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З

а хуманитарна криза говорим, когато е заплашено съществуването
на големи човешки общности в резултат от настъпили
природни бедствия, войни, локални конфликти, епидемии
и пандемии на заразни смъртоносни болести, икономически трудности, предизвикващи
глад, лоши условия на живот,
миграции. Подобни кризи винаги имат трайни и трудно разреПанко АНЧЕВ
шими последствия; те пораждат
проблеми във вътрешните и международните отношения, задълбочават социалните и междудържавните конфликти, изправят света
или част от него пред драми и трагедии с непредвидим край. Понятието „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 точно, хем му придават научност и изискват тревожна настоятелност за решаването му, хем достатъчно остро поставят проблема, който няма решение. Поне в обозримото бъдеще.
На стр. 2

С

ветът, който напускаме сега, е следвоенният свят, който възниква след 1945 г. Светът,
в който влизаме, е посткапиталистическият. Най-интересен е обаче светът между тях.
Този резултат, който ние имаме през последните две години,
не беше единствено възможен,
но той беше напълно програмиран от развитието на световната система в следвоенния период, той е логичен резултат на това развитие. Макар и да изглежда, че в крайна
сметка той напълно опровергава първите 30 години на това
развитие. Светът, който напускаме, е светът между 1945 и
2020 г. Той се дели на три отрязъка. 1947-1975 г. е това,
което французите наричат
“щастливото тридесетилетие”. 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 съвпадение: този следвоенен социализиран капитализъм просъ-

Паметникът „Майка България“
във Велико Търново.

Мир за душите на загиналите за България
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ЗОНАТА „IN BETWEEN“
Навлизаме в нов свят - този на посткапитализма

Проф. Андрей ФУРСОВ
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 светла фаза е между 1945 и 1975 г.
Това са четири “промишлени чудеса”: съветското, германското, японското и италианското. Това е много активното настъпление на промишления
капитал срещу финансовия,
много активно. Това е кейнсианството. Никсън, малко преди свалянето си, казва: “Всички сме кейнсианци”. Това е продължение на въстанието на
низините срещу елитите. Това

са левите в Европа, това са националноосвободителните
движения, това е крушението на колониалната система,
това е създаването на социалната държава на Запад, на социалистическия лагер в Европа. Това е двустранният свят,
трансформацията на САЩ
чрез “пълзящия преврат”, започнал с убийството на Кенеди
и приключил с импийчмънта
на Никсън. Това е неудържимата вяра в научно-техниче-

ския прогрес, това са космическите програми, съвършено
фантастичните прогнози: безсмъртие, лунни станции през
2000 г. и т.н.
Но този свят има сянка.
Има сенчеста страна, на която тогава не обръщат внимание в еуфорията на новите победи и постижения, истинските и мними (Създаването на
електронноизчислителните машини, усвояването на енергията на атомното ядро, излизането 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 преориентират и специалните служби.
Това е разбирането от западната 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 военнополитическата динамика.
Доларът е „отвързан“ от
златото и вързан за петрола.
Създадена е системата на офшорките. Финансиализацията
започна.
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ЗОРА Е !

От стр. 1

Аз обаче се замислям за
още един не по-малко страшен и трагичен вид на обществени трагедии и неразбории,
заплашващи с пълна разруха
или смърт огромен брой хора,
на които обобщеното название е в пълна мяра е хуманитарна криза. Този род хуманитарна криза е последица от
упадъка на нравите, културата, просветата, морала, човешките взаимоотношения, националното съзнание. Нейната
поява и утвърждаване в живота
става постепенно, но неусетно,
пълзящо, незабележимо и когато стане вече видим факт, не
предизвиква изненади, вълнения, тревоги. Малцина са тези,
на които тя ще направи впечатление в самото й зачеване и ще
породи тревога. Защото преди
още да я видят, хората са свикнали с нея, изгубили са инстинкта
за самосъхранение и са толкова омаломощени, че не им е до
съпротива, до остра реакция и
съзидателни действия. Оттам
идва трагичната й фаталност.
Една от нациите и държавите (а те никак не са малко на
брой, нито са бедни, немощни и
малки!), които днес я преживяват, е и българската. Цяла Европа, а защо да не кажем и целият свят, е в състояние на такава
фатално трагична хуманитарОт стр. 1

И което е най-интересното:
още тогава започва идейната
подготовка на онези отровни
цветя, които се появяват много по-късно. Това е Римският
клуб с доклада си „Границите на растежа“, призоваващ
за ограничаване и намаляване на потреблението, екологичното 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 „заинтересованите страни“, който изобщо не е класически капитализъм, а пълна противоположност на него, тъй като
се фокусира не върху собствеността, а върху участието. И
този период е увенчан през 1975
г. с доклада на Тристранната
комисия „Кризата на демокрацията“, където много ясно се
казва, че основната заплаха за
Запада не е Съветският съюз,
а излишъкът от демокрация
на самия Запад и, че този излишък трябва да бъде елиминиран. В същото време, в средата на 70-те години, въпреки
известната среща в Хелзинки, Съветският съюз губи историческата си инициатива и
преминава към стратегическа
отбрана. И в почти всички големи западни страни на власт
започват да идват хора, които
са назначени от Тристранната
комисия. Т.е., това е последният
акорд на първото следвоенно
Стр. 2
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на криза, засягаща изконните
същности на човека, неговите
биологични и психофизически функции. Че дори и самото
негово предназначение като биТази напаст вече е нападологичен вид и цяр, и госпо- логически и нравствени прин- блокове, научни институти,
нала нацията и родината ни.
дар на всички животни! Тряб- ципи, които са се утвърдили като университети.
Днес дори биологическото Но преди да ни пресрещне, хува да се подчертае, че всичко това официални държавни принципи
манитарната криза ни превзе
и изкриви начина ни на живот, превърна ни в нов тип същества. Рухнаха традиции, радикално се промениха нравствените ценности, въведен
бе принципът „всичко е позволено“ и по същество бяха отменени девет от десетте Божи
заповеди – с незабележимото
изключение на тази, която забранява да убиваш. Но по същество 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 трябва да яде“. Никой не говори за
добродетели, а единствено
за пари, пазар на труда, услуги, цени. Добър и умен е този,
който не е беден. Бедният е неспособен да се справя с живота и не заслужава нито уваразделение
между
мъжа
и
жежение, нито внимание, нито
Неолиберализмът срещу народите на планетата.
ната се подлага на съмнение дори грижи. Който не е създасе провокира, насочва и извърш- и политики. В провеждането им и безсрамно се отрича, защо- ден да печели, нека рови кова от определени политически са включени правителствени то накърнявало някакво сата- фите за боклук или да умира.
В царството на тази нрави научни фактори, чрез прила- и неправителствени органи- нинско право на избор и свободна
воля.
ственост
се отвори бардакът
гане на осъществяване на идео- зации, военно-икономически
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на простащината, престъпността, глупостта и наглостта, на бездарието и посредствеността. Онова, което довчера беше неудобно и срамно,
грозно и противно, днес е висок
вкус, добър маниер, белег за модерност и актуалност. За някои
неща по-рано не бе дори позволено 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 мястото ти не е при хората. При
тези хора!
Обикновено хуманитарната
криза се мисли и интерпретира в дълбочина и ширина в спокойна обстановка, далеч от нея,
след като са я направили всеобщо достояние с ужасяващи кадри по телевизията. Но тази, за
която сега говоря, няма как да
я забележиш по телевизията (макар че само нея показват
от сутрин до вечер по новините,
публицистичните предавания,
концертите, забавните и детските програми, филмите), след
което да се отдадеш на сладостни размишления и теоре-

тични изводи. Защото сам ти я
носиш в себе си, в своята опустошена душа, в залиняващия
ти разум и ум, в чувствата и
инстинктите, от които няма
как да избягаш. И дори не се
напрягаш да се съпротивляваш. Камо ли да призоваваш
хората да я видят.
Днес сме в такава хуманитарна криза на просташкото поведение, на ленивите
умове, които повтарят едно и
също; на бездушието и грозните думи, на лигавото остроумие, на безпардонността и
безскрупулността, на безсрамието на богопротивните гейове и джендъри, представящи се за жертви, но и мъченици на естественото недоволство и гняв на тези, които
се подчиняват на установения от Господа ред и норми на
приличие. Това отклонение от
нормалното е скандално, страшно, ужасяващо и крайно опасно
за човешкото съществуване изобщо. То няма как да остане
ненаказано. Да променяш характера на семейството, родителството, биологичния пол,
както и да се намесваш в репродуктивните процеси, уж

за да помогнеш на хората и им
дадеш радостта от родителството, е фалшива загриженост, 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 епоха, възторжено наричана Ренесанс или Възраждане, когато
човек, възвръщайки се към едно
ново езичество, дръзко и безсрамно отрече Бога, Църквата, Божиите заповеди и обяви, че може сам да бъде господар на природата, живота
и себе си. И започна да доказва
превъзходството си във всички сфери и области на живота
и знанието. И уж успя, но бързо започна да изпада в униние и
отчаяния, в безизходица. Той
се лиши от душевно спокойствие, проста радост, изгубвайки сили да се бори със себе си и
да не постига душевно равновесие и хармония.
Човешката дързост се разпростря и върху целия обществен живот; започнаха
жестоките борби за нов ред,
нова справедливост и равенство. 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 радикално преустройство на света, за да бъде облекчено движението на парите и стоките и
се даде още по-голяма свобода
на капитала.
Но всичко това не създаваше
впечатление за настъпването
на хуманитарната катастрофа, защото промените все още
се осъществяваха в рамките на
нормалното човешко желание да се направи нещо добро
и животът да стане по-лесен и
удобен.
Злото показа истинския си
нрав едва в последните тридесет 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 истинска хуманитарна криза заради унищожаването на българския език, разпада на нацията,
триумфа на посредствеността и глупостта, на наглостта
и простащината. Когато няма
държава, няма ред, правосъдие, законите не действат, хората не се разбират, мразят се
и си желаят нещастия. Човекът губи човешкия си облик,
любовта, добротата, състрада-

телността и радостта от живота. Той не може да се образова,
да знае и мисли, да създава истински материални и духовни блага. Затова се задоволява
със сурогати, сатанински продукти, полукултура, полуграмотност.
Не се ли вижда, че вече просто няма хора за истинска работа;
не се формират истински специалисти, а в някои сфери дори
тях изобщо ги няма. Няма кой
да управлява държавата и света. Нали тези, които сега са натоварени с този дълг, се показват по телевизиите и се вижда
равнището на тяхната интелигентност, добродетелност,
вкус, правоговор, начин на
мислене, знания. Такива са управниците, но такива са и професорите, лекарите, учителите, писателите, интелигенцията… То чистачи и общи работници вече няма, как да търсим
свестни министри и държавници!
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 трябва непременно да бъде осъзната и възприета като такава.
Защото е страшна напаст, от
която, за да не загинем, трябва да се избавим.

