обективно и справед-
ливо да се отнася към мирното 
развитие на другите държави. 
Страните се обявяват против 
формирането в Азиатско-тихо-
океанския регион на затворени 
блокови структури и противо-
борстващи лагери, запазват ви-
сока бдителност по отношение 
на негативното влияние върху 
мира и стабилността в този ре-
гион на индо-тихоокеанската 
стратегия на САЩ. Русия и Ки-
тай полагат последователни 
усилия в интерес на изгражда-
нето на равноправна, открита, 
инклузивна, ненасочена сре-
щу трети страни система на си-
гурност в Азиатско-тихоокеан-
ския регион (АТР), гарантира-
ща мир, стабилност и процъф-
тяване.

 Страните приветстват 

приетото Съвместно заявле-
ние на лидерите от пет държа-
ви, притежаващи ядрено оръ-
жие за предотвратяване на яд-
рена война и недопускане на 
надпревара във въоръжаване-
то и смятат, че всички ядрени 
държави следва да се откажат 
от манталитета на „Студената 
война“ и „игрите с нулева сума“, 
да намаляват ролята на ядре-
ното оръжие в политиката си 
по осигуряване на национал-
ната безопасност, да изтеглят 
разгърнатите си в други дър-
жави ядрени въоръжения, да 
изключат неограниченото от 
нищо развитие на глобална-
та противоракетна отбрана 

(ПРО), да предприемат дейст-
вени стъпки за понижаване 
на рисковете от възникване 
на ядрени войни и каквито и 
да било въоръжени конфли-
кти между страни, притежава-
щи военен ядрен потенциал.

Страните потвърждават, 
че Договорът за неразпро-
страняване на ядрено оръжие 
е крайъгълен камък в систе-
мата на международното разо-
ръжаване и ядреното неразпро-
странение, че той е  важна част 
от следвоенната система за меж-
дународна сигурност, че играе 
незаменима роля в гарантира-
нето на  мира и развитието на 
планетата ни. Международната 
общност трябва да съдейства за 
балансирана реализация на три-
те опорни елемента на Догово-
ра, със съвместни усилия да бра-
ни авторитета, ефективността и 
универсалния характер на този 
документ. 

Сериозно безпокойство у 
Страните буди създаването 
от САЩ, Великобритания и 
Австралия (AUKUS) на „три-
странно партньорство в сфе-
рата на сигурността“, кое-
то предвижда задълбочаване 
на сътрудничеството между 
участниците му в области, за-
сягащи стратегическата ста-

билност, в частност – от реше-
нието им да започнат сътруд-
ничество в областта на атом-
ните подводници. Русия и 
Китай смятат, че такива дейст-
вия противоречат на задачите 
за осигуряване на безопасността 
и устойчивото развитие на АТР, 
засилват опасността от поя-
ва на надпревара във въоръ-
жаването в региона и създа-
ват сериозни рискове от ядре-
но разпространение. Страни-
те решително осъждат подобни 
стъпки и призовават участни-
ците на AUKUS добросъвестно 
да изпълняват своите задъл-
жения по ядрено и ракетно 
неразпространение, заедно да 

защитават мира, стабилността и 
развитието в региона.

Дълбока загриженост пре-
дизвикват у Страните плано-
вете на Япония да осъществи 
изхвърляне в океана на ради-
оактивна вода от аварийната 
атомна централа „Фукусима“ 
и потенциалното въздейст-
вие от такива действия върху 
околната среда. Страните под-
чертават, че към утилизацията 
на радиоктивна вода е необхо-
димо да се подхожда с изключи-
телна отговорност и тя да се осъ-
ществява по начин, отговарящ 
на споразуменията на японска-
та страна със съседните държа-
ви, с другите заинтересовани 
страни и съответните междуна-
родни структури и при условие, 
че са осигурени транспарент-
ност и научна аргументация в 
съответствие с международно-
то право. 

Страните смятат, че из-
лизането на САЩ от Догово-
ра за ликвидация на ракетите 
със среден и малък обсег, ус-
коряването на изследвания-
та и разработката на ракети 
със среден и малък обсег с на-
земно базиране и стремежът 
към разгръщането им в Ази-
атско-тихоокеанския  и Ев-
ропейския региони, а също и 

доставката им на техните съ-
юзници, водят до повишава-
не на напрежението и недове-
рието, увеличават рисковете 
за международната и регио-
налната сигурност, водят към 
отслабване на международна-
та система за неразпростра-
нение и контрол над въоръ-
женията, към подронване на 
глобалната стратегическа ста-
билност. Страните призовават 
САЩ да реагира позитивно на 
руската инициатива и да се от-
каже от плановете си за разпо-
лагане на ракетите със среден 
и малък обсег с наземно бази-
ране в АТР и Европа. Страни-
те ще поддържат и по-нататък 

контакти и ще укрепват коор-
динацията си по този въпрос. 

Китайската Страна се от-
нася с разбиране и подкрепя 
предложенията на Руската фе-
дерация за формиране на дъл-
госрочни задължителни юриди-
чески гаранции за сигурността в 
Европа. Страните отбелязват, 
че денонсирането на САЩ от-
носно редица важни междуна-
родни спогодби в сферата на 
контрола над въоръженията се 
отразява крайно негативно на 
международната и регионална 
сигурност и стабилност. Стра-
ните изразяват загриженост от 
обявяването на плановете на 
САЩ за развитие на глобална-
та противоракетна отбрана и 
разполагане на нейни елемен-
ти в различни региони по света 
в съчетание с разширяване по-
тенциала на високоточното не-
ядрено оръжие за нанасяне на 
обезоръжаващи удари и реша-
ване на други стратегически за-
дачи. Страните подчертават 
важността на използването на 
космическото пространство 
за мирни цели, решително под-
крепят централната роля на ко-
митета на ООН по използването 
на космическото пространство 
за мирни цели, разширяване 
на международното сътрудни-

чество, поддържането и разви-
тието на международното кос-
мическо право и регулацията в 
областта на космическата дей-
ност. Русия и Китай продължа-
ват да увеличават сътрудни-
чеството си по такива предста-
вляващи взаимен интерес теми, 
като дългосрочна устойчивост 
на космическата дейност, усвоя-
ване и използване на ресурсите 
на космическото пространство. 
Страните се обявяват против 
опитите на отделни държави 
да превърнат космическото 
пространство в арена на въ-
оръжена конфронтация, от-
ново заявяват намерението си 
да приложат всички необходи-
ми усилия, за да предотвратят 
вепонизацията и надпреварата 
във въоръжаването в космиче-
ското пространство. Те ще про-
тиводействат на всяка актив-
ност, насочена към постигане на 
военно превъзходство в космоса 
и използването му за бойни опе-
рации. Страните потвържда-
ват необходимостта от започ-
ване на преговори, които имат 
за цел сключване на юридиче-
ски задължаващ многостранен 
документ въз основа на руско-
китайския проект на договора 
за предотвратяване на разпола-
гането на оръжия в космическо-
то пространство, прилагане на 
сила или заплахи чрез сила по 
отношение на космически обек-
ти, който би предоставил фунда-
ментални и надеждни гаранции 
за предотвратяване на надпре-
варата във въоръжаването и ве-
понизацията на космоса.

  Русия и Китай подчерта-
ват, че съответстващите мер-
ки за транспарентност и укреп-
ване на доверието, включител-
но международната инициати-
ва/политическото задължение за 
неразполагане първи на оръжия 
в космоса, могат да способстват 
за достигане на целта за предо-
твратяване надпреварата на въ-
оръжаването в космическото 
пространство, но подобни мерки 
трябва да допълват, а не да под-
менят ефективния юридиче-
ски задължаващ режим, регу-
лиращ космическата дейност.

Страните потвърждават 
убеждението си, че Конвенци-
ята за забрана на разработка, 
производство и натрупване на 
запаси от бактериологично (би-
ологическо) и токсинно оръжие 
и унищожаването им (КБТО) 
има съществено важно значе-
ние като опора на международ-
ния мир и сигурност. Русия и 
Китай подчертават своята ре-
шимост да опазват авторите-
та и ефективността на Кон-
венцията.

