
Васил Василев: Да се вър-
нем драги зрители към поло-
жението у нас и напрежение-
то между НАТО и Русия. Ще 
разговаряме с предпочитания 
събеседник проф. Иво Христов. 
Предпочитан, защото всяко 
едно от неговите участия в „Не 
се страхувай” се следи от 60-70-
80-100-200 хиляди души. Дори 
едно от тях има с 228 хиляди гле-
дания в „Ютуб”.

Но да покажа първо послед-
ната му книга „Български прав-
ни метаморфози“ на издател-
ство „Изток-Запад”, 2022 г. 
Много сериозен труд. Поява-
та на този текст, пише авторът 
е продиктуван от две обстоя-
телства: Състоянието на пра-
вовия ред и водещите интер-
претации за това състояние. 
Проблемът не се третира като 
мащабен социален проблем, 
а като въпрос от техническо и 
персонално естество. Той каз-

ва: „Намирам тези интерпре-
тации не само за погрешни, но 
и за умишлено погрешни.”

Няма да говоря за книгата 
повече, оставям на автора да я 

представи.
В. В.: Проф. Христов, вие 

казвате, че представите са 
умишлено погрешни. Предпо-
лага ли това, че целия път, по 

който ние сме били насочва-
ни и държани и водени е бил 
умишлено погрешен?

Иво Христов: Да. Комби-
нация между перверзно съче-

тание на манипулация и глу-
пост. Това е всъщност кратка-
та дефиниция за българския 
преход. В това отношение ние 
не правим изключение. Меж-
ду другото същото беше ха-
рактерно и за бившия Съвет-
ски съюз, както и за основни-
те републики, които се създа-
доха там, след умишленото му 
разпадане. Така че, да, глупост 
и умишлена дезинформация. 
Това е факт.

В.В: А защо в България 
не се намериха сили, кои-
то да се противопоставят на 
това умишлено разрушаване? 
Защо бяхме толкова слаби? 

На стр. 2
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БЪЛГАРИЯ С ПОГЛЕД НА ИЗТОК,  
ЗАСЛУШАНА В КОМАНДИТЕ ОТ ЗАПАД

МАКЕДОНИЯ Е ИЗЦЯЛО 
АНТИБЪЛГАРСКИ ПРОЕКТ

Световните информа-
ционни агенции, поли-
тици, политолози, жур-
налисти и гео-специа-

листи от месеци се питат все 
по-настойчиво какво иска Пу-
тин, кога Русия, с учебните си 
военни сили на границата, ще 
нападне Украйна, какво пред-
лага Байдън на всички, които 
за нищо не го питат, има ли ди-
пломатическо решение на не-
известен, за сега, но неизбежен 
конфликт, има ли криза в меж-
дународните отношения, що е 

НАТО и къде му е мястото, за диалог с кого са отворени евро-
пейските министри на външните работи и какво ще обсъждат, 
и т.н.?

Отговори на повечето от горе идентифицираните загадки нами-
раме в изявление на българското Министерство на външните ра-
боти от 16 февруари т.г., по повод получена вербална нота от укра-
инското посолство в София във връзка с призива на долната кама-
ра на руската държавна Дума към президента Путин да признае 
отцепилите се региони Луганска и Донецка републики за „самос-
тоятелни, суверенни и независими държави“.

Министерството тържествено заявява, че „Република Бълга-
рия неизменно подкрепя суверенитета и териториалната цялост 
на Украйна в нейните международно признати граници, включи-
телно в нейните териториални води“. 

На стр. 2

Христо ТЕПАВИЧАРОВ, 
посланик

Проф. Иво Христов пред Васил Василев в предаването „Не се страхувай” - телевизия „Евро-
ком” , 15.02.22 г.