така,

за преход към бъдещето: революционен, оптимален, катастрофален и антропологически. При „Революционния вариант“ - човечеството решава
всичките си проблеми и напълно преминава в качествено ново състояние. Оптимално
- решава проблеми, оставайки
приблизително в текущото състояние. Но участниците в конференцията (те са едва тридесетина) отхвърлят тези варианти, тъй като проблемите са
признати за неразрешими за
сегашното състояние на човечеството и неговите елити.
На първо място – в резултат на
интелектуално-волево „прегаряне“ през последните 70 години.
Вероятността за катастрофален вариант - със загубата на
сегашното цивилизационно
ниво - е признат от около половината от участниците. И
четвъртият вариант, който е
признат за най-желан –

демии, лошо хранене, лоша
екология като цяло. И колкото по-малко „дъното“ е в контакт с „върха“, колкото по-малко знае за него, толкова по-добре.
Такъв „антропологически
преход“ е признат като желан вариант за бъдещето. Тук
възниква въпросът: как да се
стартира този преход по такъв
начин, че да се сведе до минимум съпротивата на „нисшите
класи“? По принцип в историята повече от веднъж са се изпълнявали различни видове проекти. Това не означава, че те са
били изпълнени по начина, по
който проектантите са искали.
Ще дам само един пример. В навечерието на Френската революция масонската ложа на Великия Ориент на Франция задава три въпроса на някой си
Адриен Дюпорт, адвокат, който сам не е масон. Първо: „Как
да започнем революция?“ Второ:
„Ще реагират ли остро европейските монарси на революцията
във Франция?“ И третото: „Как
да управляваме революционния
процес?“ Дюпорт отговаря, че е
много лесно да се започне революция: трябва да се събере стара, забравена средновековна институция като Генералните щати, която не е била
свиквана от много дълго време, това няма да предизвика
подозрение. Но всички участници трябва да са единодушни
в исканията си за кралска власт.
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тридесетилетие.
Вторият период започва
много интересно. През 1982 г.
три групи прогнозисти, които
работят по задачата на Рейгън, ветския съюз, които в крайна
първо поотделно, а след това за- сметка се превръщат в системни. И накрая предателството
едно, правят много
на Горбачов, първо във Ватиразочароваща прогноза за
САЩ и капиталистическата кана, а след това в Малта, на
целия социалистически лагер,
система.
включително и на СССР. ЗаТе дават прогноза за „дву- почва еуфория, Фукуяма обяви
гърба” криза в периода от “края на историята”... Следва1987-1992/93. Според тяхната ше само либерален “кеф”! Следпрогноза две неща са особе- ваше единствено либерално
но неприятни за Запада. Пър- “щастие”! И започна разграбво, социалистическият лагер ването на социалистическия
излиза от кризата със значи- лагер, което, особено в “постсътелно по-малко загуби от „сво- ветското пространство”, прибодния свят“. Спадът на про- доби напълно фантастични
изводството в социалисти- мащаби. Допълнително проческия лагер се очаква от по- тичаха много важни изменерядъка на 5-12%, а на Запад ния и има смисъл да се спрем
- 15-20%. И второ, „резулта- отделно на тях.
тът” предсказва идването на
Преди всичко на преден
власт на комунистите в Ита- план в самото материално пролия и Франция, самостоятелно изводство излизат неговите неили като част от „левия фронт”, веществени фактори, социални
както и на левите Лейбъристи и духовни, т.е.
във Великобритания. В САЩ
левите сили няма да дойдат на информацията и социалното
поведение на човека.
власт, но се прогнозират бунПодчертавам, че те винаги
тове на негри във всички найса били важни, но за първи път
големи градове на страната.
Междувременно, ако гово- стават първостепенен факрим за СССР, се правят опити тор на материалното произза интеграция в капиталисти- водство. Вече в началото на XXI
ческата система. Този проект века се оформя това, което впое на Андропов и на тези гене- следствие се намира “ексизъм”,
рали, които стоят зад проек- от думата “access”, т.е. “достъп”,
та. Това е т.нар. “Фирма”, “Мре- “право на достъп”. Става дума
жата”. Следва засилване на за социално-информационниструктурните проблеми в Съ- те платформи като “МайкроАКТУАЛЕН ГЛАС

софт”, “Гугъл”, които заемат
днес върхушката на световната пирамида. Това все още не е
господстващ ред, но е най-големият от гледна точка на възможностите.
Същото се случва с класическия капитализъм. Той не е
доминиращ, докато в средата
на XIX век не се формира индустриалната система за производство, и към това време
той е най-напредналия ред от
години.
Започва постепенното затихване на индустриалния
растеж, унищожаването на
съвременните институции,
преди всичко на държавата.
Още през 90-те години се появява терминът „избледняване“, т.е. изчезване, стопяване на националната държава.
Транснационалните финансови
фондове се превръщат в център за вземане на решения,
които обединяват, от една страна, горните етажи на световната
икономика, а от друга – старите финансови аристократични фамилии и „новите пари”.
Успоредно с това има деполитизация на обществото, свиване на гражданското общество,
заместването му с клонове на
финансовите структури, което през този период води до
криза на абсолютно всички
традиционни идентичности.

Освен това още в първите години на XXI век е разкрита малоценността на еднополюсния
свят. Става ясно, че за бързо развитие са необходими поне два
центъра. И точно тогава, в навечерието и по време на кризата от 2008 г., която разсея последните илюзии за „либералния
кеф“ през следващите 100 години, беше създаден 16-годишен
план за преход към посткапитализъм, с опора на САЩ: 8 години - 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 държавите и всичко останало в съответните пространства. Освен
това, ако в Трансатлантическата общност не се говори за някакъв вид институционален дизайн на новия ред, то в Транстихоокеанския регион бе много
ясно заявено, че правната система на тази общност ще бъде
фокусирана върху отношенията на английската Източноиндийска компания с индийските държавици - но сега
Източноиндийската компания
ще бъде заменена от западни
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ТНК, а страните от Транстихоокеанската общност ще им се
подчиняват безпрекословно.
Втората цел на този план
беше широкото демонтиране
и експроприация на „средната
класа“, съчетано с установяването и затягането на глобалния контрол върху населението като цяло - това, което Шошана Зубоф тогава не представи
много добре като „надзорен капитализъм“ . Всичко това трябваше да стане в еволюционен
режим, „сваряването на жабата” трябваше да става на бавен огън, неусетно и без масо-

ви протестни ексцесии.
Нямаше пряко прехвърляне
на власт от Обама към Хилари
Клинтън, но пристигна „черният лебед“ - Тръмп, който представлява онези групи в американската и световната система, на които този сценарий
не се харесваше. Преди Тръмп
имаше по-малък „черен лебед“ Брекзит. И двете събития провалиха еволюционния план за
преход към посткапитализъм,
използвайки потенциала на
Съединените щати. Кой е виновен за тях? Част от английскоамериканския естаблишмънт. И

брой 7, 15 февруари 2022 г.

какво да се прави?

антропологически преход.

Ако преходът към посткапитализъм не върви по еволюционен начин, тогава значи е необходимо да се извърши 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 представители на водещите „контролни
центрове” на глобалния свят. Те
обсъждат различни варианти

Този термин се отнася до
трансформацията на човешкото общество, в резултат на което „върховете“ и „дъната“ ще
се превърнат в два различни биологични 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-
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Дюпорт казва: „От теб зависи как ще го получите“. И това
е осигурено чрез раздаване на
тетрадки със съответното съдържание на всички депутати
от Генералните щати. Всеки депутат е имал такава тетрадка (le
cahier), в която е записвал „гласът на народа”. По отношение
на реакцията на кралете на
Европа се казва, че „ще им отнеме много време, за да вземат
решение, две или три години“.
И третият въпрос, казва Дюпорт, също е много прост: „За
да ръководите процеса на революцията, трябва да стартирате механизма на терора, който
като фуния да включва все повече хора.“
Между другото, по-късно
самият Дюпорт е принуден да
избяга от Франция, оставяйки жена си и децата си, за да не
попадне във „фунията на терора“, но планът му е изпълнен
изцяло. Т.е. проектният подход в историята е възможен и
не може да бъде сведен до някаква теория на конспирацията. Друго нещо е, че почти никога не се изпълнява по начина, по който е бил първоначално
планиран. И ако някой иска да
рестартира историята, той трябва да намери или създаде това,
което Анди Ръсел нарича
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„събитие-спусък“.