На стр. 6

СЪВМЕСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И КНР
за международните отношения, встъпващи в нова епоха и за глобалното устойчиво развитие

П
резидентът на Ру-
ската федерация 
В. В. Путин по по-
кана на Председа-

теля на Китайската Народна 
Република Си Дзинпин на 4 
февруари 2022 г. бе на визи-
та в Китай. Държавните гла-
ви проведоха в Пекин пре-
говори и взеха участие в це-
ремонията по откриването 
на XXIV зимни Олимпийски 
игри. Руската федерация и 
Китайската Народна Репу-
блика, по-нататък наричани 
Страните, заявяват следно-
то:

Доналд Тръмп
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Игрите с българските диалекти

НУЖЕН НИ Е ДЕН ЗА 
НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА 
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Години наред, на дата-
та 1 февруари се от-
белязва паметта на 
жертвите на комунис-

тическия режим. Невинни 
жертви има, при това не мал-
ко - това е безусловен и не-
подлежащ на коментар факт. 
Също така, обаче, са налице 
и други два факта – че има 
осъдени престъпници с дока-
зани престъпления и нацио-
нални предатели, както и че 
преди 1944 г. има също толко-
ва много невинни жертви на 
управляващия тогава режим. 
Това са също два, категорич-
но установени факта, непод-
лежащи на коментар и тряб-
ва се спре отричането им.

В България, през 1918 г. с 
Войнишкото въстание започ-
ва една необявена гражданска 
война. В следващите години се 
редуват бял терор и червен те-
рор - хиляди българи губят жи-
вота си само заради убеждени-
ята си. След 1944 г. се героизи-

раха жертвите на царския ре-
жим, след 1989 г. дойде ред да 
се героизират жертвите на ко-
мунистическия режим. Пра-
вилно ли се постъпва?

Време е да разберем, че в 
една гражданска война няма 
победители - има само побе-
дени и това е целият наш на-
род. Докато има ден само на 
едните жертви, а другите се от-

ричат напълно, войната, макар 
и вече само информационна, 
ще продължава да ни разделя. 
Нима убитите деца в Ястреби-
но и насечените на парчета и 
изядени от полицейските куче-
та телца на децата в Белица не 
са също толкова невинни жерт-
ви, каквито са проф. Алексан-
дър Станишев и Иван Беш-
ков, например? Как решава-

ме, че имаме власт да опре-
деляме кой е жертва и кой 
не е?! Нужен ни е Ден на на-
ционално помирение, в кой-
то наследниците и на едните, 
и на другите, да застанат ре-
дом един до друг и да сведат 
глави в обща скръб. Дните на 
памет трябва да сплотяват, 
не да разединяват. Ето защо 1 
февруари, като ден на жерт-
вите на комунистическия ре-
жим, разединява нацията ни.

След Гражданската вой-
на в Испания (1936 – 1939), 
в която загиват почти един 
милион испанци, победили-
ят диктатор Франко нареж-
да костите на загиналите в 
почти тригодишната битка 
за испанската столица да се 
пренесат край Мадрид в До-
лината на падналите, където 
е изграден огромен пантеон. 
Едни до други, без ред, са поло-
жени комунисти и фалангисти, 
фашисти и демократи, монар-
хисти и републиканци. Самият 
Франко пожелава да бъде по-

гребан там, редом до тези, кои-
то са стреляли срещу него. Най-
отгоре пише следното: „Те пад-
наха за Отечеството“! И тол-
кова.

Днес Испания е затвори-
ла напълно тази страница от 
миналото си, въпреки непре-
жалимите жертви и тежката 
рана в сърцето на испанската 
нация. Ние, на свой ред, още се 
борим с комунизма и макар на-
шите общи жертви да са десет-
ки пъти по-малко от тези в Ис-
пания, продължаваме да ровим 
костите им и да ги делим.

Добре е да извадим поуки-
те като зрели хора.

Ние, българите от „Въз-
раждане“, сме направили 
своите изводи. За нас Бълга-
рия е над всичко! Всеки, от-
дал живота си заради убеж-
денията си и Отечеството, за-
служава уважение и ние му го 
отдаваме - независимо в как-
ва идеология е вярвал.

Мир в душите на загина-
лите за България!

На 1 февруари от трибуната на Парламен-
та, лидерът на ПП „Възраждане“ Костадин 
Костадинов, поиска Ден на национално 
помирение, вместо Ден в памет на жертвите 

на комунистическия режим. Той изброи исторически-
те  събития и дати – осъдени престъпници с доказани 
обвинения преди 1944 г., и невинни жертви след нея, 
даде пример с Войнишкото въстание, царския режим и 
годините на социалистическа България.

„Нова Зора“ многократно е поставяла въпроса за 
националното помирение и неотложната необхо-
димост от концентрация на остатъчната макар на-
ционална енергия в Единен народен фронт. И тази 
идея е била подчертавана не само в публицистич-
ните текстове и декларации. Тя е неизменна и во-
деща в програмата на партията, утвърждавана на 
всеки един партиен форум, включително и на все-
ки конгрес след 2006 г.

Но въпросът, поставен от г-н Костадин Костади-
нов, председател на ПП „Възраждане“, който е от из-
ключително значение, има и своята „гражданска био-
графия“. Искаме да я припомним, защото такава спа-
сителна за България идея се представя за първи път 
от името на една цяла парламентарна група от три-
буната на Народното събрание. Това е и поводът да 
публикуваме пълния текст на Декларацията на ПП 
„Възраждане“.

МИР ЗА ДУШИТЕ НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

Дните за памет трябва да сплотяват

В бр. 34 от 18.Х.2018 г. 
на в-к „Нова Зора” бе 
публикувано откри-
то писмо на ИК на НД 

„Помирение за възход на Бълга-
рия”, с молба на страниците на 
вестника да се поместят част от 
основните цели и средства  от 
програмата на инициатив-
ния комитет, за учредяване 
на движението, по която ра-
боти от началото на година-
та. Подчертаваше се, че момен-
та е особено подходящ, след 
като на 28.ІХ.2018 г., по на-
ционалната телевизия, Прези-
дента  на Република Бълга-
рия г-н Румен Радев се обър-
на с призив към българския 
народ за национално поми-
рение. Подчертаваше се, че въ-
просът за националното по-
мирение  е иницииран още на 
5 юни 2008 г. и на 16 октомври 
2008 г. на две заседания на на-
ционално движение „Държава 
и воля”, с председател покойния 

вече Константин Чакъров. 
След разгорещени дискусии е 
приета програмна деклара-
ция, в която се предлага създа-
ването на Национален комитет 
за помирение. В тази връзка на 
страниците на в-к „Нова Зора”, 
бр. 36 от 13 октомври 2009 г., 
е поместена обширна статия „В 
името на България” от полк. 
о.з.  Тодор Предов, адвокат, 
д-р по право, член на  Цен-
тралния политически съвет 
на ПП „Нова Зора”. В заключе-
нието се казва, че „национално-
то единство” не е мираж, а по-
литическите партии няма да 
„взривят” партийните си ин-
тереси, ако се решат да впрег-
нат времето си, интелектуал-
ната и  физическата си енер-
гия, в отстояване и работа за 
национални, а не тясно пар-
тийни интереси, защото няма 
по-високо знаме от национал-
ното и по-висока цел от  прос-
перитета на нашето  оте-
чество – Република България”. 
По различни причини, инициа-
тивата не бе осъществена.

В писмото се изтъква, че този 
въпрос е от особено значение за 
България и затова създадения 
ИК е разработил кратка програ-
ма с няколко раздела, а именно:

1. Кратък обзор на политиче-
ските борби / 1918-1944 г./;

2. Кратък обзор на социалис-
тическия период на Република 
България   (1944-1989 г.);

3. Кратък обзор на ситуация-
та  в България  след  10.ХІ.1989 г. 
до днес;

4. Основни цели;

5. Средства за постигане на 
целите.

Девизът на движението е 
„България за всички”!

Съобщава се, че Инициа-
тивният комитет е в състав:

д-р по право Любен Ви-
денов - Интелектуален кръг 
„Зора”;

д-р по право Тодор Предов 
– Интелектуален кръг „Зора”;

ст. н.с. д-р  инж. Веселин Но-
ваков – Национален пенсионер-
ски съвет;

д-р по право Тодор Ников – 
Асоциация „Сигурност”;

инж. Станчо Джумалиев – 
Национално дружество „Тради-

ция”.
В раздела „Кратък обзор на 

ситуацията В България след 
10.ХІ.1989 г. до днес” бе оповес-
тен и мобилизационния при-
зив на ИК: ”Ръководени от 
тези схващания, ние предлагаме  
обединяване на националната 
енергия, на базата на преодоля-
ване на конфронтацията в об-
ществото, чрез помирение, еди-
нение и възраждане, като осно-
ва за консолидация на патрио-
тичните сили с единствената 
цел да бъде спасено Отечество-
то ни- Република България. За 
това ние казваме: 100 г. проти-
воборство между  леви и десни 

доктрини стигат! Да съхраним 
народа си, да обединим нацио-
налната енергия и воля и да спа-
сим загиващото българско Оте-
чество”!

В раздела ”Средства за по-
стигане на целите”, буква „в” 
е записано: „Издигане на па-
метен мемориал пред НДК за 
жертвите на  фашизма и капи-
тализма до 09.09.1944 г., до па-
раклиса, срещу този на жертви-
те на тоталитаризма, където 
безпрепятствено да се провеж-
дат възпоменания за тях, оти-
шли си от този свят  в 100 го-
дишния период на развитието 
на българската държава”.