НИКАКВИ КПП И ПОЛЕТИ НЯМА ДА ИЗТРИЯТ ИСТОРИЯТА

ЛОШИ ПОЛИЧБИ ЗА ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА
На стр. 12
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Заявлението е коректно и е 
съобразено с основните общи 
принципи на международно-
то право, но не отговаря на 
тревогата, изразена от украин-
ската страна във връзка с обя-
вяването на Донецк и Луганск 
за самостоятелни републики в 
резултат на проведени рефе-
рендуми за статута им. Вмес-
то анализ на правната рам-
ка и евентуален коментар, досе-
жно действащите политически 
сили, подкрепящи или проти-
вопоставящи се на сепаратиз-
ма или независимостта на ново 
провъзгласените републики, се 
осъждат агресивните „дейст-
вия на Руската Федерация, во-
дещи до безпрецедентно ескали-
ране на военното напрежение в 
Европа…“ Всякакъв коментар 
на подобни произволни и не-
мотивирани заявления би бил 
излишен и неуместен, тъй като 
с подобни лозунги външна по-
литика не се прави. Особено от 
държава като България, коя-
то е съсед и  на Русия, и на Ук-
райна, която граничи и с двете 
и, която не би могла да остане 
незасегната и не въвлечена в 
евентуален военен конфликт в 
района.

България не пропуска въз-
можността да заяви своята 
позиция и по друг спорен въ-

прос между двата източни съ-
седа, обявявайки, че „не призна-
ва и осъжда незаконното анек-
сиране на Крим“ през 2014 г. 
Струва ни се, че е твърде само-
надеяно България да квалифи-
цира действията на едната или 
другата съседни държави и да 
произнася присъди. Времето 
за присъди бе когато Никита 
Хрушчов прехвърли Крим от 
Русия на Украйна без да се до-
пита до руския народ. Да се го-
вори за Крим без да се припом-
ни, че районът има статут на 
автономна република със свой 
самостоятелен парламент и пра-
вителство в съставя на Украйна, 
означава да се заблуждава чи-
тателят досежно събитията, 
довели до отделянето на Крим 
от Украйна. А това става в ре-
зултат на референдум, прове-
ден на 16 март 2016, подкре-
пен от 96.77% от населението 
на областта. И без нито един 
протестен глас от населението, 
обитаващо Крим.

В заключение на анализа на 
изявлението на българското Ми-
нистерство на външните работи 
по събитията в Луганска и Донец-
ка области, бихме искали да при-
помним декларираното станови-
ще, че „Действия по признава-
не на независимостта на т.нар. 
Луганска Народна Република и 
Донецка Народна Република, са 

абсолютно неприемливи и са 
равнозначни на денонсиране на 
Минските споразумения. Те не 
допринасят за мирното урегули-
ране на кризата, напротив - ще 
повишат още повече опасност-
та от военна ескалация“. Става 
въпрос за споразумения, дого-
ворени от президентите Вла-
димир Путин, Петро Порошен-
ко, Франсоа Оланд и Ангела 
Меркел, приети и подписани в 
Минск на 12 февруари 2015 г., 
с които бе потвърдено спазва-
нето на суверенитета и терито-
риалната цялост на Украйна. 
Остава загадка как се денонсира 
договор, с който се констатира 
едно минало събитие или със-
тояние в отношенията между 
две държави. Вярно е че в Мин-
ските споразумения става въ-
прос и за събития като „прекра-
тяване на огъня“, „започване на 
диалог за провеждане на мест-
ни избори“, „за хуманитарна по-
мощ“, за „контрол върху държав-
ната граница“, за “нова консти-
туция“, за „изтегляне на чужди 
войски“ – все бъдещи несигур-
ни събития; вероятността те 
да се случат клони към нула, 
когато в преговорите участват 
държави като Русия, Франция, 
Германия, а отговорността за 
последиците остава в ръцете 
на нарушителите!

Анализ на международните 

отношения между нашите съсе-
ди на Изток би бил безсмислен 
без да припомним интереси-
те на предвидимите реакции 
на Евроатлантическите сили, 
които се конституират по де-
финиция в образа на съюзник 
на всяка държава, озовала се, 
по стечение на обстоятелства-
та, в позицията на противник 
на Русия.