лиране. И второ, всичко трябва да мине бързо и необратимо, като блицкриг, така че никой да няма време да дойде на
себе си, а всички да станат зависими от ваксината.
Вече можем да кажем, че
нулирането не се получи. На
руските елити не беше позволено 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-важното е, че те надцениха степента на пасивност на населението, предимно в Европа. Честно казано, не очаквах, че 300
000 души ще излязат на протестна демонстрация във Виена, 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 елитите дадоха заден. Бил Гейтс вече
каза, че през 2022 г. тази епидемия ще приключи. Списание
“Економист”, издавано от Фабианското общество и клана
Ротшилд казва същото.
Преди около две години, под
влиянието на събития, свързани с КОВИД-19, започнах да използвам термина

Т.е. иницииращо, задействащо събитие.
Такова събитие-спусък за
съвременния свят, което поставя началото на прехода към
нов световен ред, е пандемията от КОВИД-19. Шваб казва
много откровено и ясно в своята
книга, написана в съавторство
с Тиери Малере: че тази пандемия е повод за „голямо нулиране“ на цялата човешка цивилизация. Че няма да има средна прослойка, няма да има
държава. Че богатите ще спечелят, а бедните ще загубят.
Всичко това е написано там.
Но в същото време са идентифицирани две условия за успеха на подобно “нулиране”. Първо, то трябва да бъде всеобщо.
Нито една голяма държава: Съединените щати, Китай, Русия
или Индия, да не стоят далеч
от него, така че всички те да
изпълняват командите за ну-

или „БЕТ-фашизъм“. „Био“
е лекарство и генетична модификация; „еко” е „зеленото”
и цялата климатична врява,
а „техно” е всичко свързано
с „цифровизацията”. Необходимо е да се направи резерва
само за думата „фашизъм“. Но
това не е политически, а метафоричен термин, значи че позле за човека не може да стане. Но проблемът е, че политическите фашисти и националсоциалисти през 30-те години
на миналия век не са разполагали с техническите и биологичните средства, с които БЕТ-фашистите разполагат днес. А
светът, който Шваб рисува, е
много по-лош за човечеството от политическия, исторически фашизъм. Просто в нашата традиция няма термин за
това „по-лошо“, затова използвам термина „био-еко-техно-

“био-еко-техно-фашизъм“

фашизъм“.
И фактът, че пандемията от
КОВИД-19 е в застой, не намалява опасността. Василий Небензя, като представител на Руската федерация в ООН, попречи на създаването на глобална
климатична полиция, с която
ултраглобалистите искаха да
поставят юзда на всички държави. Но никой не отмени цифровата примка. Тоест процесът се забавя, но не спира.

Доналд Тръмп
КОВИД-19 не е отминал - ще
се появят нови, по-опасни и
смъртоносни вируси. Или ще
създадат различна реалност.
Вернер фон Браун, същият нацистки конструктор, разработил американски космически и балистични ракети, казва на своя асистент шест месеца преди смъртта си... а това
е краят на 1976 или началото
на 1977 г. Той казва, че Съветският съюз като заплаха някой ден ще изчезне и тогава
Западът ще измисли друга „история на ужасите“, тя ще бъде
ислямът. Но той не е подходящ заместител. Следващото,
очевидно, ще бъде климатична
заплаха. И на въпрос дали климатичната заплаха ще сработи,
той отговаря: „Тогава ще остане само едно нещо - извънземна
заплаха. Извънземно нашествие
от космоса!“ И така, на 25 юни
2021 г. НАСА направи официално изявление, че НЛО е сериозна заплаха за Съедине-

ните щати. Т.е., отметките се
правят за бъдеща употреба,
технологиите за „разширена реалност“ се подобряват и репетират...
И сега за най-важното,

според мен. Светът, в който
се намираме, посткапиталистическият свят, е свят, който
е изграден върху решаващата
роля на социалните и духовните фактори. И някъде това
бъдеще вече е дошло. Например,
според мен, то вече е пристигнало в Китай, където тази система е формирала много органичната китайска социална система. По свой начин това
бъдеще идва в Съединените
щати. Когато Тръмп там беше
„изхвърлен“, ми стана напълно ясно, че неговите победители – финансисти и аксисти
– скоро ще се скарат помежду
си. Всъщност още през лятото
на 2021 г. започнаха атаки срещу “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, „неподконтролно на вас, момчета“. Като цяло
трябва да се каже, че новите доминиращи групи винаги влизат 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, където може да се прави всичко, каквото позволяват корабите. Отиването в метавселената също е навлизане в съвсем различно пространство.
И между другото, Зукърбърг
казва: „Ние ще работим в пространство, което не е регулирано от никакъв закон“. Освен,
оказва се, от правото на силния. Но този процес е придружен от процеса на футуристична 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

Уважаеми читатели,

До 15-о число на всеки месец може да се абонирате за в.
„Нова Зора“. Отново се обръщаме към вас да ни подкрепите в абонаментната кампания
защото отново остана неизпълнена задачата за 1000 годишни
абонамента. По тази причина
поради драстичното поскъпване на хартията, електроенергията и пепечатарските услуги,
както вече обяснихме, се наложи след 18 години, цената на
един брой да бъде променена
на 2 лв. Повече от всякога обаСтр. 4

че България се нуждае от убедени защитници. Не само защото
годината е особено важна, преминаха вече изборите за парламент и за президент, но за да
пребъде Отечеството, никой не
бива да остане безучастен в битката на истината с лъжата. Подкрепете ни.
Разпространението на вестника, по независещи от нас

причини, все така продължава да бъде ограничено. Абонаментът за сега е най-сигурният начин, „Зора“ да участва
в битката за България. Отново
ви призоваваме: във всяка пощенска станция може да осъществите вашата подкрепа с
абонамент за 2022 г. Можете
да се абонирате за 1 месец, за
тримесечие и полугодие. АбоВЪПРОС НА ДЕНЯ

наментът за всички тях се изчислява 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 разпространявайте.
Можете да се абонирате и в
офисите на ДОБИ ПРЕС. Редак-

хаос,
зоната „in between“ -

както би казал Умберто
Еко, „хаосмос“, без да имаме
адекватен апарат: концептуален, оперативен - за изследване на тези процеси. Науката на ХХ век не се съмнява в
своята жизнеспособност, тя
открива и формулира законите на природата, тоест изпълнява функциите на властта в околния свят. Дори терминът „статистика“ у нас идва
от „държава“. И сега няма закони, страните се стопиха – излиза „ред, основан на понятия“. В
него решаваща роля играят някои наднационални структури.
Не само ТНК, но и различни
видове общности с висока степен на вътрешна автономия.
“Петте очи” например, или
престъпни структури. Всички
те създават своите изследователски структури, своята история. Тук не става дума само за
„античните шумери“ или „новата хронология“. Това са глобални процеси, които допълнително разрушават цялостната
картина на света. И следователно субективността излиза на
преден план, преоформяйки
причинно-следствените връзки. Това е ера на турбуленцията, „редът от хаоса“ на Пригожин.
Следователно XXI век ще
бъде спечелен от онези сили,
които могат да създадат нова
наука за човека, за обществото и изобщо за света и които могат да създадат ново образование, съответстващо на
тази нова наука. Това е необходимо, макар и недостатъчно условие за победа. Защото старата триада: икономика, политология, социология,
е изработила своето. Обектите на изследване изчезват или
се превръщат в нещо съвсем
различно. Разбирам, че да направиш всичко това е много
по-трудно, отколкото да го кажеш. Но трябва да се каже, че
е необходимо. И защо е необходимо? Това може да не доведе до сериозен успех, но ще помогне да се избегнат непоправими грешки.
Превод: В. Сергеев
Източник: Поглед инфо
цията на вестника има договорни отношения с тази фирма.
Същото може да направите и чрез пощенски запис за
избрания от вас срок на адрес: София 1000, ул. „Пиротска“ 3, за Минчо Мънчев Минчев. Особено е важно да бъде изписан 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 мобилни телефони: 0879 140 122 и
0894 66 49 00.
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резидентът на Руската федерация
В. В. Путин по покана на Председателя на Китайската Народна
Република Си Дзинпин на 4
февруари 2022 г. бе на визита в Китай. Държавните глави проведоха в Пекин преговори и взеха участие в церемонията по откриването
на XXIV зимни Олимпийски
игри. Руската федерация и
Китайската Народна Република, по-нататък наричани
Страните, заявяват следното:
Продължение от брой 6
Страните са против политизацията на въпросите за борба с
тероризма и превръщането им в
инструментариум на политиката с двойни стандарти, осъждат
практиката за намеса във вътрешните работи на други държави с геополитическа цел посредством използване на терористични и екстремистки групировки, както и под знамето на
борба с международния тероризъм и екстремизъм.
Страните смятат, че отделни държави, военнополитически съюзи или коалиции преследват целта пряко или косвено да получат едностранни
военни предимства в ущърб на
безопасността на други, включително и чрез методи на недобросъвестна конкуренция,
усилват геополитическото съперничество, раздухват антагонизма и конфронтацията, сериозно подронват реда
в сферата на международната
сигурност и глобалната стратегическа сигурност. Страните се
обявяват против по-нататъшното разширяване на НАТО,
призовават Северноатлантическия алианс да се откаже от
идеологизирани подходи от
времето на „Студената война“,
да уважава суверенитета, безопасността и интересите на другите страни, многообразието
на техните цивилизационни
и културно-исторически особености, обективно и справедливо да се отнася към мирното
развитие на другите държави.
Страните се обявяват против
формирането в Азиатско-тихоокеанския регион на затворени
блокови структури и противоборстващи лагери, запазват висока бдителност по отношение
на негативното влияние върху
мира и стабилността в този регион на индо-тихоокеанската
стратегия на САЩ. Русия и Китай полагат последователни
усилия в интерес на изграждането на равноправна, открита,
инклузивна, ненасочена срещу трети страни система на сигурност в Азиатско-тихоокеанския регион (АТР), гарантираща мир, стабилност и процъфтяване.
Страните приветстват

СЪВМЕСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА
РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И КНР
за международните отношения, встъпващи в нова епоха и за глобалното устойчиво развитие
приетото Съвместно заявление на лидерите от пет държави, притежаващи ядрено оръжие за предотвратяване на ядрена война и недопускане на
надпревара във въоръжаването и смятат, че всички ядрени
държави следва да се откажат
от манталитета на „Студената
война“ и „игрите с нулева сума“,
да намаляват ролята на ядреното оръжие в политиката си
по осигуряване на националната безопасност, да изтеглят
разгърнатите си в други държави ядрени въоръжения, да
изключат неограниченото от
нищо развитие на глобалната противоракетна отбрана