Адв. Тодор ПРЕДОВ  
д-р по право,  

зам.-председател на  
ПП „Нова Зора”

ОТКРИТО ПИСМО НА ИНИЦИАТИВЕН 
КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 „ПОМИРЕНИЕ ЗА ВЪЗХОД НА БЪЛГАРИЯ”.

Мемориалът в Долината на падналите, край Мадрид. Едни до други, без ред, в него са положени 
комунисти и фалангисти, фашисти и демократи, монархисти и републиканци, загинали в Граждан-
ската война (1936-1939 г. ).

От стр. 5
Страните потвърждават не-

обходимостта от пълното спаз-
ване и по-нататъшното укрепва-
не на КБТО, включително и чрез 
институциализацията и укрепва-
нето на механизмите и приема-
нето на юридически задължава-
щия Протокол към Конвенцията 
с ефективен механизъм за про-
верка, също така и чрез редовни 
консултации и сътрудничество 
при решаване на всякакви въ-
проси, свързани с изпълнението 
на Конвенцията. 

.Страните подчертават, че 
вътрешната и задгранична-
та военно-биологическа дей-
ност на САЩ и техните съю-
зници предизвиква сериозни 
опасения в международната 
общност и въпроси относно 
спазването на КБТО. Страни-
те споделят мнението, че по-
добна дейност представлява се-
риозна заплаха за националната 
сигурност на Руската федера-

ция и Китай и вреди на сигур-
ността на съответните региони. 
Страните призовават САЩ и 
съюзниците им да действат от-
крито, прозрачно и отговорно, 
информирайки по съответния 
начин за своите военно-биологи-
чески дейности, осъществяващи 
се зад граница на техните нацио-
нални територии, а също така да 
подкрепят възобновяването на 
преговорите по юридически 
задължаващия протокол към 
КБТО с ефективен механизъм 
за проверка.

Страните, потвърждавайки 
своята привързаност към по-
стигане целите за изграждане 
на свят, свободен от химиче-
ски оръжия, призовават всич-
ки страни на Конвенцията за за-
брана на химическите оръжия 
да отстояват съвместно нейния 
авторитет и ефективност. Русия 

и Китай са силно разтревожени 
от политизацията на Органи-
зацията по забрана на хими-
ческите оръжия и призовават 
всички нейни членове да засилят 
солидарността и сътрудничест-
вото си, да защитят традицията 
за взимане на решения на база-
та на консенсуса. Русия и Китай 
настояват САЩ, като единстве-
ната държава-участник в Кон-
венцията, незавършила про-
цеса по унищожаване на хи-
мическите си оръжия, да уско-
рят ликвидацията на запасите 
си.  Страните подчертават важ-
ността от спазването на баланса 
между задълженията на държа-
вите в областта на неразпростра-
нението  и интересите на закон-
ното международно сътрудни-
чество в областта на използване-
то на напредничави технологии 
и свързаните с тях материали и 

оборудване за мирни цели. Стра-
ните отбелязват одобрената в 
хода на 76-та сесия на Генерал-
ната Асамблея на ООН по ини-
циатива на Китай резолюция 
“Поощряване на международно-
то сътрудничество в областта 
на мирното използване в конте-
кста на международната сигур-
ност”, чийто съавтор е Русия, и 
разчитат на последователната й 
реализация в съответствие с по-
ставените в нея цели.

Страните отдават голямо 
значение на въпросите, свърза-
ни с управлението в сферата на 
изкуствения интелект. Страни-
те са готови да засилват диалога и 
контактите по въпросите относно 
изкуствения интелект.

Страните отново заявяват 
готовността си да задълбочат съ-
трудничеството си в сферата на 
международната информацион-

на сигурност и да подкрепят съз-
даването на открита, безопасна, 
устойчива и достъпна ИТК-среда. 
Страните подчертават, че утвър-
дените от устава на ООН прин-
ципи за неприлагане на сила, ува-
жение на държавния суверени-
тет и основните човешки права и 
свободи, ненамесата във вътреш-
ните работи на други държави, са 
применими към информацион-
ното пространство. Русия и Ки-
тай потвърждават ключовата 
роля на ООН в областта на реаги-
ране на заплахи за международна-
та информационна безопасност 
и изразяват подкрепа за Орга-
низацията при разработването 
на нови норми на поведение на 
държавите в дадената област.

Страните приветстват осъ-
ществяването на глобалния пре-
говорен процес по МИБ в рамки-
те на единен механизъм, в този 

контекст подкрепят дейността на 
работната група на ООН с открит 
състав по въпросите на сигурнос-
тта в сферата на използване на 
информационно-комуникацион-
ните технологии (ИКТ) и сами-
те ИКТ 2021-2025 (РГОС) и изра-
зяват готовност да се включат в 
нея с единни позиции. Страните 
считат за необходимо да обеди-
нят усилията на международ-
ната общност по изработването 
на нови норми за отговорно по-
ведение на държавите, включи-
телно от юридически характер, а 
също така и на универсален меж-
дународно-правен документ, ре-
гулиращ дейността на държави-
те в ИКТ-сферата. Страните счи-
тат, че Глобалната инициатива 
по осигуряване на безопасността 
на данните, предложена от китай-
ска страна и принципно подкре-
пяна от руска страна, предоставя 

основа за обсъждане и формира-
не от работната група на мерки за 
реагиране на заплахи за сигурнос-
тта на данните и други заплахи за 
международната информационна 
сигурност.

Страните отново заявяват 
подкрепата си на резолюции-
те на Генералната асамблея на 
ООН 74/247 и 75/282, подкрепят 
работата на профилния спецко-
митет на правителствените екс-
перти, съдействат за провеж-
дането в рамките на ООН на 
преговори по разработката на 
международна конвенция за про-
тиводействие при използването 
на ИКТ за престъпни цели. Стра-
ните излизат с инициатива за 
осигуряване на конструктив-
но участие на всички страни в 
преговорите, за да се гарантира 
по-скорошно съгласуване на ав-
торитетна, универсална и всеобх-

ватна конвенция, която да бъде 
представена пред Генералната 
Асамблея на ООН по време на 
78-та й сесия в строго съответ-
ствие с резолюция 75/282. За 
тази цел Русия и Китай предста-
виха съвместен проект на такава 
конвенция като основа за прего-
ворите.

Страните подкрепят курса 
на интернационализация по 
управление на мрежата „Интер-
нет“, настояват за равноправие в 
управлението й, смятат за непри-
емливи всякакви опити за огра-
ничаване на суверенното им пра-
во за регулиране и осигуряване 
безопасността на национални-
те сегменти от мрежата „Интер-
нет“, заинтересовани са от по-
активното включване на Меж-
дународния съюз по далекосъ-
общенията в решаването на тези 
задачи. 

Страните възнамеряват да 
задълбочат двустранното съ-
трудничество в областта на 
осигуряването на международ-
на информационна безопас-
ност въз основа на профилно-
то междуправителствено спо-
разумение от 2015 г. С тази цел 
Страните се договориха да при-
емат в най-близко време план за 
руско-китайско взаимодействие 
в тази насока. 

IV
Страните подчертават, че 

Русия и Китай като световни 
държави и постоянни членове 
на Съвета за Сигурност на ООН 
възнамеряват  да спазват стрикт-
но моралните принципи и отго-
ворности, решително да отсто-
яват международната система, 
в която координиращата роля 
в международните дела изпъл-
нява ООН, да отстояват светов-

ния ред, градящ се върху меж-
дународното право, включител-
но  и върху целите и принципи-
те от Устава на ООН, да развиват 
многополярността и съдействат 
за демократизация на междуна-
родните отношения, съвместно 
да градят още по-процъфтяващ, 
стабилен и справедлив свят, заед-
но да създават международни от-
ношения от нов тип.

Руската Страна отбелязва 
позитивното значение на кон-
цепцията на Китайската Стра-
на за изграждане на „човешка 
общност с единна съдба“, целя-
ща укрепване солидарността 
на световната общност и обе-
диняване на усилията за реаги-
ране на общите предизвикател-
ства. Китайската Страна отбе-
лязва позитивното значение 
на усилията на Руската Страна 
във формирането на справед-
лива многополярна система на 
международни отношения. 

Следва

СЪВМЕСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И КНР
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По време на епиде-
мията от африкан-
ска чума по свине-
те, разнасяна от ди-

вите свине, по сухопътната 
ни граница с Румъния, бе из-
дигната ниска телена ограда, 
която трябваше да възпира 
свинската миграция от север. 
И тъй като четинестите чети-
риноги пробиваха преградното 
съоръжение без проблем, някои 
експерти измислиха противо-
действие под формата на въл-
ча урина, разливана край най-
рисковите участъци от ограда-
та. 