В този контекст, образът на 
Путин би останал неразбран 
без фигурата на амбициозния 
му задокеанския съперник – 
Джо Байдън.

Струва ни се, че когато за-
почнаха игричката Украйна – 
Русия в настоящата постанов-
ка, Байдън, подмамен от пре-
зокеанската перспектива, бе по-
вярвал, че няма да е толкова 
трудно да вкара руснаците в 
Украйна, да създаде илюзия 
за предстояща заплаха за ев-
ропейските си съюзници като 
по този начин ги принуди да 
се отнасят с по-голямо уваже-
ние към зад океанския благо-
детел. 

В резултат се оказа, че Пу-
тин все повече и повече се за-
бавлява, стърже по нервите 
на американците и ги прави 
за смях пред целия свят, по-
казвайки, че е готов и дори ще 
се радва да се срещне с тях на 
бойното поле, убеден, че това 

няма да се случи. Що се отна-
ся до Украйна, предстои Зелен-
ски да узрее за управление на 
държава, която е решила да 
съществува и оцелява като съ-
сед със своите, без да се само-
разруши. Затова на Путин не му 
е необходима армия, а само ня-
коя и друга песничка.

Отношенията между Ру-
сия и Китай трудно ще се вър-
нат към състоянието от време-
то на Сталин и Мао Дзъдун, но 
и двете страни имат нужда от 
САЩ като гаранция за мира 
на руско-китайската граница 
и едва ли някоя от двете ще 
рискува да се освободи от тази 
гаранция. Трагедията може да 
настъпи ако една от двете Ве-
лики сили реши да детрони-
ра световния пъдар и да заеме 
мястото му. Но това, вярваме, 
няма да се случи в нашето вре-
ме.

Решението на Руската 
Дума да препоръча признава-
не независимостта на Донецка-
та и Луганска области бе поли-
тически акт, част от лазенето на 
Путин по нервите на недално-
видните си съперници. Той, в 
тази обстановка, не се нуждае 
от решение на Долната камара 
на Руската Дума, за да признае 
на двете области някакъв статут. 
В момента президентът на Ру-
сия не се нуждае от признава-

не на двете области по някол-
ко причини. 

Първо: ще се лиши от сво-
бодата да експериментира със 
западните си съперници и да 
изследва политическото прос-
транство, в което би бил в със-
тояние да ги предизвиква без 
да рискува сериозни последи-
ци.

Второ: От признаване ста-
тут на каквото и да е институ-
ционално образование на две-
те самообявили се републи-
ки, връщането назад е много 
трудно и ще е проява на не-
далновидност, ако се наложи. 

Трето: Признаване без пуб-
лична молба от ръководства-
та на двете области ще бъде 
обявено за приобщаване, от 
каквото Русия няма никаква 
нужда. Най-сетне, ако му е не-
обходим такъв акт, той ще по-
съветва Донецката и Луган-
ска републики да го поискат, 
да се помолят на Русия да ги 
признае, да ги поеме под свое-
то крило, за да придадат някак-
ва международна легитимност 
на тези действия. 

Ако не сторят това, ще на-
леят вода в мелницата на Джо 
Байдън, който ще продължи 
да обявява Русия за агресор и 
за заплаха за мира в света, и 
то с известно основание, докато 
сега, като селски глашатай, бие 

барабана и тръби, че „руските 
военни сили планират и възна-
меряват да атакуват Украйна 
през идната седмица, през след-
ващите дни“ (заявление на пре-
зидентът на САЩ Джо Байдън 
на брифинг в Белия дом на 19 
февруари 2022).

Би могло да се прогнозира, 
че Русия ще се намеси в две-
те области със сила единстве-
но ако Украйна навлезе в тях с 
войска, под претекст, че се ка-
сае за украински територии и 
насърчавани от „безкористни“ 

съюзници. От гледна точка на 
политическата логика и трай-
ния украински интерес, това 
би било безумие на този етап, 
но на практика военните про-
вокации са почти ежедневие. 
Остава необяснимо, дали укра-
инските политици биха жерт-
вали целостта и единството 
на държавата Украйна, за да 
угодят на Байдън в обречено-
то противопоставяне на пре-
зидентското му „его“ на Путин. 
Както отбелязахме, през 2014 
г., сепаратистки сили, проти-

вопоставящи се на властта в 
Киев, установиха контрол и 
обявиха създаването на До-
нецка народна република и на 
Луганска народна република.