билност, в частност – от решението им да започнат сътрудничество в областта на атомните подводници. Русия и
Китай смятат, че такива действия противоречат на задачите
за осигуряване на безопасността
и устойчивото развитие на АТР,
засилват опасността от поява на надпревара във въоръжаването в региона и създават сериозни рискове от ядрено разпространение. Страните решително осъждат подобни
стъпки и призовават участниците на AUKUS добросъвестно
да изпълняват своите задължения по ядрено и ракетно
неразпространение, заедно да

доставката им на техните съюзници, водят до повишаване на напрежението и недоверието, увеличават рисковете
за международната и регионалната сигурност, водят към
отслабване на международната система за неразпространение и контрол над въоръженията, към подронване на
глобалната стратегическа стабилност. Страните призовават
САЩ да реагира позитивно на
руската инициатива и да се откаже от плановете си за разполагане на ракетите със среден
и малък обсег с наземно базиране в АТР и Европа. Страните ще поддържат и по-нататък

(ПРО), да предприемат действени стъпки за понижаване
на рисковете от възникване
на ядрени войни и каквито и
да било въоръжени конфликти между страни, притежаващи военен ядрен потенциал.
Страните потвърждават,
че Договорът за неразпространяване на ядрено оръжие
е крайъгълен камък в системата на международното разоръжаване и ядреното неразпространение, че той е важна част
от следвоенната система за международна сигурност, че играе
незаменима роля в гарантирането на мира и развитието на
планетата ни. Международната
общност трябва да съдейства за
балансирана реализация на трите опорни елемента на Договора, със съвместни усилия да брани авторитета, ефективността и
универсалния характер на този
документ.
Сериозно безпокойство у
Страните буди създаването
от САЩ, Великобритания и
Австралия (AUKUS) на „тристранно партньорство в сферата на сигурността“, което предвижда задълбочаване
на сътрудничеството между
участниците му в области, засягащи стратегическата ста-

защитават мира, стабилността и
развитието в региона.
Дълбока загриженост предизвикват у Страните плановете на Япония да осъществи
изхвърляне в океана на радиоактивна вода от аварийната
атомна централа „Фукусима“
и потенциалното въздействие от такива действия върху
околната среда. Страните подчертават, че към утилизацията
на радиоктивна вода е необходимо да се подхожда с изключителна отговорност и тя да се осъществява по начин, отговарящ
на споразуменията на японската страна със съседните държави, с другите заинтересовани
страни и съответните международни структури и при условие,
че са осигурени транспарентност и научна аргументация в
съответствие с международното право.
Страните смятат, че излизането на САЩ от Договора за ликвидация на ракетите
със среден и малък обсег, ускоряването на изследванията и разработката на ракети
със среден и малък обсег с наземно базиране и стремежът
към разгръщането им в Азиатско-тихоокеанския и Европейския региони, а също и

контакти и ще укрепват координацията си по този въпрос.
Китайската Страна се отнася с разбиране и подкрепя
предложенията на Руската федерация за формиране на дългосрочни задължителни юридически гаранции за сигурността в
Европа. Страните отбелязват,
че денонсирането на САЩ относно редица важни международни спогодби в сферата на
контрола над въоръженията се
отразява крайно негативно на
международната и регионална
сигурност и стабилност. Страните изразяват загриженост от
обявяването на плановете на
САЩ за развитие на глобалната противоракетна отбрана и
разполагане на нейни елементи в различни региони по света
в съчетание с разширяване потенциала на високоточното неядрено оръжие за нанасяне на
обезоръжаващи удари и решаване на други стратегически задачи. Страните подчертават
важността на използването на
космическото пространство
за мирни цели, решително подкрепят централната роля на комитета на ООН по използването
на космическото пространство
за мирни цели, разширяване
на международното сътрудни-
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чество, поддържането и развитието на международното космическо право и регулацията в
областта на космическата дейност. Русия и Китай продължават да увеличават сътрудничеството си по такива представляващи взаимен интерес теми,
като дългосрочна устойчивост
на космическата дейност, усвояване и използване на ресурсите
на космическото пространство.
Страните се обявяват против
опитите на отделни държави
да превърнат космическото
пространство в арена на въоръжена конфронтация, отново заявяват намерението си
да приложат всички необходими усилия, за да предотвратят
вепонизацията и надпреварата
във въоръжаването в космическото пространство. Те ще противодействат на всяка активност, насочена към постигане на
военно превъзходство в космоса
и използването му за бойни операции. Страните потвърждават необходимостта от започване на преговори, които имат
за цел сключване на юридически задължаващ многостранен
документ въз основа на рускокитайския проект на договора
за предотвратяване на разполагането на оръжия в космическото пространство, прилагане на
сила или заплахи чрез сила по
отношение на космически обекти, който би предоставил фундаментални и надеждни гаранции
за предотвратяване на надпреварата във въоръжаването и вепонизацията на космоса.
Русия и Китай подчертават, че съответстващите мерки за транспарентност и укрепване на доверието, включително международната инициатива/политическото задължение за
неразполагане първи на оръжия
в космоса, могат да способстват
за достигане на целта за предотвратяване надпреварата на въоръжаването в космическото
пространство, но подобни мерки
трябва да допълват, а не да подменят ефективния юридически задължаващ режим, регулиращ космическата дейност.
Страните потвърждават
убеждението си, че Конвенцията за забрана на разработка,
производство и натрупване на
запаси от бактериологично (биологическо) и токсинно оръжие
и унищожаването им (КБТО)
има съществено важно значение като опора на международния мир и сигурност. Русия и
Китай подчертават своята решимост да опазват авторитета и ефективността на Конвенцията.
На стр. 6
Стр. 5

МИР ЗА ДУШИТЕ НА ЗАГИНАЛИТЕ

Н

а 1 февруари от трибуната на Парламента, лидерът на ПП „Възраждане“ Костадин
Костадинов, поиска Ден на национално
помирение, вместо Ден в памет на жертвите
на комунистическия режим. Той изброи историческите 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 необходимост от концентрация на остатъчната макар национална енергия в Единен народен фронт. И тази
идея е била подчертавана не само в публицистичните текстове и декларации. Тя е неизменна и водеща в програмата на партията, утвърждавана на
всеки един партиен форум, включително и на всеки конгрес след 2006 г.

Но въпросът, поставен от г-н Костадин Костадинов, председател на ПП „Възраждане“, който е от изключително значение, има и своята „гражданска биография“. Искаме да я припомним, защото такава спасителна за България идея се представя за първи път
от името на една цяла парламентарна група от трибуната на Народното събрание. Това е и поводът да
публикуваме пълния текст на Декларацията на ПП
„Възраждане“.

НУЖЕН НИ Е ДЕН ЗА
НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Дните за памет трябва да сплотяват

Г

одини наред, на датата 1 февруари се отбелязва паметта на
жертвите на комунистическия режим. Невинни
жертви има, при това не малко - това е безусловен и неподлежащ на коментар факт.
Също така, обаче, са налице
и други два факта – че има
осъдени престъпници с доказани престъпления и национални предатели, както и че
преди 1944 г. има също толкова много невинни жертви на
управляващия тогава режим.
Това са също два, категорично установени факта, неподлежащи на коментар и трябва се спре отричането им.
В България, през 1918 г. с
Войнишкото въстание започва една необявена гражданска
война. В следващите години се
редуват бял терор и червен терор - хиляди българи губят живота си само заради убежденията си. След 1944 г. се героизиОт стр. 5

Страните потвърждават необходимостта от пълното спазване и по-нататъшното укрепване на КБТО, включително и чрез
институциализацията и укрепването на механизмите и приемането на юридически задължаващия Протокол към Конвенцията
с ефективен механизъм за проверка, също така и чрез редовни
консултации и сътрудничество
при решаване на всякакви въпроси, свързани с изпълнението
на Конвенцията.
.Страните подчертават, че
вътрешната и задграничната военно-биологическа дейност на САЩ и техните съюзници предизвиква сериозни
опасения в международната
общност и въпроси относно
спазването на КБТО. Страните споделят мнението, че подобна дейност представлява сериозна заплаха за националната
сигурност на Руската федераСтр. 6

раха жертвите на царския режим, след 1989 г. дойде ред да
се героизират жертвите на комунистическия режим. Правилно ли се постъпва?
Време е да разберем, че в
една гражданска война няма
победители - има само победени и това е целият наш народ. 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 Ястребино и насечените на парчета и
изядени от полицейските кучета телца на децата в Белица не
са също толкова невинни жертви, каквито са проф. Александър Станишев и Иван Бешков, например? Как решава-

ме, че имаме власт да определяме кой е жертва и кой
не е?! Нужен ни е Ден на национално помирение, в който наследниците и на едните,
и на другите, да застанат редом 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 жертвите на комунистическия режим, разединява нацията ни.
След Гражданската война в Испания (1936 – 1939),
в която загиват почти един
милион испанци, победилият диктатор Франко нарежда костите на загиналите в
почти тригодишната битка
за испанската столица да се
пренесат край Мадрид в Долината на падналите, където
е изграден огромен пантеон.
Едни до други, без ред, са положени комунисти и фалангисти,
фашисти и демократи, монархисти и републиканци. Самият
Франко пожелава да бъде по-

гребан там, редом до тези, които са стреляли срещу него. Найотгоре пише следното: „Те паднаха за Отечеството“! И толкова.
Днес Испания е затворила напълно тази страница от
миналото си, въпреки непрежалимите жертви и тежката
рана в сърцето на испанската
нация. Ние, на свой ред, още се
борим с комунизма и макар нашите общи жертви да са десетки пъти по-малко от тези в Испания, продължаваме да ровим
костите им и да ги делим.
Добре е да извадим поуките като зрели хора.
Ние, българите от „Възраждане“, сме направили
своите изводи. За нас България е над всичко! Всеки, отдал живота си заради убежденията си и Отечеството, заслужава уважение и ние му го
отдаваме - независимо в каква идеология е вярвал.
Мир в душите на загиналите за България!

ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТКРИТО ПИСМО НА ИНИЦИАТИВЕН
КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
„ПОМИРЕНИЕ ЗА ВЪЗХОД НА БЪЛГАРИЯ”.

Адв. Тодор ПРЕДОВ
д-р по право,
зам.-председател на
ПП „Нова Зора”

В

бр. 34 от 18.Х.2018 г.
на в-к „Нова Зора” бе
публикувано открито писмо на ИК на НД
„Помирение за възход на България”, с молба на страниците на
вестника да се поместят част от
основните цели и средства от
програмата на инициативния комитет, за учредяване
на движението, по която работи от началото на годината. Подчертаваше се, че момента е особено подходящ, след
като на 28.ІХ.2018 г., по националната телевизия, Президента на Република България г-н Румен Радев се обърна с призив към българския
народ за национално помирение. Подчертаваше се, че въпросът за националното помирение е иницииран още на
5 юни 2008 г. и на 16 октомври
2008 г. на две заседания на национално движение „Държава
и воля”, с председател покойния

вече Константин Чакъров.
След разгорещени дискусии е
приета програмна декларация, в която се предлага създаването 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 Централния политически съвет
на ПП „Нова Зора”. В заключението се казва, че „националното единство” не е мираж, а политическите партии няма да
„взривят” партийните си интереси, ако се решат да впрегнат времето си, интелектуалната и физическата си енергия, в отстояване и работа за
национални, а не тясно партийни интереси, защото няма
по-високо знаме от националното и по-висока цел от просперитета на нашето отечество – Република България”.
По различни причини, инициативата не бе осъществена.
В писмото се изтъква, че този
въпрос е от особено значение за
България и затова създадения
ИК е разработил кратка програма с няколко раздела, а именно:
1. Кратък обзор на политическите борби / 1918-1944 г./;
2. Кратък обзор на социалистическия период на Република
България (1944-1989 г.);
3. Кратък обзор на ситуацията в България след 10.ХІ.1989 г.
до днес;
4. Основни цели;

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 Гражданската война (1936-1939 г. ).
5. Средства за постигане на
целите.
Девизът на движението е
„България за всички”!
Съобщава се, че Инициативният комитет е в състав:
д-р по право Любен Виденов - Интелектуален кръг
„Зора”;
д-р по право Тодор Предов
– Интелектуален кръг „Зора”;
ст. н.с. д-р инж. Веселин Новаков – Национален пенсионерски 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 оповестен и мобилизационния призив на ИК: ”Ръководени от
тези схващания, ние предлагаме
обединяване на националната
енергия, на базата на преодоляване на конфронтацията в обществото, чрез помирение, единение и възраждане, като основа за консолидация на патриотичните сили с единствената
цел да бъде спасено Отечеството ни- Република България. За
това ние казваме: 100 г. противоборство между леви и десни

СЪВМЕСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА

РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И КНР

ция и Китай и вреди на сигурността на съответните региони.
Страните призовават САЩ и
съюзниците им да действат открито, прозрачно и отговорно,
информирайки по съответния
начин за своите военно-биологически дейности, осъществяващи
се зад граница на техните национални 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 постигане целите за изграждане
на свят, свободен от химически оръжия, призовават всички страни на Конвенцията за забрана на химическите оръжия
да отстояват съвместно нейния
авторитет и ефективност. Русия

контекст подкрепят дейността на
работната група на ООН с открит
състав по въпросите на сигурността в сферата на използване на
информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и самите ИКТ 2021-2025 (РГОС) и изразяват готовност да се включат в
нея с единни позиции. Страните
считат за необходимо да обединят усилията на международната общност по изработването
на нови норми за отговорно поведение на държавите, включително от юридически характер, а
също така и на универсален международно-правен документ, регулиращ дейността на държавите в ИКТ-сферата. Страните считат, че Глобалната инициатива
по осигуряване на безопасността
на данните, предложена от китайска страна и принципно подкрепяна от руска страна, предоставя

и Китай са силно разтревожени
от политизацията на Организацията по забрана на химическите оръжия и призовават
всички нейни членове да засилят
солидарността и сътрудничеството си, да защитят традицията
за взимане на решения на базата на консенсуса. Русия и Китай
настояват САЩ, като единствената държава-участник в Конвенцията, незавършила процеса по унищожаване на химическите си оръжия, да ускорят ликвидацията на запасите
си. Страните подчертават важността от спазването на баланса
между задълженията на държавите в областта на неразпространението и интересите на законното международно сътрудничество в областта на използването на напредничави технологии
и свързаните с тях материали и
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оборудване за мирни цели. Страните отбелязват одобрената в
хода на 76-та сесия на Генералната Асамблея на ООН по инициатива на Китай резолюция
“Поощряване на международното сътрудничество в областта
на мирното използване в контекста на международната сигурност”, чийто съавтор е Русия, и
разчитат на последователната й
реализация в съответствие с поставените в нея цели.
Страните отдават голямо
значение на въпросите, свързани с управлението в сферата на
изкуствения интелект. Страните са готови да засилват диалога и
контактите по въпросите относно
изкуствения интелект.
Страните отново заявяват
готовността си да задълбочат сътрудничеството си в сферата на
международната информацион-

на сигурност и да подкрепят създаването на открита, безопасна,
устойчива и достъпна ИТК-среда.
Страните подчертават, че утвърдените от устава на ООН принципи за неприлагане на сила, уважение на държавния суверенитет и основните човешки права и
свободи, ненамесата във вътрешните работи на други държави, са
применими към информационното пространство. Русия и Китай потвърждават ключовата
роля на ООН в областта на реагиране на заплахи за международната информационна безопасност
и изразяват подкрепа за Организацията при разработването
на нови норми на поведение на
държавите в дадената област.
Страните приветстват осъществяването на глобалния преговорен процес по МИБ в рамките на единен механизъм, в този
брой 7, 15 февруари 2022 г.

основа за обсъждане и формиране от работната група на мерки за
реагиране на заплахи за сигурността на данните и други заплахи за
международната информационна
сигурност.
Страните отново заявяват
подкрепата си на резолюциите на Генералната асамблея на
ООН 74/247 и 75/282, подкрепят
работата на профилния спецкомитет на правителствените експерти, съдействат за провеждането в рамките на ООН на
преговори по разработката на
международна конвенция за противодействие при използването
на ИКТ за престъпни цели. Страните излизат с инициатива за
осигуряване на конструктивно участие на всички страни в
преговорите, за да се гарантира
по-скорошно съгласуване на авторитетна, универсална и всеобх-

брой 7, 15 февруари 2022 г.

ватна конвенция, която да бъде
представена пред Генералната
Асамблея на ООН по време на
78-та й сесия в строго съответствие с резолюция 75/282. За
тази цел Русия и Китай представиха съвместен проект на такава
конвенция като основа за преговорите.
Страните подкрепят курса
на интернационализация по
управление на мрежата „Интернет“, настояват за равноправие в
управлението й, смятат за неприемливи всякакви опити за ограничаване на суверенното им право за регулиране и осигуряване
безопасността на националните сегменти от мрежата „Интернет“, заинтересовани са от поактивното включване на Международния съюз по далекосъобщенията в решаването на тези
задачи.

Страните възнамеряват да
задълбочат двустранното сътрудничество в областта на
осигуряването на международна информационна безопасност въз основа на профилното междуправителствено споразумение от 2015 г. С тази цел
Страните се договориха да приемат 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 стриктно моралните принципи и отговорности, решително да отстояват международната система,
в която координиращата роля
в международните дела изпълнява ООН, да отстояват светов-
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доктрини стигат! Да съхраним
народа си, да обединим националната енергия и воля и да спасим загиващото българско Отечество”!
В раздела ”Средства за постигане на целите”, буква „в”
е записано: „Издигане на паметен мемориал пред НДК за
жертвите на фашизма и капитализма до 09.09.1944 г., до параклиса, срещу този на жертвите на тоталитаризма, където
безпрепятствено да се провеждат възпоменания за тях, отишли си от този свят в 100 годишния период на развитието
на българската държава”.
ния ред, градящ се върху международното право, включително и върху целите и принципите от Устава на ООН, да развиват
многополярността и съдействат
за демократизация на международните отношения, съвместно
да градят още по-процъфтяващ,
стабилен и справедлив свят, заедно да създават международни отношения от нов тип.
Руската Страна отбелязва
позитивното значение на концепцията на Китайската Страна за изграждане на „човешка
общност с единна съдба“, целяща укрепване солидарността
на световната общност и обединяване на усилията за реагиране на общите предизвикателства. Китайската Страна отбелязва позитивното значение
на усилията на Руската Страна
във формирането на справедлива многополярна система на
международни отношения.
Следва
Стр. 7

Американското и натовското военно присъствие в Източна Европа

П

о време на епидемията от африканска чума по свинете, разнасяна от дивите свине, по сухопътната
ни граница с Румъния, бе издигната ниска телена ограда,
която трябваше да възпира
свинската миграция от север.
И тъй като четинестите четириноги пробиваха преградното
съоръжение без проблем, някои
експерти измислиха противодействие под формата на вълча урина, разливана край найрисковите участъци от оградата.
Обаче нововъведението не
спря свинските нашествия. И
като резултат, хиляди домашни прасета бяха екзекутирани и заровени, или заклани без
време и напълнени в буркани
и фризери от техните стопани. По същия начин беше ликвидирано и козевъдството в
Странджа-Сакар и други райони на България. А „вълчата
урина” само обогати народния
фолклор с нови доказателства
за безкрайната човешка и управленска глупост. Това се случи при „най-успешното“ управление на Бойко Борисов. На
същия „Лидер“, който ни „купи“
за 3,5 млрд. лева още не нарисуваните 8 американски изтребители F-16 Block 70, за забавянето на чиято доставка наскоро 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 страните от НАТО в Източна Европа, и евроатлантическите ястреби у нас замечтаха на глас
за американско военно присъствие. Пратете ни, санким,
поне 1000 американски военни, за да не изглеждаме като
страна-членка на НАТО втора категория. Засега правителство удържа на напора, уверявайки, че ще формира един батальон, усилен с американски
и натовски елементи, но под
българско командване и българско политическо лидерство. Това не устройва хранениците на Държавния департамент на САЩ и фондациите
„Америка за България“ и „Отворено общество“ – от Соломон
Паси и Елена Поптодорова,
до бившите министри на отбраната Велизар Шаламанов,
Тодор Тагарев, Николай Ненчев и други „евроатлантици“.
И те яростно пригласят на западната русофобска пропаганда за това, че Русия се готвела да окупира Украйна и да
изхвърли НАТО и САЩ от Източна Европа, разделяйки и
дестабилизирайки Европейския
съюз. Между впрочем, световно
известната агенция „Блумбърг“
Стр. 8