Обаче нововъведението не 
спря свинските нашествия. И 
като резултат, хиляди домаш-
ни прасета бяха екзекутира-
ни и заровени, или заклани без 
време и напълнени в буркани 
и фризери от техните стопа-
ни. По същия начин беше лик-
видирано и козевъдството в 
Странджа-Сакар и други ра-
йони на България. А „вълчата 
урина” само обогати народния 
фолклор с нови доказателства 
за безкрайната човешка и уп-
равленска глупост. Това се слу-
чи при „най-успешното“ упра-
вление на Бойко Борисов. На 
същия „Лидер“, който ни „купи“ 
за 3,5 млрд. лева още не нари-
суваните 8 американски из-
требители F-16 Block 70, за за-
бавянето на чиято доставка нас-
коро ни уведомиха от САЩ. А 
Борисов и компания твърдяха, 
че следващите 8 изтребителя 
ще ни ги дадат по-евтино.

Преди да е приключила 
сагата с изтребителите, Джо 
Байдън обяви, че ще изпрати 
американски войски в стра-
ните от НАТО в Източна Евро-
па, и евроатлантическите яс-
треби у нас замечтаха на глас 
за американско военно при-
съствие. Пратете ни, санким, 
поне 1000 американски воен-
ни, за да не изглеждаме като 
страна-членка на НАТО вто-
ра категория. Засега правител-
ство удържа на напора, уверя-
вайки, че ще формира един ба-
тальон, усилен с американски 
и натовски елементи, но под 
българско командване и бъл-
гарско политическо лидер-
ство. Това не устройва хране-
ниците на Държавния депар-
тамент на САЩ и фондациите 
„Америка за България“ и „Отво-
рено общество“ – от Соломон 
Паси и Елена Поптодорова, 
до бившите министри на от-
браната Велизар Шаламанов, 
Тодор Тагарев, Николай Нен-
чев и други „евроатлантици“. 
И те яростно пригласят на за-
падната русофобска пропа-
ганда за това, че Русия се гот-
вела да окупира Украйна и да 
изхвърли НАТО и САЩ от Из-
точна Европа, разделяйки и 
дестабилизирайки Европейския 
съюз. Между впрочем, световно 
известната агенция „Блумбърг“ 

се опозори завинаги, когато в 
ранните часове, на 5 февруари, 
събота, стресна света от своя уе-
бсайт, поставяйки заглавието: 

„Русия окупира Украйна!“. После 
сне фалшивата новина от сайта 
и съобщи, че изпитва дълбоко 
разкаяние… Други медии пре-
дадоха оценки на американско-
то разузнаване, според кои-
то Киев можел да падне до 24 
часа. И че при руското нахлува-
не в Украйна щели да загинат 
до 50 000 цивилни. „Тропотът 
на войната“ бе „усетен“, бла-
годарение на такива „свобод-
ни“ медии. Нашите „национал-
ни“ телевизии не правят изклю-
чение, повтаряйки папагалски 
измислиците на западните си 
аналози. За разлика от тях, дори 
постоянно заплашените със за-
твор, турски журналисти про-
явяват благоразумна сдържа-
ност в оценките си за става-
щото около Украйна и Русия. 
Повечето от тях са на мнение, 
че Турция не бива да е страна 
по руско-украинската криза. 
Нито пък да се опитва да бъде 
посредник, който може да пад-
не в украинския капан, подгот-
вен от сценаристите на новата 
„Голяма игра“. Но най-впечат-
ляващо бе откритието на Дениз 

Берктай, който твърди, че е раз-
говарял с представители на 
двете враждуващи групи в Ук-
райна. Според Берктай, в Киев 
преобладава мнението: „И ние, 
и те сме славяни. Двете стра-
ни няма да воюват помежду си“ 
(„Джумхуриет“, 05.02.2022). 

От екрана на коя „българ-
ска“ телевизия сте чули нещо 
подобно? Няма и да чуете, за-
щото в тях се дава трибуна 
само на „политически правил-
ни“, сиреч прозападни мне-
ния и оценки. Туй що се вика 
свобода на мисълта и слово-
то – „дим издимил се отколе“, 
както пише Пенчо Славей-
ков в „Опакий край“. И допъл-
ва: „Всичко се върши по царския 

кеф, сиреч по божия воля!“. 
Унгария на Виктор Орбан 

е отхвърлила предложение-
то на НАТО да приеме него-
ви войски на своя територия. 
Будапеща е блокирала и вли-
зането на Украйна в кибер-
центъра на НАТО. Защо Ун-
гария не съчувства на „запла-
шените“ от руско нахлуване 
украинци? Защо „лидерът“ 
на ГЕРБ Бойко Борисов, кой-
то провали 3 големи „руски“ 
енергийни проекта (нефтопро-
вода Бургас-Александруполис, 
газопровода „Южен поток“ и 
проекта АЕЦ „Белене“), но про-
кара руско-турския газопро-
вод „Балкански поток“ до Сър-
бия, и забави интерконек-
тора с Гърция, за да не полу-
чаваме по-големи количества 
от евтиния азерски газ, се е 
загрижил за евроатлантиче-
ската ориентация на Бълга-
рия? И той като „сущий русо-
фоб“ се е закахърил за тери-
ториалната цялост на Украй-
на и националната сигурност 
на страната си, която според 

него, е гарантирана само от и 
вътре в НАТО. Бомбите, кои-
то гърмят днес в икономика-
та, енергетиката, здравеопаз-
ването, образованието и бор-
бата с корупцията, бяха зало-
жени именно от 12-годишното 
авторитарно управление на 
ГЕРБ и Бойко Борисов персо-
нално. Сменяха се само „при-
съдружните“, корупционната 
същност остана непокътна-
та, както и прокурорският ча-
дър над властимащите. Трябва-
ше Конституционният съд да 
каже на ВСС, че не е логично 
министърът на правосъдие-
то да има правото да предлага 
кандидат за главен прокурор, 
а да не може да поиска от Съ-

дебния съвет неговото увол-
нение. Ето защо, преди или за-
едно с Иван Гешев, трябва да 
си заминат от ВСС магистра-
тите, които го избраха и тър-
пяха всичките му милицио-
нерски номера. Само случа-
ят с чекмеджето на Борисов, 
пълно с евро и златни кюл-
чета, върху което лежеше пис-
толет, е достатъчен Гешев да 
бъде отстранен, а Борисов - 
разследван от истински без-
пристрастен прокурор. Кой 
друг премиер по света спи в 
силно охранявана правител-
ствена резиденция с писто-
лет до главата, ако му е чис-

та съвестта? Цирковете, кои-
то Гешев и Цацаров разиграват 
на изпроводяк, са обидни дори 
за българската публика. Оста-
вете Украйна и Северна Ма-
кедония, нека да си оправим 
къщичката преди да оправяме 
световните проблеми! „Тук е Ро-
дос, тука скачай!“, както каза-
ли на един олимпиец в Древ-
на Гърция, който се оправда-
вал, че на родния остров ска-
ча по-високо и по-далече. А на 
онези, които плашат Русия със 
санкции и военни мерки, ако 
нахлуе в Украйна, препоръч-
вам да прочетат написаното от 
Стефан Цвайг в „Жозеф Фуше. 
Портрет на един политиче-
ски мъж“. Цвайг подчертава, 
че „На земята няма друг порок 
и друга бруталност, които да 
са предизвикали проливането 
на толкова много кръв, как-
то това е сторила човешка-
та страхливост“. А неотдавна 
Сергей Черняховский допъл-
ни: „По-лош от войната може 
да бъде само страхът от вой-
на. Добре би било днес да се из-
бегне война с Украйна. Само че 
войната я предотвратява не 
миролюбивата пропаганда, а 
готовността за война, демон-
страцията пред противника 
на сила и увереност в това, че 
не се боиш от войната. И, че в 
резултат, ще отидеш докрай“ 
(KM.RU.,09.02.2022). Именно 
след такива „лекции“ от Кре-
мъл, западните кръстонос-
ни лидери заговориха, че са 
видели признаци на „развед-
ряване“ в отношенията с Пу-
тин. Може би очите им се от-
вориха по-широко, след като 
отряд руски бойни кораби от 
Средиземно море премина 
през Дарданелите и Босфо-
ра, за да се съсредоточи в Се-
вастопол и временно да пре-
гради Керченския пролив,  
свързващ Черно с Азовско 
море. Според турския „Милли-
ет“ (10.02.2022), един обши-
рен район в Черно море бил 
затворен за всякакви чужди 
съдове. Едновременно с това, 
въоръжените сили на Русия 
и Беларус са започнали воен-
но учение под кодовото наз-
вание „Съюзна решимост“. На 
разбрания и толкова му стига 
и остава!

АНАЛИЗИБЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

Петко ПЕТКОВ

Литературният код 
на македонизма

Продължение от брой 6

Географията на протести-
те е трябвало да обхване всич-
ки големи градове, като се из-
ползват почивните дни, ко-
гато полицаите са „пияни” и 
слабо организирани. В мину-
ти 23:26/47:43 Аблязов казва: 
„Нашият общ враг е Путин” 
(„Мы сейчас имеем общего вра-
га: Путина”). „Длъжни сме да 
раним него” („Мы должны бо-
лить Путина”), за което е ну-
жен съвместен план и ресур-
си. „Такива имаме” – въодуше-
вено отговаря събеседникът 
му – „определени и готови”, „с 
нас са приятелите във Вашинг-
тон, в ЕС и Европейския парла-
мен, в Литва”, - където се на-
мира той самият. Аблязов от-
рича помощта от САЩ и ЕС, 
защото както е известно, е 
осъден и преследван, както от 
френските служби, така и от 
казахстанските и руските, а 
Франция не желае да разваля 
отношенията си с Казахстан, 
пък и с Русия заради него....

Наистина, комична диску-
сия между двама престъпни-
ци – единият закрилян във 
Вилнюс, другият арестуван 
във Франция, която наред с 
други важни детайли (като 
„мащабния лобинг”), разкри-
ва най-вече схемите, по които 
се организират „социалните” 
протести и бенефициентите от 
тях. Това може да е очевидно за 
специалистите, но за по-слабо 
ангажираните с политика хора, 
се явява доказателство. Обяс-
нява и бурното недоволство 
на САЩ и ЕС от предприетите 
мерки от страна на държавата 
и намесата на миротворческия 
контигент на Организацията за 
колективна сигурност (ОДКС).

Интересно е също, че думи-
те на Аблязов: „Скоро Путин 
ще управлява Казахстан” (мин. 
33:39/47:43) почти напълно 
съвпадат със страховете на 
експертите от Chatham House: 
„Западът рискува да загуби 
влиянието си върху бъдещето 
на страната”; „Колкото пове-
че се отдалечава от сътрудни-
чеството с Казахстан, толко-
ва по-бързо Русия и Китай ще 
заемат свободните позиции и 

вероятно ще се сблъскат в бор-
бата за сфери на влияние. Вре-
ме е на Казахстан да се даде по-
голямо значение в контекста 
на приоритетите на западна-
та външна политика”... „Раз-
умният и нежен натиск върху 
Токаев за справяне с недоста-
тъците във вътрешното упра-
вление ще помогне за създава-
нето на култура на промени в 
Казахстан.”1

Другата немаловажна под-
робност е неколкократно пов-

таряната от Аблязов „гореща 
ситуация”, която той не обяс-
нява, но не е трудно да се до-
сетим. Все по-очевидно става 
и тепърва ще се изяснява, че 
намеренията са били хаотиза-
ция в хода на която към Русия 
да се втурнат вълни от бежа-
нци, сред които въоръжени 
бойци, за да се създаде дъга 
на нестабилност от Астрахан 
до Алтай. Това значително би 
отслабило позицията на Мос-
ква в преговорите със САЩ, 
тъй като при тази ситуация на 
няма да й е до преговори. 

Кратка ретроспекция на 
британското проникване в 

Казахстан 

В началото на 90-те г. за-
едно с Франция, Германия 
и САЩ, усилията на Обеди-
неното кралство са насоче-
ни към намаляване влияние-
то на Русия в региона и кон-
солидиране на западния век-
тор във външната политика 
на централноазиатските дър-
жави.

Като част от новия курс, ос-

1  Казахстан: испытание «транзитом 
власти». Доклад Chatham House, 2019, 
с. 4 

вен Казахстан, приоритет ста-
ва Узбекистан, а отношенията 
с Туркменистан също получа-
ват импулс. „Независимостта” 
от Москва се разглежда като 
условие за експлоатация на 
природните ресурси на стра-
ните от ЦА.  Икономиката на 
Казахстан, израснала на петро-
долари, заема централно мяс-
то във външноикономическа-
та политика не само на Вели-
кобритания. Но инвестицион-
ните позиции на британските 

компании, активно подкрепя-
ни от Лондон, винаги са били 
силни в страната. Както е из-
вестно, основният обект на тех-
ните инвестиции е казахстан-
ският нефтен и газов сектор.

Конкуренцията в търговско-
икономическата сфера не пречи 
на обединяването на усилията 
на Великобритания, Франция 
и Германия да осигурят благо-
приятен климат за своите ин-
веститори. Чрез институции-
те на ЕС или пък с помощта на 
своите посланици и лобисти те 
въздействат върху казахстан-
ското законодателство и за-
щитават интересите на кон-
кретни фирми, когато са под-
ложени на натиск от държавни-
те органи.

Лондон разглежда ЦА през 
призмата на интересите на 
британските енергийни ком-
пании в Каспийския реги-
он. Динамиката на отношени-
ята (политическите контакти, 
дипломатическото представи-
телство, икономическата, воен-
но-техническа помощ и др.) се 
решават въз основа на тези ин-
тереси. Затова и до днес клю-
човият приоритет на Обеди-
неното кралство беше и оста-

ва Казахстан, отворен за чуж-
дестранни инвеститори, които 
с подкрепата на Лондон пре-
говарят за навлизане в страна-
та още преди разпада на СССР. 

За да гарантира своите ин-
тереси, Великобритания дори 
предприема такава стъпка 
като признаване на сектор-
ния принцип за разделяне на 
Каспийско море, разработван 
от 1996 г. насам, на което Русия 
първоначално се противопоста-
вя2, но за което се застъпват Ка-

захстан и Азербайджан, - още 
един приоритет на Лондон в 
Каспийско море.

По време на правителството 
на Дж. Мейджър (края на 1990-
те – началото на 1997г.)   бри-
танските компании си осигу-
ряват важни позиции в два от 
трите най-големи петролни и 
газови проекта в Казахстан: Ка-
рачаганак и Кашаган (къде-
то акции притежават съответ-
но  British Gas и Shell). Консор-
циумът за развитие на Кашаган 
включва още British Gas и British 
Petroleum, но компаниите по-
късно продават дяловете си по-
ради промени в корпоративната 
стратегия. 

Лейбъристкото правител-
ство на Г. Браун (2007-2010) 
продължава да укрепва „стра-
тегическото партньорство“ с 
Астана, за да гарантира инте-
ресите не само на петролните 
и газови, но и на други британ-

2  През 2018 г. Русия одобри проект 
за конвенция за правния статут 
на Каспийско море. Документът 
установява разделянето му между 
Русия, Азербайджан, Иран, Казахстан 
и Туркменистан. Но изключва 
пръсъствието на въоръжени сили, 
които не принадлежат към страните, 
подписали договора.

ски корпорации. За целта се раз-
ширява дипломатическото при-
съствие в Казахстан, а лобистите 
са не само правителствени фи-
гури, но и от кралското семей-
ство.

Най-видният политик, 
свързан с Казахстан, е бивши-
ят британски премиер Тони 
Блеър, назначен за съветник в 
Астана през 2011 г. Той е и един 
от най-гласовитите защитни-
ци на Назарбаев на Запад. За 
дейността си по управление 
на връзките с обществеността 
Блеър получава милиони до-
лари годишно. Но това не озна-
чава, че животът на бедните сло-
еве от казахстанкото общество 
се е подобрил по някакъв начин.

Освен всичко, Лондон се ан-
гажира с най-мащабната про-
грама за военна помощ, а бри-
танският военен аташе в Ка-
захстан Ендрю Хълтън е един-
ственият представител на 
британската военна структура в 
региона.

Накратко, от 2000-та го-
дина насам британско-ка-
захстанските отношения са 
„обрасли“ с множество органи-
зации от официален и неофи-
циален характер, осигурява-
щи висока плътност и множе-
ство канали за взаимодейст-
вие (Междуправителственият 
казахстанско-британски съвет 
за търговия и промишленост; 
парламентарни групи по дву-
странни отношения; Британ-
ско-казахстанското общество 
при покровителството на херцо-
га на Йорк и президента Назар-
баев; Каспийски информацио-
нен център с участието на депу-
тати от британския парламент и 
мн. др.).