Бежанската вълна от двете 
области към Русия, вследствие 
на военните инциденти срещу 
граждански обекти, предиз-
викани от украински воен-
ни сили през последните дни, 
дава повод на Русия да леги-
тимира присъствието си на те-
рен под благородния предлог - 
борба срещу нарушаването на 

международното право.
От правна гледна точка 

двете области са сепаратисти, 
несъгласни с режима в Киев, 
но не могат да бъдат обявени 
за „окупирани“ от Русия.

В интерес на Путин засе-
га е да държи въпроса с До-
нецк и Луганск открит, с всяко 
свое действие да доказва кой 
води хорото, да поддържа об-
становка, която да започне да 
дотяга и да вреди и на Запа-
да, а през това време да подгот-
вя „мирната“ смяната на упра-
влението в Украйна. 

Путин няма нито интерес, 
нито полза да блокира воен-
но Украйна и да дава основа-
ние на Запада да придвижва 
войски към нейните граници. 
Необходима му е благосклон-
но настроена към Русия граж-
данска власт в Киев и прави-
телство, което да му благода-
ри, а не да го хули. Трябва му 
пример, върху който да пораз-
съждават всички бивши из-
точноевропейски съюзници, 
преоткриващи себе си в НАТО! 
Няма съмнение, че примерът 
на Унгария и на Чехия е зара-
зителен и при преосмисляне 
начините за защита на нацио-
налните си интереси, днешни-
те руски съседи трудно биха го 
пренебрегнали. 

Изненадите са неизбежни.

От стр. 1
Виждаме, че все пак в дру-

гите бивши соц.-страни от 
Варшавския договор, всяка 
една от тях намери своя път и 
успя да се укрепи. И да си стъпи 
на краката. Ние като че ли най-
много потънахме?

Ив.Хр.: Защото, г-н Василев, 
да ви го кажа с думите на по-
койния ми дядо – ние сме, поне 
аз съм, първо поколение, което 
обува обувки. Защото баща ми е 
тръгнал бос. Сиреч, не можеш да 
прескочиш и да излъжеш исто-
рията. Защото да речем спрямо 
държави като Чехословакия, 
като Унгария, дори като Пол-
ша, ние сме на цивилизацион-
ни бездни от тях в много отно-
шения. Мисля, че съм имал въз-
можност да го кажа и във ваше 
предаване: бях поразен, кога-
то в Любляна, в Словакия, вля-
зох в Градската катедрала и там 
ми показаха органа, на който е 
свирил Бах! (Ние по това време 
спим). А сега вече по същество.

В България не се намериха 
сили, защото елитите, които 
имаха информацията и сила-
та, всъщност извършиха този 
омерзителен преход за смет-
ка на цялото общество. Те про-
дадоха всичко. А тези, които са 
имали някакъв шанс да разби-
рат за какво става дума, те не са 
имали нито информацията, 

нито ресурса. Българското на-
селение като цяло, ще го кажа 
направо, е индиферентно и не 
особено компетентно. То е лес-
но манипулируемо, което се 
показва непрекъснато вече 33 
години.

В.В.: Опря ли ножа до кока-
ла? Вие казахте индиферент-
но?

Ив.Хр.: Да. Опря до кокала. 
Дето се казва: „Всеки народ за-
служава съдбата си”. Съжалявам. 
Очевидно е, че когато не разби-
раш къде отиваш, отиваш там, 
където не искаш. Голяма част 
от нашите хора просто избяга-
ха оттук. Ние имаме най-голя-
мата емиграция, като процент, 
от цяла Източна Европа.

В.В.: И тя ли беше умишле-
на?