МАРКИРАНА ТЕРИТОРИЯ
Петко ПЕТКОВ
се опозори завинаги, когато в
ранните часове, на 5 февруари,
събота, стресна света от своя уебсайт, поставяйки заглавието:

„Русия окупира Украйна!“. После
сне фалшивата новина от сайта
и съобщи, че изпитва дълбоко
разкаяние… Други медии предадоха оценки на американското разузнаване, според които Киев можел да падне до 24
часа. И че при руското нахлуване в Украйна щели да загинат
до 50 000 цивилни. „Тропотът
на войната“ бе „усетен“, благодарение на такива „свободни“ медии. Нашите „национални“ телевизии не правят изключение, повтаряйки папагалски
измислиците на западните си
аналози. За разлика от тях, дори
постоянно заплашените със затвор, турски журналисти проявяват благоразумна сдържаност в оценките си за ставащото 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 падне в украинския капан, подготвен от сценаристите на новата
„Голяма игра“. Но най-впечатляващо бе откритието на Дениз

Берктай, който твърди, че е разговарял с представители на
двете враждуващи групи в Украйна. Според Берктай, в Киев
преобладава мнението: „И ние,
и те сме славяни. Двете страни няма да воюват помежду си“
(„Джумхуриет“, 05.02.2022).
От екрана на коя „българска“ телевизия сте чули нещо
подобно? Няма и да чуете, защото в тях се дава трибуна
само на „политически правилни“, сиреч прозападни мнения и оценки. Туй що се вика
свобода на мисълта и словото – „дим издимил се отколе“,
както пише Пенчо Славейков в „Опакий край“. И допълва: „Всичко се върши по царския

кеф, сиреч по божия воля!“.
Унгария на Виктор Орбан
е отхвърлила предложението на НАТО да приеме негови войски на своя територия.
Будапеща е блокирала и влизането на Украйна в киберцентъра на НАТО. Защо Унгария не съчувства на „заплашените“ от руско нахлуване
украинци? Защо „лидерът“
на ГЕРБ Бойко Борисов, който провали 3 големи „руски“
енергийни проекта (нефтопровода Бургас-Александруполис,
газопровода „Южен поток“ и
проекта АЕЦ „Белене“), но прокара руско-турския газопровод „Балкански поток“ до Сърбия, и забави интерконектора с Гърция, за да не получаваме по-големи количества
от евтиния азерски газ, се е
загрижил за евроатлантическата ориентация на България? И той като „сущий русофоб“ се е закахърил за териториалната цялост на Украйна и националната сигурност
на страната си, която според

БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

него, е гарантирана само от и
вътре в НАТО. Бомбите, които гърмят днес в икономиката, енергетиката, здравеопазването, образованието и борбата с корупцията, бяха заложени именно от 12-годишното
авторитарно управление на
ГЕРБ и Бойко Борисов персонално. Сменяха се само „присъдружните“, корупционната
същност остана непокътната, както и прокурорският чадър над властимащите. Трябваше Конституционният съд да
каже на ВСС, че не е логично
министърът на правосъдието да има правото да предлага
кандидат за главен прокурор,
а да не може да поиска от Съ-

дебния съвет неговото уволнение. Ето защо, преди или заедно с Иван Гешев, трябва да
си заминат от ВСС магистратите, които го избраха и търпяха всичките му милиционерски номера. Само случаят с чекмеджето на Борисов,
пълно с евро и златни кюлчета, върху което лежеше пистолет, е достатъчен Гешев да
бъде отстранен, а Борисов разследван от истински безпристрастен прокурор. Кой
друг премиер по света спи в
силно охранявана правителствена резиденция с пистолет до главата, ако му е чис-

та съвестта? Цирковете, които Гешев и Цацаров разиграват
на изпроводяк, са обидни дори
за българската публика. Оставете Украйна и Северна Македония, нека да си оправим
къщичката преди да оправяме
световните проблеми! „Тук е Родос, тука скачай!“, както казали на един олимпиец в Древна Гърция, който се оправдавал, че на родния остров скача по-високо и по-далече. А на
онези, които плашат Русия със
санкции и военни мерки, ако
нахлуе в Украйна, препоръчвам да прочетат написаното от
Стефан Цвайг в „Жозеф Фуше.
Портрет на един политически мъж“. Цвайг подчертава,
че „На земята няма друг порок
и друга бруталност, които да
са предизвикали проливането
на толкова много кръв, както това е сторила човешката страхливост“. А неотдавна
Сергей Черняховский допълни: „По-лош от войната може
да бъде само страхът от война. Добре би било днес да се избегне война с Украйна. Само че
войната я предотвратява не
миролюбивата пропаганда, а
готовността за война, демонстрацията 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 Кремъл, западните кръстоносни лидери заговориха, че са
видели признаци на „разведряване“ в отношенията с Путин. Може би очите им се отвориха по-широко, след като
отряд руски бойни кораби от
Средиземно море премина
през Дарданелите и Босфора, за да се съсредоточи в Севастопол и временно да прегради Керченския пролив,
свързващ Черно с Азовско
море. Според турския „Миллиет“ (10.02.2022), един обширен район в Черно море бил
затворен за всякакви чужди
съдове. Едновременно с това,
въоръжените сили на Русия
и Беларус са започнали военно учение под кодовото название „Съюзна решимост“. На
разбрания и толкова му стига
и остава!

Щ

о 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? Никакви! Те просто ще „маркират територия“, подобно на вълците у нас или лъвовете в Африка. За сведение, мъжките хипопотами правят същото. Може би същото ще правят тук и
американските войници. Резултатът ще е един и същ. Получилите такава „маркировка“ вмирисват всичко наоколо! За
разлика от парите, които не миришат, дори да са събрани от
данък върху обществените тоалетни.
брой 7, 15 февруари 2022 г.

БРИТАНСКАТА СЯНКА В
КАЗАХСТАНСКИТЕ ВЪЛНЕНИЯ

Вихра ПАВЛОВА
Продължение от брой 6
Географията на протестите е трябвало да обхване всички големи градове, като се използват почивните дни, когато полицаите са „пияни” и
слабо организирани. В минути 23:26/47:43 Аблязов казва:
„Нашият общ враг е Путин”
(„Мы сейчас имеем общего врага: Путина”). „Длъжни сме да
раним него” („Мы должны болить Путина”), за което е нужен съвместен план и ресурси. „Такива имаме” – въодушевено отговаря събеседникът
му – „определени и готови”, „с
нас са приятелите във Вашингтон, в ЕС и Европейския парламен, в Литва”, - където се намира той самият. Аблязов отрича 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 дискусия между двама престъпници – единият закрилян във
Вилнюс, другият арестуван
във Франция, която наред с
други важни детайли (като
„мащабния лобинг”), разкрива 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. Обяснява 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 думите 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 повече се отдалечава от сътрудничеството с Казахстан, толкова по-бързо Русия и Китай ще
заемат свободните позиции и

вероятно ще се сблъскат в борбата за сфери на влияние. Време е на Казахстан да се даде поголямо значение в контекста
на приоритетите на западната външна политика”... „Разумният и нежен натиск върху
Токаев за справяне с недостатъците във вътрешното управление ще помогне за създаването на култура на промени в
Казахстан.”1
Другата немаловажна подробност е неколкократно пов-

вен Казахстан, приоритет става Узбекистан, а отношенията
с Туркменистан също получават импулс. „Независимостта”
от Москва се разглежда като
условие за експлоатация на
природните ресурси на страните от ЦА. Икономиката на
Казахстан, израснала на петродолари, заема централно място във външноикономическата политика не само на Великобритания. Но инвестиционните позиции на британските

ва Казахстан, отворен за чуждестранни инвеститори, които
с подкрепата на Лондон преговарят за навлизане в страната още преди разпада на СССР.
За да гарантира своите интереси, Великобритания дори
предприема такава стъпка
като признаване на секторния принцип за разделяне на
Каспийско море, разработван
от 1996 г. насам, на което Русия
първоначално се противопоставя2, но за което се застъпват Ка-

Въоръжените сили на Казахстан се противопоставиха успешно на терористи.
таряната от Аблязов „гореща
ситуация”, която той не обяснява, но не е трудно да се досетим. Все по-очевидно става
и тепърва ще се изяснява, че
намеренията са били хаотизация в хода на която към Русия
да се втурнат вълни от бежанци, сред които въоръжени
бойци, за да се създаде дъга
на нестабилност от Астрахан
до Алтай. Това значително би
отслабило позицията на Москва 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. заедно с Франция, Германия
и САЩ, усилията на Обединеното кралство са насочени към намаляване влиянието на Русия в региона и консолидиране на западния вектор във външната политика
на централноазиатските държави.
Като част от новия курс, ос1 Казахстан: испытание «транзитом
власти». Доклад Chatham House, 2019,
с. 4
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компании, активно подкрепяни от Лондон, винаги са били
силни в страната. Както е известно, основният обект на техните инвестиции е казахстанският нефтен и газов сектор.
Конкуренцията в търговскоикономическата сфера не пречи
на обединяването на усилията
на Великобритания, Франция
и Германия да осигурят благоприятен климат за своите инвеститори. Чрез институциите на ЕС или пък с помощта на
своите посланици и лобисти те
въздействат върху казахстанското законодателство и защитават интересите на конкретни фирми, когато са подложени на натиск от държавните органи.
Лондон разглежда ЦА през
призмата на интересите на
британските енергийни компании в Каспийския регион. Динамиката на отношенията (политическите контакти,
дипломатическото представителство, икономическата, военно-техническа помощ и др.) се
решават въз основа на тези интереси. Затова и до днес ключовият приоритет на Обединеното кралство беше и остаАНАЛИЗИ