Дори проектът за създаде-
ния по идея на Назарбаев Ев-
разийски съюз, е представен 
за първи път (през март 1994 г.) 
не другаде, а в Лондон, пред 
Chatham House. По думите му, 
съюзът има за цел „доброволна, 
равноправна интеграция, съв-
местно политикоикономическо 
развитие на потстсъветските 
държави, засилване на позиции-
те им в глобалния свят”.3  Но ко-
гато седмица по-късно проектът 
е отправен в Московския дър-
жавен университет, съюзът вече 
е „икономически” – от проекта е 
изключена политическата ин-
теграция и създаването на съ-
юзни органи.4

Следва

3  Назарбаев, Н, Лекция в МГУ им. 
Ломоносова // http://yeurasia.org/
nazarbaev_msu_1994/

4  Павленко, В. Почему в США так 
боятся воссоздания постсоветского 
Союзного государства? Regnum, 
10.01.2022. https://regnum.ru/news/
polit/3471444.html 

Вихра ПАВЛОВА

БРИТАНСКАТА СЯНКА В 
КАЗАХСТАНСКИТЕ ВЪЛНЕНИЯ

Американското и натовското военно присъствие в Източна Европа

МАРКИРАНА ТЕРИТОРИЯ

Що се отнася до американските войски в Източна 
Европа, които някои искат „да поканят“ и у нас, 
какви въпроси на нашата национална сигурност 
могат да решат 1000 американски войници? Ни-

какви! Те просто ще „маркират територия“, подобно на въл-
ците у нас или лъвовете в Африка. За сведение, мъжките хи-
попотами правят същото. Може би същото ще правят тук и 
американските войници. Резултатът ще е един и същ. Полу-
чилите такава „маркировка“ вмирисват всичко наоколо! За 
разлика от парите, които не миришат, дори да са събрани от 
данък върху обществените тоалетни.

Въоръжените сили на Казахстан се противопоставиха успешно на терористи.
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Инж. Илия ПЕЕВ,  
капитан I ранг о.р.  

професор д.пс.н. 

В последните 20-30 го-
дини наш роден по-
литик и държавник 
не е предлагал и не е 

подкрепял публично предло-
жението „Черно море да остане 
свободна територия“! От 2020 
г. насам стотици бяха публи-
кациите „България и Черно море 
- зона на мира“, но политици-
те и държавниците нито чуха, 
нито видяха предложенията 
на учените. Повече от 30 годи-
ни българският народ чакаше 
това предложение, затова с въз-
хищение и признателност към  
вицепрезидента Илияна Йото-
ва реших да подкрепя тази ней-
на идея с надеждата, че достой-
ният й личен пример ще бъде 
последван от много други по-
литици и държавници.

В своето първо интервю от 
23 януари 2022 г., след встъпва-
нето във втория мандат, в пре-
даването на БНТ „Денят започ-
ва“ с Георги Любенов, вице-

президентът Илияна Йотова 
коментира и отношенията Ру-
сия-НАТО, като заяви своята 
позиция: Само учения, никакви 
други ангажименти, военни час-
ти се местят от една точка в дру-
га и от двете страни.

И още нещо задължително 
трябва да добавим в началото на 
този текст, без което не може да 
настъпи оздравяване на бъл-
гарската държавност и соци-
алнополитически живот: не-
обходимо е да се очистим от 
политическата вирусология 
на страха, на предателството и 
слугинското поведение, на лъ-
жите и кражбите. Вицепрези-
дентът Илияна Йотова твър-
до застана срещу политиците и 
държавниците с имплантирани 
с „Йес, сър!“ чипове и изпрати 
своето послание до целия бъл-
гарски народ: България тряб-
ва да се отърси от васалното 
си поведение по отношение 
на външната политика, по от-
ношение на мястото на стра-
ната ни в Европейския съюз!

Убеден съм, че няма българ-
ски гражданин, милеещ за род 
и родина, който да не подкрепи 
тези две важни послания на ви-
цепрезидента Илияна Йото-
ва в началото на нейния втори 
мандат:

1) Черно море трябва да 
остане свободна територия!

2) България трябва да се 

отърси от васалното си пове-
дение по отношение на външ-
ната политика, по отношение 
на мястото на страната в Ев-
ропейския съюз!

Към темата за Черно море и 
морската политика на държава-
та съм привързан не само като 
морски офицер, български 
гражданин и редовен читател, 
а и като автор с над 300 публи-
кации, повечето от които са на 
морска тематика и преподава-
тел, който е подготвил стоти-
ци кадри с висше образование 
за корабоплаването и морска-
та индустрия.   

В началото на XXI век по-
ставих началото на серия от де-
сетки публикации, с които исках 
да изпратя моето послание до 
българските политици и дър-
жавници, и целия свят: Чер-
но море е зона на мира и тряб-
ва да го съхраним като мирно 
море!

Първата статия предста-
вих точно преди 20 години пред 
участниците в VII Понтийски 
четения „Черно море между Из-
тока и Запада“, Варна, 10-11 май 
2002. Статията беше озаглаве-
на „Черно море като източник 
на въоръжени конфликти или 
извор на синергия в зората на 
третото хилядолетие“. Оттога-
ва до сега тази тематика не слиза 
от дневния ред на моите научни 
изследвания.

Очакваме скоро издател-
ство „Морски свят“ във Варна 
да пусне от печат в книжарни-
ците новата ми монография 
„На Океана с Любов, Вяра и На-
дежда“, посветена на  обявено-
то от ООН на 5 декември 2017 
г. Десетилетие на науките за 
океана в интерес на устойчи-
вото развитие (2021 г. - 2030 г.) 
и на моето моряшко семейство, 
и на всички моряшки семейства 
по света. Петте глави в книгата 
са подредени като Пет океански 
песни, първата от която е отново 
за Черно море:

1.1. Черно море: пъзел от 
въоръжени конфликти или 
море от възможности и синер-
гия през третото хилядолетие? 
Разпознаваме ли Черноморски-
те послания и ще се вслушаме 
ли в тях? (Черноморска зона 
за сътрудничество и благо-
денствие).

В книгата са публикувани 
и 10 рецензии от капитани на 
кораби и професори в мор-
ски университети в Бълга-
рия, Гърция, Турция, Китай, 
Украйна, Русия, включител-
но рецензията на Посланик 
Майкъл В. Христидис (Ambas-
sador Michael B. Christides), Ге-
нерален секретар на Организа-
цията за черноморско иконо-
мическо сътрудничество (ЧИС). 
Без да са имали връзка помежду 
си при подготовката на рецен-

зиите, всички автори без изклю-
чение защитават тезата, коя-
то вицепрезидентът Илияна 
Йотова издига: Черно море 
трябва да остане свободна 
територия! Това е така, защото 
наистина Океанът свързва хора-
та с Мир, Труд и Любов!

В заключение се обръщам 
към политиците и държавни-
ците от местната и централна-
та власт – Министерски съвет, 
Президент и Парламент, да се 
присъединят към всенародна-
та подкрепа на предложение-
то на вицепрезидента Илияна 
Йотова „Черно море трябва да 
остане свободна територия“ и 
да дадат своя принос за пре-
връщането на Република Бъл-
гария и Черно море в Зона на 
мира! Това ще бъде нашият 
български национален при-
нос за достойни дела през Десе-
тилетието на науките за океана 
в интерес на устойчивото разви-
тие (2021 г. - 2030 г.)!
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КАТО ЖИВА ТОРПИЛА...

ЗА НАШИЯ, БЪЛГАРСКИЯ 
ПРИНОС КЪМ МИРА

В наши дни различни 
групи от хора се оп-
итват да си присво-
ят името на героя-ле-

тец Димитър Списаревски, 
загинал  на 23.12.1943 г. като 
„жива торпила” при таран в 
„летяща крепост“ - самолет-
бомбардировач на САЩ, раз-
рушител и убиец на граж-
данското население в София 
и България. Нестандартни-
ят подвиг и патриотизмът 
на Списаревски никога не са 
се вписвали в съюзническо-
идеологически калъпи. До 
1989 г., като летец на „Месерш-
мит-109”, съюзник на нацист-
ка Германия, косвена жертва 
на ненужната сервилност към 
Берлин, България обявява вой-
на на САЩ и Англия, с което 
си спечелва  отмъстителност-
та на островния булдог Чър-
чил. По-късно българският 
рицар на самоотвержеността 
към Родината, бе премълча-
ван дори от летци, наши го-
лемци-генерали. Сега, паметта 
за него и неговия героизъм, се 
прави опит да бъдат използва-
ни като амбразура на русофо-
бията и като индулгеция на 
ликвидаторите на България. 

Преди години ветерани, 
съвременници на Спайч, както 
са го наричали близките му, 
разказваха, че той извън лети-
щето бил „луда глава”, бохем и 
душа на компанията.  Такъв чо-
век не е възможно да бъде сто-
роник на ЛГБТИQ, да бъде гло-
балист или агент на немските 
спецслужби, или на НКВД. Той 
е бил неотразим ухажор, кое-
то е и причината да няма мно-
го мъже приятели. И е съвсем 
разбираемо, защото никога не 
е било лесно да бъде преглът-
нат чуждия успех пред неж-
ния пол. Това между другото. 