Ив.Хр.: В известен смисъл 
да. Значи, първо разрушава-
ме страната, ликвидираме ней-
ните военни, икономически, 
информационни и всякакви 
други ресурси. И на следващо 
място разрушаваме вашите 
връзки – геополитически, ико-
номически, културни с един-
ствената велика сила, която 
има полза да ни има. Това е Ру-
сия (СССР). На трето място, каз-

ваме вече лицемерно: „Ето, ние 
ви даваме възможност, свобод-
но движение на хора, стоки, ка-
питали“. Естествено като пре-
върнем вашата страна в изго-
рена земя, къде ще отидете на 
друго място, освен да предлагате 
труда си буквално за жълти сто-
тинки пак на господарите, кои-
то са разрушили тази страна. 
При нас ситуацията бе много 
перверзна, защото не е имало 
външна, физическа окупация. 
Тук не влязоха чужди армии, не 
дойде някакво наемно чинов-
ничество. Не се появиха така да 
се каже физически колонизато-
ри. Не можете да ги видите, да ги 
пипнете с пръст. Цялата тази ра-
бота се вършеше подмолно, ти-
хомълком от нашите продаж-
ни елити, които се бяха наели да 
изпълняват тази функция. Меж-
ду другото така англичаните 
са превзели Индия едно време. 
Индия е превзета от англичаните 
в сърцето на индийците. Така 
казва Маркс. Има едни писма, 
които той е писал за в. „Ню-
йорк таймс“ относно Сипай-
ското въстание, 1857 г. Така, че 
в България се случи точно това. 
Огромната историческа отго-
ворност на българските елити 

е, че те продадоха страната си в 
името на, ще го кажа директно, 
ще използвам думите на Бо-
тев: „защото са функция на де-
белото черво”. В буквалния сми-
съл на тази дума. Българските 
елити са продажни, те са нис-
кокултурни. Те също са първо 
и второ поколение с обувки. Не 
говоря за тендецията.

Изключително лесно при-
добиват слугински мантали-
тет. В техните глави и за секун-
да дори не е идвала мисълтта, 
да изречеш това, което преди 
няколко дни каза унгарския 
външен министър: „Може да 
си малък, но може да си горд”. 
Тези две инстанции са взаимо-
изключващи се. В голяма част в 
главите на българския елит те 
са сами на себе си комплимен-
тарни!

В.В.: Казвате, продадоха 
страната ни. Има ли някакъв 
шанс при очертаващите се го-
леми размествания на пласто-
вете в световен мащаб, защото 
това нещо предстои? Въпрос 
на седмици, може би на месе-
ци. Но той идва – ние да си от-
купим страната?

Ив. Хр.: Това ми е единстве-
ната надежда, тъй като ако се 

разчита на нашето население 
или на нашите елити, както 
се казва „От умрял писмо”. Оч-
аквам все пак драматични, ге-
ополитически размествания 
и оттам да се отвори процеп – 
геостратегически прозорец от 
възможности, които, ако ние 
имаме все пак силата, куража 
и културата в неколцина ос-
танали хора с акъла си в тази 
страна, да се опитаме да се про-
врем през този процеп. А не да 
седим на завет до дувара и да 
чакаме да мине влака на исто-
рията. И после пак да плачем – 
„Маро, излъгаха ме”. Защото на-
шия народ е много силен по по-
говорките. И да го кажа директно 
„Сухо ду.. риба не яде”. Директно 
– не можеш да стоиш до поли-
те на жена си и да очакваш да 
получиш свобода, материален, 
икономически прогрес, щом 
като си интелектуален мързел 
и си страхливец.

В.В.: Васил Левски го е ка-
зал: „Нашият народ обича свобо-
дата, но чака някой друг да му я 
поднесе на тепсия” (да му я зане-
се по къщята).

Ив.Хр.: И един друг бълга-
рин, негов наследник - Гоце 
Делчев (това в момента за спе-

циалистите от Скопие) го е ка-
зал: „Ами какво да правим като 
сме си българи?” – в писмото до 
дядо Никола Малишевски.