захстан и Азербайджан, - още
един приоритет на Лондон в
Каспийско море.
По време на правителството
на Дж. Мейджър (края на 1990те – началото на 1997г.) британските компании си осигуряват важни позиции в два от
трите най-големи петролни и
газови проекта в Казахстан: Карачаганак и Кашаган (където акции притежават съответно British Gas и Shell). Консорциумът за развитие на Кашаган
включва още British Gas и British
Petroleum, но компаниите покъсно продават дяловете си поради промени в корпоративната
стратегия.
Лейбъристкото правителство на Г. Браун (2007-2010)
продължава да укрепва „стратегическото партньорство“ с
Астана, за да гарантира интересите не само на петролните
и газови, но и на други британ2 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 разширява дипломатическото присъствие в Казахстан, а лобистите
са не само правителствени фигури, но и от кралското семейство.
Най-видният
политик,
свързан с Казахстан, е бившият британски премиер Тони
Блеър, назначен за съветник в
Астана през 2011 г. Той е и един
от най-гласовитите защитници на Назарбаев на Запад. За
дейността си по управление
на връзките с обществеността
Блеър получава милиони долари годишно. Но това не означава, че животът на бедните слоеве от казахстанкото общество
се е подобрил по някакъв начин.
Освен всичко, Лондон се ангажира с най-мащабната програма за военна помощ, а британският военен аташе в Казахстан Ендрю Хълтън е единственият представител на
британската военна структура в
региона.
Накратко, от 2000-та година насам британско-казахстанските отношения са
„обрасли“ с множество организации от официален и неофициален характер, осигуряващи висока плътност и множество канали за взаимодействие (Междуправителственият
казахстанско-британски съвет
за търговия и промишленост;
парламентарни групи по двустранни отношения; Британско-казахстанското общество
при покровителството на херцога на Йорк и президента Назарбаев; Каспийски информационен център с участието на депутати от британския парламент и
мн. др.).
Дори проектът за създадения по идея на Назарбаев Евразийски 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, съвместно политикоикономическо
развитие на потстсъветските
държави, засилване на позициите им в глобалния свят”.3 Но когато седмица по-късно проектът
е отправен в Московския държавен университет, съюзът вече
е „икономически” – от проекта е
изключена политическата интеграция и създаването на съюзни 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
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КАТО ЖИВА ТОРПИЛА
НА РУСОФОБИЯТА

Океанът свързва хората с Мир, Труд и Любов

ЗА НАШИЯ, БЪЛГАРСКИЯ
ПРИНОС КЪМ МИРА

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

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.

В

наши дни различни
групи от хора се опитват да си присвоят името на героя-летец Димитър Списаревски,
загинал на 23.12.1943 г. като
„жива торпила” при таран в
„летяща крепост“ - самолетбомбардировач на САЩ, разрушител и убиец на гражданското население в София
и България. Нестандартният подвиг и патриотизмът
на Списаревски никога не са
се вписвали в съюзническоидеологически калъпи. До
1989 г., като летец на „Месершмит-109”, съюзник на нацистка Германия, косвена жертва
на ненужната сервилност към
Берлин, България обявява война на САЩ и Англия, с което
си спечелва отмъстителността на островния булдог Чърчил. По-късно българският
рицар на самоотвержеността
към Родината, бе премълчаван дори от летци, наши големци-генерали. Сега, паметта
за него и неговия героизъм, се
прави опит да бъдат използвани като амбразура на русофобията и като индулгеция на
ликвидаторите на България.
Преди години ветерани,
съвременници на Спайч, както
са го наричали близките му,
разказваха, че той извън летището бил „луда глава”, бохем и
душа на компанията. Такъв човек не е възможно да бъде стороник на ЛГБТИQ, да бъде глобалист или агент на немските
спецслужби, или на НКВД. Той
е бил неотразим ухажор, което е и причината да няма много мъже приятели. И е съвсем
разбираемо, защото никога не
е било лесно да бъде преглътнат чуждия успех пред нежния пол. Това между другото.
Напоследък обаче се навъдиха нови АБПРК (Активни
борци против Русия и „комунизма”). До 1990 г. имаше АБПФК,
но от тридесетина години да се
бориш срещу фашизма и капитализма 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 твърдиш, че „Русия въобще няма никакви заслуги за спасяването
на Европа и света от кафявата чума”, ти веднага ще се превърнеш в „провален“ защитник на правдата. Неотдавна
прочетох, че някакъв инициативен комитет от „правилни”
Стр. 10

защитници на историческата
Български летци – трети
правда е публикувал петиция отляво надясно – Димитър
за преименуване на летище- Списаревски.
тиев е   изиграл изключител- – Янко Гочев) да е изнесъл нято край село Граф Игнатиево
на името капитан Димитър човек. Той едва ли е предпо- но важна роля като посла- каква си негова „обективнаСписаревски. Размислих се, но лагал обаче, че след време, в ник на Русия в Цариград, с та истина“, не ще да е много
установих, че нямам спомен да Първомай, ще се роди „момче основен принос за провеж- удобно, пък и морално, селсъм чувал военните летища, ачигьоз“ – (бел.ред. - Янко Го- дането на известната Цари- цето или базата, предостане само у нас, да имат назва- чев), изучавал история и пра- градска конференция, както вяна за ползване от ВВС на
и за признаването от Вели- САЩ и други страни-членния извън името на
ките сили на етни- ки на НАТО, да носи името
близкото селище. И
ческите граници на на самопожертвал се българто не винаги. Много
българското земли- ски офицер, разбил със самочесто военните аероще. Граф Игнатиев лета си летяща американска
друми са означени с
има неоценими за- крепост, за да попречи тя да
числа. В случая, за да
слуги и при подго- хвърли „правилните“ си бомбъде преименовано
товката на Руско- би над София! Въпросът е на
село Граф Игнатитурската война от елементарно възпитание, съево най-вероятно ще
1877-1878 г. Негово гласно неагресивните ценносе нужен референдум
дело е сключване- ти на Българската православна
сред местните житето на предварител- църква!
ли.
ния   Санстефански
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корпорации и ВПК, на дейСан Стефано, каляската с коя- во в Търново и в про-щатския
Но дори и авторът (бел.ред. ността на русофобски НПОто се е движел е била спряна ЮЗУ в Благоевград. И че той ще
се
вреди
с
нарочен
проект
и
с
от местните жители на селото, които поискали да видят чуждо спонсорство, за да наруския големец. Когато ги по- пише хулителния тритомник
питал как се казва селото, те „Руската империя срещу Бълганазовали турското му име, и рия“*, както и книгата „Убийграфът се намръщил. Тогава ството на Васил Левски”, покметът на селото и свещени- следната, на базата на един или
кът в един глас го помолили два документи от Османския
да се съгласи името на селото архив. Общото между дведа носи неговото име. Дали те книги не е изненада. Това е
е казал „хорошо“, в записки- грубото клеветничество срете на графа не си спомням да щу Русия. Авторът-адвокат
е посочено, но княз Ферди- обаче не може да е имал доснанд изглежда е бил уведомен тъп до „грижливо опазвания
за случката и не се поколебал втори век” руско-имперски
да увековечи името на този архив за и на графа. Според
многозаслужил за държавно- указа от 1902 г. и традиционГорящ B-24 Либерейтор
то възкресение на България ните публикации, граф ИгнаКОНТРАПУНКТ
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Инж. Илия ПЕЕВ,
капитан I ранг о.р.
професор д.пс.н.
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последните 20-30 години наш роден политик и държавник
не е предлагал и не е
подкрепял публично предложението „Черно море да остане
свободна територия“! От 2020
г. насам стотици бяха публикациите „България и Черно море
- зона на мира“, но политиците и държавниците нито чуха,
нито видяха предложенията
на учените. Повече от 30 години българският народ чакаше
това предложение, затова с възхищение и признателност към
вицепрезидента Илияна Йотова реших да подкрепя тази нейна идея с надеждата, че достойният й личен пример ще бъде
последван от много други политици и държавници.
В своето първо интервю от
23 януари 2022 г., след встъпването във втория мандат, в предаването на БНТ „Денят започва“ с Георги Любенов, вице-

президентът Илияна Йотова
коментира и отношенията Русия-НАТО, като заяви своята
позиция: Само учения, никакви
други ангажименти, военни части се местят от една точка в друга и от двете страни.
И още нещо задължително
трябва да добавим в началото на
този текст, без което не може да
настъпи оздравяване на българската държавност и социалнополитически живот: необходимо е да се очистим от
политическата вирусология
на страха, на предателството и
слугинското поведение, на лъжите и кражбите. Вицепрезидентът Илияна Йотова твърдо застана срещу политиците и
държавниците с имплантирани
с „Йес, сър!“ чипове и изпрати
своето послание до целия български народ: България трябва да се отърси от васалното
си поведение по отношение
на външната политика, по отношение на мястото на страната ни в Европейския съюз!
Убеден съм, че няма български гражданин, милеещ за род
и родина, който да не подкрепи
тези две важни послания на вицепрезидента Илияна Йотова в началото на нейния втори
мандат:
1) Черно море трябва да
остане свободна територия!
2) България трябва да се

отърси от васалното си поведение по отношение на външната политика, по отношение
на мястото на страната в Европейския съюз!
Към темата за Черно море и
морската политика на държавата съм привързан не само като
морски офицер, български
гражданин и редовен читател,
а и като автор с над 300 публикации, повечето от които са на
морска тематика и преподавател, който е подготвил стотици кадри с висше образование
за корабоплаването и морската индустрия.
В началото на XXI век поставих началото на серия от десетки публикации, с които исках
да изпратя моето послание до
българските политици и държавници, и целия свят: Черно море е зона на мира и трябва да го съхраним като мирно
море!
Първата статия представих точно преди 20 години пред
участниците в VII Понтийски
четения „Черно море между Изтока и Запада“, Варна, 10-11 май
2002. Статията беше озаглавена „Черно море като източник
на въоръжени конфликти или
извор на синергия в зората на
третото хилядолетие“. Оттогава до сега тази тематика не слиза
от дневния ред на моите научни
изследвания.