Напоследък обаче се на-
въдиха нови АБПРК (Активни 
борци против Русия и „комуни-
зма”). До 1990 г. имаше АБПФК, 
но от тридесетина години да се 
бориш срещу фашизма и капи-
тализма вече не е престижно. 
Виж, друго си е ако ратуваш за 
„общата вина“ на комунисти 
и фашисти, „отговорни” за 
злините в света. Ако към това 
се добави и усърдието да твър-
диш, че „Русия въобще няма ни-
какви заслуги за спасяването 
на Европа и света от кафява-
та чума”, ти веднага ще се пре-
върнеш в „провален“ защит-
ник на правдата. Неотдавна 
прочетох, че някакъв инициа-
тивен комитет от „правилни” 

защитници на историческата 
правда е публикувал петиция 
за преименуване на летище-
то край село Граф Игнатиево 
на името капитан Димитър 
Списаревски. Размислих се, но 
установих, че нямам спомен да 
съм чувал военните летища, 
не само у нас, да имат назва-
ния извън името на 
близкото селище. И 
то не винаги. Много 
често военните аеро-
друми са означени с 
числа. В случая, за да 
бъде преименовано 
село Граф Игнати-
ево  най-вероятно ще 
е нужен референдум 
сред местните жите-
ли. 

Но пилотът-на-
ционален герой ка-
питан Димитър 
Списаревски нико-
га не е живял в ре-
гиона на селото. То 
преди 120 години е 
преименувано с указ 
на княз Фердинанд I 
от 1902 г. Тогава  от 
село Чоллука става 
Граф Игнатиево. Съ-
ществуват сведения  
в записките на граф 
Игнатиев, че на път 
за неговата мисия за 
Сан Стефано, каляската с коя-
то се е движел е била спряна 
от местните жители на село-
то, които поискали да видят 
руския големец. Когато ги по-
питал как се казва селото, те 
назовали турското му име, и 
графът се намръщил.  Тогава 
кметът на селото и свещени-
кът в един глас го помолили 
да се съгласи името на селото 
да носи неговото име. Дали 
е казал „хорошо“, в записки-
те на графа не си спомням да 
е посочено, но княз Ферди-
нанд изглежда е бил уведомен 
за случката и не се поколебал 
да увековечи името на този 
многозаслужил за държавно-
то възкресение на България 

човек. Той едва ли е предпо-
лагал обаче,  че след  време, в 
Първомай, ще се роди „момче 
ачигьоз“ – (бел.ред. - Янко Го-
чев), изучавал история и пра-

во в Търново и в про-щатския 
ЮЗУ в Благоевград. И че той ще 
се вреди с нарочен проект и с 
чуждо спонсорство, за да на-
пише хулителния тритомник 
„Руската империя срещу Бълга-
рия“*, както и книгата „Убий-
ството на Васил Левски”, по-
следната, на базата на един или 
два документи от Османския 
архив. Общото между две-
те книги не е изненада. Това е 
грубото клеветничество сре-
щу Русия. Авторът-адвокат 
обаче не може да е имал дос-
тъп до „грижливо опазвания 
втори век” руско-имперски 
архив за и на графа. Според 
указа от 1902 г. и традицион-
ните публикации, граф Игна-

тиев е  изиграл изключител-
но важна роля като посла-
ник на Русия в Цариград, с 
основен принос за провеж-
дането на известната Цари-
градска конференция, както 
и за признаването от Вели-

ките сили на етни-
ческите граници на 
българското земли-
ще. Граф Игнатиев 
има неоценими за-
слуги и при подго-
товката на Руско-
турската война от 
1877-1878 г. Негово 
дело е сключване-
то на предварител-
ния  Санстефански  
договор, който на-
рушава тайните до-
говорености на Ру-
сия по Райхщадско-
то споразумение 
с Австро-Унгария. 
Според мнозина из-
следователи, това е 
и главната причина 
през юни-юли 1878 
г., цар Александър 
Втори, да не го до-
пусне дори като член 
на  руското предста-
вителство на Берлин-

ския конгрес.
Но дори и авторът (бел.ред. 

– Янко Гочев) да е изнесъл ня-
каква си негова „обективна-
та истина“, не ще да е много 
удобно, пък и  морално, сел-
цето или базата, предоста-
вяна за ползване от ВВС на 
САЩ и други страни-член-
ки на НАТО, да носи името 
на самопожертвал се българ-
ски офицер, разбил със само-
лета си летяща американска 
крепост, за да попречи тя да 
хвърли „правилните“ си бом-
би над София! Въпросът е на 
елементарно възпитание, съ-
гласно неагресивните ценнос-
ти на Българската православна 
църква!

Тези ценности не включват 
„изцяло” т.нар. евроатланти-
чески измерения в евро и до-
лари. Т.е., те изключват пре-
клонение пред ЛГБТИQ, пред 
подценяването на български-
те традиции, изключват русо-
фобията на всяка цена, а на-
последък дори „синофобията“ 
- неприязън към Китай. Нещо 
повече, тези ценности нямат 
нищо общо с безусловното пре-
клонение пред Pax Americana, 
османо-, ислямо- и пр. мигран-
тофилията, подчинението 
на интересите на глобалните 
корпорации и ВПК, на дей-
ността на русофобски НПО-

СБЛЪСЪК В НЕБЕТО НАД БЪЛГАРИЯ

  САЩ + АНГЛИЯ БЪЛГАРИЯ + 
ГЕРМАНИЯ

Самолети 2500 80 + 30

Свалени 185 27

Загинали 256 22

Пленени 333 0

23 000 полета 168 населени места

45 265 бомби 4208 убити, 4744 ранени 

4350 тона взрив 24 млрд. (тогавашни долара) щети

11 атаки над София 12 657 разрушени сгради: Народен театър,

в операция Народно събрание, Духовна академия,

„Прицел от упор” Градска библиотека и пр.

Не се посвениха да употребят нито подвига на Списаревски, нито смъртта 
на Цар Борис Трети, за да обслужат колониалните си комплекси

д-р Огнян ГЪРКОВ

София 1944 г,. млада жена прекосява площада 
пред сградата на Духовната академия, отзад трам-
вай номер 4 и Съдебната палата.

Горящ B-24 Либерейтор

Български летци – трети 
отляво надясно – Димитър 
Списаревски.

та като „Америка за България”, 
Атлантическите – „съвет“ или 
„клуб“.

 Реципрочна историче-
ска несправедливост би била 
и една евентуална идея за пре-
именуване на улица „Козяк” в 
София  на ул. „Списаревски“, 
където както е известно, се по-
мещава посолството на САЩ  
и, където е щръкнало „памет-
ниче на американските ле-
тци”, загинали у нас по време 
на ВСВ. 

Още по-оспоримо би 
било да бъде променено името 
на ул. „Московска“, пак на името 
на полковник Списаревски (от 
2009 г. капитан Димитър Спи-
саревски посмъртно е произве-
ден в чин полковник), където е 
разположено посолството на 
Обединеното кралство Вели-
кобритания и Северна Ирлан-
дия. От същия порядък би било 
ако бъде назована улица и на 
полит-„тартора” на въздуш-
ния геноцид над България от 
щатски и английски бомбар-

дировачи през 1943-44 г., бъл-
гарофобът Уинстън Чърчил. 
Този геноцид отне живота на 
хиляди миролюбиви цивил-
ни българи в 26 родни сели-
ща и причини тежки разру-
шения за милиарди. Той бе 
запомнен и с присъщия му 
„хуманен подвиг” – от самоле-
тите да се хвърлят взривява-
щи се в ръцете на децата дет-
ски играчки.

Преди години колегата Пе-
тър Ефтимов  стана автор на 
идеята Летище София да при-
еме името на капитан Списа-
ревски, загинал в самопожер-
твувателен таран в защита на 
столицата. Тази идея се оказа 
кауза невъзможна дори ако я 
сравним с бюрокрацията във 
връзка с предложението ле-
тище София да носи името на 
д-р Желю Желев! Дали защо-
то д-р Желев бе „екс-марксист” 
или дори „само” франкофон, 
но компетентната комисия 
„прехвърли топката” на Ми-
нистерството на транспорта, 

защото то било принципал на 
летищата. 