В.В.: В света ври и кипи. И 
особено тук, около нас. На две 
крачки до нас. Но и в един дос-
та по-широк диапазон. Цяла Ев-
ропа всъщност е настръхнала. 
Какво очаквате да се случи?

Ив.Хр.: Има няколко начи-
на за интерпретиране на ситуа-
цията. Истерията, която Щатите 
инспирират, е очевидно гранди-
озното мероприятие: „Русия на-
хлува в Украйна”! И вие добре го 
илюстрирахте в анонса си. Тази 
истерия преследва каскада от 
цели: Първата, разбира се за-
почва от най-малката и върви 
към най-голямата. Най-малка-
та е да сблъска два най-близки 
народа – руския и украинския. 
Да не кажа, че са две части от 
един и същи народ. Да прокара 
през тях границата на кръвта 
(така ги наричат), да произведе 
от т.нар. украинци или малору-
си „руските македонци“, които 
оттук нататък во веки да игра-
ят ролята на озлобено, пушеч-
но месо срещу Русия. Да произ-
веде агентура и пушечно месо, 
което да служи на англо-саксон-

ските господари на света, срещу 
Русия.

Втората, много по-важна 
задача: Америка в момента 
осъществява грандиозното ме-
роприятие по „Отвличането на 
Европа”, но не по Старогръцките 
легенди и митове. Европа през 
последните 20 години се опит-
ваше да се еманципира от аме-
риканския контрол – икономи-
чески и политически. Големия 
кошмар за Америка беше Ев-
ропа да се сдобие със собстве-
на военна и геополитическа су-
бектност. Още по-големия кош-
мар беше да бъдат обединени 
европейските – разбирай гер-
манските, и частично френ-
ските технологични възмож-
ности, с огромните ресурси на 
Русия. Защото това обезсмисля 
всички правила на геополити-
ката, която, апропо е измислена 
от англосаксонците. Та ако хар-
дленда, т.е. двете части на Евро-
па, пише го в статията „Вкуса на 
историята”, се обединят с най-
голямата като ресурс и терито-
рия страна, за американците 
няма да има място на този кон-
тинент. А който не контроли-
ра Евразия, той не контролира 
и света. Следователно, в момен-

та се осъществява превантивно 
мероприятие това да не се слу-
чи. Трябва да се сложи раздели-
телната линия между тях. Как-
то забелязвате, в момента Евро-
па вече е стегната в юздите на 
мнимата или реалната причи-
на за война. Това, което върви 
пред очите ни е в интерес на оне-
зи американки сили и средства в 
Източна Европа, които директ-
но достигнаха до руския Лимес, 
до руската граница, нещо което 
буквално преди 6 месеца не беше 
възможно. Т.е. първо си из-
мисляме причина, а след това 
действаме по предварително 
разработен сценарий. На след-
ващо място, с монтиране на това 
уникално правителство в Герма-
ния, бяха прерязани всички оп-
ити за еманципация дори на ев-
ропейските идеи, разбирайте гер-
манските. Просто не съм вярвал, 
че падението на Германия може 
да се превърне до такова сру-
тище. На следващо място бяха 
прерязани опитите на Фран-
ция за някаква нова европейска 
политика. Видяхме как се дър-
жа Макрон в Москва. На след-
ващо място, разбира се, по този 
начин се осъществява гигант-
ска концентрация от държави 

и хора с икономически ресурс, 
върху който Америка може да 
паразитира 100-200 години. 
Тъй като всичко това е всъщност 
превантивна война, то не е нужно 
да се гърми непрекъснато за да я 
има. Ние сме във военно поло-
жение и сме във военновре-
менна ситуация, но голямата 
битка всъщност ще бъде срещу 
Китай. И поради тази причина 
Китай трябва да бъде стратегиче-
ски обкръжен. Той трябва да бъде 
лишен от тил – икономически, 
суровинен, военен. Да бъде ли-
шен от такъв тил, това означава, 
че Русия на Путин не трябва да 
я има. Следователно Русия тряб-
ва да бъде вкарана в такъв вое-
нен конфликт, който да изцеди 
нейните сили, да разруши ней-
ната икономика, да премахне 
режима в Москва, да сложат 
там марионетен режим, кой-
то след това да използва кръв-
та на руснаците, за да решават 
въпросите за геополитическо-
то господство на англо-саксо-
нците срещу Китай. Както ста-
на по времето на Наполеон, как-
то стана по времето на Първата 
световна война, както стана по 
времето на Втората световна 
война. С руска кръв бяха унищо-

жени геополитическите конку-
ренти, за да може Америка да 
властва над океаните.