Очакваме скоро издателство „Морски свят“ във Варна
да пусне от печат в книжарниците новата ми монография
„На Океана с Любов, Вяра и Надежда“, посветена на обявеното от ООН на 5 декември 2017
г. Десетилетие на науките за
океана в интерес на устойчивото 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 синергия през третото хилядолетие?
Разпознаваме ли Черноморските послания и ще се вслушаме
ли в тях? (Черноморска зона
за сътрудничество и благоденствие).
В книгата са публикувани
и 10 рецензии от капитани на
кораби и професори в морски университети в България, Гърция, Турция, Китай,
Украйна, Русия, включително рецензията на Посланик
Майкъл В. Христидис (Ambassador Michael B. Christides), Генерален секретар на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС).
Без да са имали връзка помежду
си при подготовката на рецен-

КАТО ЖИВА ТОРПИЛА...
та като „Америка за България”,
Атлантическите – „съвет“ или
„клуб“.
Реципрочна историческа несправедливост би била
и една евентуална идея за преименуване на улица „Козяк” в
София на ул. „Списаревски“,
където както е известно, се помещава посолството на САЩ
и, където е щръкнало „паметниче на американските летци”, 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 Списаревски посмъртно е произведен в чин полковник), където е
разположено посолството на
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. От същия порядък би било
ако бъде назована улица и на
полит-„тартора” на въздушния геноцид над България от
щатски и английски бомбар-

дировачи през 1943-44 г., българофобът Уинстън Чърчил.
Този геноцид отне живота на
хиляди миролюбиви цивилни българи в 26 родни селища и причини тежки разрушения за милиарди. Той бе
запомнен и с присъщия му
„хуманен подвиг” – от самолетите да се хвърлят взривяващи се в ръцете на децата детски играчки.
Преди години колегата Петър Ефтимов стана автор на
идеята Летище София да приеме името на капитан Списаревски, загинал в самопожертвувателен таран в защита на
столицата. Тази идея се оказа
кауза невъзможна дори ако я
сравним с бюрокрацията във
връзка с предложението летище София да носи името на
д-р Желю Желев! Дали защото д-р Желев бе „екс-марксист”
или дори „само” франкофон,
но компетентната комисия
„прехвърли топката” на Министерството на транспорта,
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защото то било принципал на
летищата.
Предложенията не свършват дотук. В духа на „нов прочит на историята” заинтересовани роднини отдавна пробутват имена на български
емигранти, свързани с въздухоплаването, осъществили
проектите си при по-високи
надници и увеличили с идеите си мощта на ВВС на САЩ и
дори на НАСА. Най-смешното
е, че в изобретените от тях „летящи крепости”, бомбите при
бомбардировките над България, както се твърди, били съветски! Разбира се доказателство за това няма, както няма
дори и елементарна военна логика. Но ако София не бе изравнена със земята, както
Дрезден, причината не бяха
„съветските“ бомби, а съветската намеса пред Военното
командване на САЩ и Великобритания. Но кой да ти помни, камо ли пък да признае заслугата на чичо Джо! Не сти-

га това, но вече се прокрадват
и пропагандно-дезинформационни версии, че през лятото на 1943 г., сиреч година преди откриване на Втория фронт, цар Борис III е
бил отровен с чай в посолството на СССР! Опашатата
лъжа не издържа и не отговаря на основния въпрос: защо
на Москва й е било нужно да
премахва цар Борис III? Но
как иначе да се подчертае „руската злост“. Цар Борис Трети е единственият съюзник на
Германия, който не изпраща нито един войник, дори
доброволец, на Източния
фронт през ВСВ. Освен това
Царство България е поддържало дипломатически отношения със СССР. През целия
ход на войната, прекъсната от
СССР на 5.09.1944 г., с обявяване на война на България.
Но така е, когато всекидневието изисква възможното и
невъзможното да вървят редом с лъжата и с истината.

НА ТОЧЕН АДРЕС

зиите, всички автори без изключение защитават тезата, която вицепрезидентът Илияна
Йотова издига: Черно море
трябва да остане свободна
територия! Това е така, защото
наистина Океанът свързва хората с Мир, Труд и Любов!
В заключение се обръщам
към политиците и държавниците от местната и централната власт – Министерски съвет,
Президент и Парламент, да се
присъединят към всенародната подкрепа на предложението на вицепрезидента Илияна
Йотова „Черно море трябва да
остане свободна територия“ и
да дадат своя принос за превръщането на Република България и Черно море в Зона на
мира! Това ще бъде нашият
български национален принос за достойни дела през Десетилетието на науките за океана
в интерес на устойчивото развитие (2021 г. - 2030 г.)!
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Н

а 19 февруари ще се
изпълнят 149 години от гибелта на великия син на България – Апостола на Свободата
Васил Левски. И пак черният
гарван на спомена „там, близо до град София“, грачи както 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 едничък син и сирота-сиротна,
оплаква своята несвършваща
робска участ.
Други са конашките чорбаджии, но и тези носят на
шия ключовете от веригите
на народа ни.
Няма я извънредната комисия на Али Саид паша, но безбройна рат са черните души
на днешните Хаджи Иванчо
Хаджипенчовци.
Многозвезден е байракът
над днешния конак, но виси
до него омърлушено гордото българско знаме без три-

Минчо МИНЧЕВ
те лъва. И надали има в „конака“ някой, който с гузни очи от
прозореца да изпровожда позорната кола, която сякаш
отвежда душата на България
към бесилницата на епохата. Там, в бездната на мрака,
където за 32 години потънаха светлите й бъднини, хлябът, смехът и радостта на българина. Там, където помръкнаха надеждите, топлотата
и блясъкът на българското
утре. Там, където бе поругана 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 себеотрицание в лютата бран на Шипка, Одрин и Булаир, на Каймакчалан, Дойран и Завоя на
р. Черна. Един народ, който в
годините на съзидание потърси в себе си волята с Кралимарковски крачки да настигне
най-първите и да вгради своя
живот в бъдещето на България.
Но в ден като този, ние
осъзнаваме съдбовната правота на Раковски, който ни
завеща основната повеля на
дълга и смисъла на всеки човешки живот: „Любовта към
Отечеството превъзходи сичките световни добрини!“
Затова е велика и покрусата
Стр. 12

19 февруари

Васил АВРАМОВ

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

АПОСТОЛЕ, СЛЕЗ
ОТ БЕСИЛОТО!

„Обесването на Васил Левски“, худ. Борис Ангелушев
ни пред всички непрежалими
гибели, пред всички приписки и скрижали на народната свяст, изгубила днес ключа
за Кивота на българското историческо пребъдване. И залутана в измамните пътища на
празния блясък и лицемерния смисъл на своето самоубийствено битие.
И като не съзираме утеха за
болката, в ден като този, пак
спираме в молитвено преклонение пред иконостаса с
мъчениците народни и чудотворната икона на неумиращия български дух с образа
на Васил Левски. Той е, който

в днешните горестни времена
може единствен да ни вдъхне
надежда и упование, че трябва да свърнем час по-скоро
от пътя на нечестивите, за да
намерим отново себе си. Защото Васил Левски е иконата, която възторгва и въздига всяко българско сърце и се
възправя до светлия лик на
Спасителя. Народният поет
Иван Вазов възпя и превърна
в канон това народно преклонение и тази непомръкваща
любов. С неподражаемия си
талант и с мащабите на поезията той успя да съпостави
страданието, самопожертвуПАМЕТ

ванието и вековечната слава. И да ги означи като найкраткия път към Бога: „О, бесило славно, по срам и по блясък
ти си с Кръста равно!“. И делото на Левски премина този
възхитителен път. В народната
памет той се превърна в причастието и светлика пред всеки пореден непрогледен мрак.
Той е чудотворният тамян на
онова „Достойно ест“, пред
което удрят на бяг дяволските слуги от Мамоновия храм
на глобализма.
„Възпретваме ръкавите си,
казва Апостола, и както ми се

чини, ще се почне от черна глава“. Тези думи идват да ни кажат, че е неотменима като Божия повеля справедливостта на историята. И че нейно
е правото на всяка присъда в
Съдния ден. А това значи, че
всички ония, които бяха наричани от Апостола „изроди
български“, ще бъдат застигнати и възмездени. И няма нито
една черна душа да бъде отмината, защото „Сила страховита
не е вековита!“. И имената на
всички, които „вкупом съгрешиха“, които предадоха България „и непотребни станаха“,
ще бъдат записани до името
на Юда, в черния пантеон на
предателството. Защото несправедливостта и гаврата, в
които пребивава и гине народът 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 направим. Така е по-редно и за нази си
е.“ И сякаш през хълмовете на
годините дочуваме неговия отрезвяващ глас. Апостола иска
да проумеем, че няма прокопсал народ от подаяния; че „целите сме изгорели и пак не знаем да духаме“; че тази земя,
отредена ни от Бог за хляб,
дом и гроб, за нас и нашите
внуци, и за внуците на техните внуци, си е наша, българска земя. И че българска
трябва да си остане! Защото
тя е, която ражда силата на народа 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 отглежда. Тя е страдалницата по
разпилените по света деца на
България. Тя е и основанието да
бъде сбъдната мечтата на Апостола: „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 хороводци. 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 навреме да се вслушаме в шума
на кръвта, дето тече по жилите ни. Нека се избистри погледът ни и да видим, и смислим,
кой е приятел, и кой е враг. И
да си подадем ръка, да напрегнем мишци. За да бъдем! И да
пребъдем!
Една е България!
Апостоле, слез от бесилото!
И тръгвай да търсим предатели!
брой 7, 15 февруари 2022 г.