Предложенията не свърш-
ват дотук. В духа на „нов про-
чит на историята” заинтере-
совани роднини отдавна про-
бутват имена на български 
емигранти, свързани с въз-
духоплаването, осъществили 
проектите си при по-високи 
надници и увеличили с идеи-
те си мощта на ВВС  на САЩ и 
дори на НАСА. Най-смешното 
е, че в изобретените от тях „ле-
тящи крепости”, бомбите при 
бомбардировките над Бълга-
рия, както се твърди, били съ-
ветски! Разбира се доказател-
ство за това няма, както няма 
дори и елементарна военна ло-
гика. Но ако София не бе из-
равнена със земята, както 
Дрезден, причината не бяха 
„съветските“ бомби, а съвет-
ската намеса пред Военното 
командване на САЩ и Вели-
кобритания. Но кой да ти пом-
ни, камо ли пък да признае за-
слугата на чичо Джо! Не сти-

га това, но вече се прокрадват 
и пропагандно-дезинформа-
ционни версии, че през ля-
тото на 1943 г., сиреч годи-
на преди откриване на Вто-
рия фронт, цар Борис III е 
бил отровен  с чай в посол-
ството на СССР!  Опашатата 
лъжа не издържа и не отгова-
ря на основния въпрос: защо 
на Москва й е било нужно да 
премахва цар Борис III? Но 
как иначе да се подчертае „ру-
ската злост“. Цар Борис Тре-
ти е единственият съюзник на 
Германия, който не изпра-
ща нито един войник, дори 
доброволец, на Източния 
фронт през ВСВ. Освен това 
Царство България е поддър-
жало дипломатически отно-
шения със СССР. През целия 
ход на войната, прекъсната от 
СССР на 5.09.1944 г., с обявява-
не на война на България.

Но така е, когато всекидне-
вието изисква възможното и 
невъзможното да вървят ре-
дом с лъжата и с истината.

Океанът свързва хората с Мир, Труд и Любов
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ни пред всички непрежалими 
гибели, пред всички припи-
ски и скрижали на народна-
та свяст, изгубила днес ключа 
за Кивота на българското ис-
торическо пребъдване. И за-
лутана в измамните пътища на 
празния блясък и лицемер-
ния смисъл на своето самоу-
бийствено битие.

И като не съзираме утеха за 
болката, в ден като този, пак 
спираме в молитвено пре-
клонение пред иконостаса с 
мъчениците народни и чудо-
творната икона на неумира-
щия български дух с образа 
на Васил Левски. Той е, който 

На 19 февруари ще се 
изпълнят 149 годи-
ни от гибелта на ве-
ликия син на Бълга-

рия – Апостола на Свободата 
Васил Левски. И пак черният 
гарван на спомена „там, бли-
зо до град София“, грачи как-
то в онази безсмъртна балада 
на Ботев – „грозно, зловещо“. 
И пак е време на покруса, на 
страх и подли предателства. 
И пак България, съсипана и 
безутешна, жали по своя ед-
ничък син и сирота-сиротна, 
оплаква своята несвършваща 
робска участ. 

Други са конашките чор-
баджии, но и тези носят на 
шия ключовете от веригите 
на народа ни.

Няма я извънредната коми-
сия на Али Саид паша, но без-
бройна рат са черните души 
на днешните Хаджи Иванчо 
Хаджипенчовци. 

Многозвезден е байракът 
над днешния конак, но виси 
до него омърлушено гордо-
то българско знаме без три-

те лъва. И надали има в „кона-
ка“ някой, който с гузни очи от 
прозореца да изпровожда по-
зорната кола, която сякаш 
отвежда душата на България 
към бесилницата на епоха-
та. Там, в бездната на мрака, 
където за 32 години потъна-
ха светлите й бъднини, хля-
бът, смехът и радостта на бъл-
гарина. Там, където помрък-
наха надеждите, топлотата 
и блясъкът на българското 
утре. Там, където бе поруга-
на честта на българския род, 
на словото, достойнството и 
величието на цял един народ, 
възкръснал от пепелищата на 
историята и удивил света със 
славата на своето себеотри-
цание в лютата бран на Шип-
ка, Одрин и Булаир, на Кай-
макчалан, Дойран и Завоя на 
р. Черна. Един народ, който в 
годините на съзидание потър-
си в себе си волята с Кралимар-
ковски крачки да настигне 
най-първите и да вгради своя 
живот в бъдещето на Бълга-
рия. 

Но в ден като този, ние 
осъ знаваме съдбовната пра-
вота на Раковски, който ни 
завеща основната повеля на 
дълга и смисъла на всеки чо-
вешки живот: „Любовта към 
Отечеството превъзходи сич-
ките световни добрини!“

Затова е велика и покрусата 

Стр. 12 ПАМЕТ

Минчо МИНЧЕВ

АПОСТОЛЕ, СЛЕЗ 
ОТ БЕСИЛОТО!

АнтологияАнтология

19 февруари
Не бих искал покоя му да смутя.
Но отново оная Голгота
като призрак дойде с февруарския сняг
и със страшния плач на Ботев.

Февруарският сняг! Аз през него вървя.
Виждам ризата бяла във мрака.
И вие в гърдите ми онзи звяр,
който ближе раните на юнака.

Българийо - моя гореща сълза,
дето все си оставаш неизплакана,
как бих искал като вълк да прегриза
онова черно въже над Дякона.Васил Левски

Васил АВРАМОВ

в днешните горестни времена 
може единствен да ни вдъхне 
надежда и упование, че тряб-
ва да свърнем час по-скоро 
от пътя на нечестивите, за да 
намерим отново себе си. За-
щото Васил Левски е икона-
та, която възторгва и възди-
га всяко българско сърце и се 
възправя до светлия лик на 
Спасителя. Народният поет 
Иван Вазов възпя и превърна 
в канон това народно прекло-
нение и тази непомръкваща 
любов. С неподражаемия си 
талант и с мащабите на пое-
зията той успя да съпостави 
страданието, самопожертву-

ванието и вековечната сла-
ва. И да ги означи като най-
краткия път към Бога: „О, бе-
сило славно, по срам и по блясък 
ти си с Кръста равно!“. И де-
лото на  Левски премина този 
възхитителен път. В народната 
памет той се превърна в при-
частието и  светлика пред все-
ки пореден непрогледен мрак. 
Той е чудотворният тамян на 
онова „Достойно ест“, пред 
което удрят на бяг дяволски-
те слуги от Мамоновия храм 
на глобализма.

„Възпретваме ръкавите си, 
казва Апостола, и както ми се 

чини, ще се почне от черна гла-
ва“. Тези думи идват да ни ка-
жат, че е неотменима като Бо-
жия повеля справедливост-
та на историята. И че нейно 
е правото на всяка присъда в 
Съдния ден. А това значи,  че 
всички ония,  които бяха на-
ричани от Апостола „изроди 
български“, ще бъдат застигна-
ти и възмездени. И няма нито 
една черна душа да бъде отми-
ната, защото „Сила страховита 
не е вековита!“. И имената на 
всички, които „вкупом съгре-
шиха“, които предадоха Бъл-
гария „и непотребни станаха“, 
ще бъдат записани до името 
на Юда, в черния пантеон на 
предателството. Защото не-
справедливостта и гаврата, в 
които пребивава и гине наро-
дът ни вече 32 години, не биха 
могли да бъдат простени, дори 
и от Бог, Всемилостив, Благ и 
Сърдечен. 

В ден като 19 февруари, 
когато отдаваме почит към 
гибелта на Апостола, ние се 
присещаме и за други негови 
пророчески думи: „Каквото 
направим, сами да си го напра-
вим. Така е по-редно и за нази си 
е.“ И сякаш през хълмовете на 
годините дочуваме неговия от-
резвяващ глас. Апостола иска 
да проумеем, че няма прокоп-
сал народ от подаяния; че „це-
лите сме изгорели и пак не зна-
ем да духаме“;  че тази земя, 
отредена ни от Бог за хляб, 
дом и гроб, за нас и нашите 
внуци, и за внуците на тех-
ните внуци, си е наша, бъл-
гарска земя. И че българска 
трябва да си остане! Защото 
тя е, която ражда силата на на-
рода ни, но коренът му трябва 
да е в хлебородните й поля, а 
сърцето му да бие в кремъчната 
твърд на Балкана.

Тя е майчицата, която ни е 
кърмила, която ни пази и от-
глежда. Тя е страдалницата по 
разпилените по света деца на 
България. Тя е и основанието да 
бъде сбъдната мечтата на Апос-
тола: „Българско да гърми като 
едничка държава в Европа!“ И 
накрая, пак тя е тази, която ще 
ни приюти до костите на деди 
и предци на герои и воеводи 
на гайдари, гъдулари и хоро-
водци. И за да не се обръщаме 
и в гроба си, ако не дай си Боже, 
чуем онова страшно: „Иху-у, 
мари, земьо черна, пропукай се, 
мари, та ни погълни!“, нека на-
време да се вслушаме в шума 
на кръвта, дето тече по жили-
те ни. Нека се избистри погле-
дът ни и да видим, и смислим, 
кой е приятел, и кой е враг. И 
да си подадем ръка, да напрег-
нем мишци. За да бъдем! И да 
пребъдем!

Една е България! 
Апостоле, слез от бесило-

то!
И тръгвай да търсим пре-

датели!

„Обесването на Васил Левски“,  худ. Борис Ангелушев