В.В.: Тук обаче има едно та-
кова обстоятелство, че плано-
вете може да са такива, но ре-
акцията на тези планове, тя е 
непредвидима.

Ив.Хр.: Както казваше моят 
старшина в казармата: „На те-
ория и на практика е така, но в 
действителност е иначе.”

В.В.: Защото ние не знаем 
каква ще е реакцията, какви са 
тези военно-технически мер-
ки. Какво ще каже Китай по 
този въпрос?

Ив.Хр. Две неща са много ва-
жни и бих ги сложил като инди-
катор за нашите зрители и слу-
шатели. Първото, това е какво 
ще заяви Си Дзинпин след края 
на Олимпиадата. Беше напра-
вен много сериозен анонс, че 
Си Дзинпин ще излезе с мно-
го сериозно обръщение за по-
ставянето на нова ера в между-
народните отношения ведна-
га след Олимпиадата. Което оз-
начава, че ще бъде сложен кръст 
на досегашното статукво. И пре-
тенциите за еднополярен мир, 
разбирайте господство на САЩ и 
прислугата им от всички остана-
ли. И вторият, много важен ин-
дикатор, как се движи руският 
военен флот: 
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Тихоокеанският флот, Чер-

номорският флот, Балтийски-
ят флот, Прикаспийската фло-
тилия... И тяхната концентра-
ция в Източното Средиземно-
морие и в Черно море. Някои 
очакват да се случи война в Ук-
райна. Аз пък се обзалагам, 
че тя ще се случи в Сирия. За 
да разреши геополитическите 
проблеми, които американците 
подготвят за Русия с украин-
ския капан, руснаците ще им 
дадат битка в Близкия Изток.

В.В. Т.е. Близкия Изток да се 
окаже „Украйна“ на Съединени-
те щати?

Ив.Хр. Точно така. Ни в 
клин, ни в ръкав. Ако си спом-
няте веднага след Нова година 
руския представител в ООН 
излезе с демарш и зададе въ-
прос – какво правят америка-
нците в Сирия? На какво прав-
но основание? Такова те нямат. 
Но основанието е: „Аз имам 
картечница „Максим“, а ти ня-
маш!“ Това казваше лорд Кър-
зън, ако не се лъжа, още в края 
на 19 век. Следователно, в този 
случай в Сирия, вероятно ще 
бъде направено показно на това, 
какво може да се случи в Евро-
па. Образно: „Бий самара, да се 
сеща магарето”!

И второ, доколкото ми е из-
вестно, разбира се, това е само 

непотвърден слух, правото да 
се използва тактическо ядре-
но оръжие е смъкнато на по-
ниско оперативно ниво. И то, 
при определени условия, не се 
взима от върховния главноко-
мандващ на руските въоръже-
ни сили.

В.В.: За кой военен окръг 
става дума?

Ив.Хр.: Е, тук ще оставим да 
поработи въображението. Но, 
факт е, че тактическото ядре-
но оръжие нивелира конвен-
ционалното превъзходство на 
НАТО, което обективно същест-
вува. И както каза Рогозин, кога-
то свалиха руския самолет в Си-
рия, „Дайте ни още един повод, 
за да ви превърнем в радиоак-
тивно стъкло”. Та така.

В.В.: Вие споменахме, че 
украинците са „македонци-
те“ ли, „северомакедонците“ на 
Русия. А има ли нещо общо с 
тази омраза, която се насажда 
у северомакедонците към нас 
и тази, която се насажда в ук-
раинците към Русия. Общ ко-
рен, общи цели?

Ив.Хр.: Да, има общ корен 
и общи цели. И в двата случая 
отродяваш част от народа, за 
да го използваш като оръдие 
срещу същия този народ. Тук 

руснаците имат голям грях към 
нас, българите. Те участваха в 
създаването на македонския 
проект, обслужвайки макар и 
не толкова смислено, сръбски-
те интереси. И в момента ситу-
ацията с Украйна или Малору-
сия, ако трябва да сме точни, е 
увеличен мащаб на македон-
ския казус по отношение на 
българите. Т.нар. украински 
казус, или украинците като та-
кива, украинска идея, или укра-
инска нация или идентичност, 
е създадена на две места. От 
австрийски генерален щаб в 
началото на Първата светов-
на война. Това са западните об-
ласти, които никога не са били 
част от Руската империя и 
бяха присъединени след 1945 
г. към СССР от Сталин. Гово-
ря за Орловска, Лужгородска, 
Тернополска област, т.е. гру-
бо казано териториите, които 
са принадлежали към Австро-
Унгария до Първата световна 
война, включително. Неслу-
чайно оттам излиза сега цяла-
та Бандеровска сган. И на вто-
ро място, това са болшевики-
те, които идват на власт в Русия 
през 1917 г. Последното нещо, 
което може да се каже за тях, че 
това са били руски патриоти. 

Руски патриот се оказа грузи-
нецът Сталин. Така, че Украй-
на беше създадена именно от 
два такива центъра, но и в два-
та случая целта се оказа една и 
съща. Мисля че Зиновиев, ако не 
се лъжа, беше казал: „Целихме се 
в комунизма, а улучихме Русия”. 
Създаването на малоруска, т.е. 
украинска идентичност не 
може да бъде на никаква дру-
га основа, освен на антируска. 
Т.е. грубо казано тази идентич-
ност трябва да прережете пъп-
ната си връв. Затова и се чудя 
в момента на някои пишман 
специалисти в България, кои-
то говорят: „Хайде да оставим 
въпросите за историята на-
страна“ – по отношение на 
т.нар. северномакедонци. Как-
во значи да оставите истори-
ята настрани? Те самите мно-
го по-добре и от нас съзнават, 
че това е основния нерв, това 
е магистралния въпрос и, че 
всичко останало няма никак-
во значение. Ако ще 38 КПП-
та да открием от Кюстендил до 
Струмица включително, или пък 
оттук да направим космиче-
ски кораб, който да ходи все-
ки ден до Скопие и обратно, 
това няма абсолютно никак-
во значение. Защото целия ма-

кедонски проект е изграден из-
цяло на антибългарска основа. 
Следователно историята не е 
просто история, да я оставим 
настрана и да кажем „един ма-
лограмотен Борисов, се занима-
ваше с този въпрос”. Сега гле-
дам, че и тези момчета, които ни 
управляват, и те повтарят тезата 
да оставим на страна история-
та. А това е централния проблем. 
Ако вие решите историческия 
проблем, ще стане ясно, че Ца-
рят е гол! Ще стане ясно, че е 
въпрос за грандиозна истори-
ческа измама, и че на българи 
след 1944-1945 г., е сменен пси-
хоменталния код! Т.е., чипа! И, 
че именно те биват използва-
ни като геополитическо сред-
ство върху българите. За да не 
може да се достигне важната ге-
ополитическа цел – Долината на 
Вардар никога да не бъде кон-
тролирана от България. Просто 
и ясно. Същото важи и за украи-
нците. „Който владее Украйна – 
казва Бжежински – „стар прия-
тел“, на Русия. – Ако Русия кон-
тролира Украйна, тя е империя. 
Ако не я контролира, тя никога 
не може да бъде пълнокръвен ге-
ополитически субект”. И е аб-
солютно е прав.

В.В.: Същото важи и за 

България.
Ив.Хр.: Да, да. Погледнете 

само огромната геополитическа 
неграмотност на българските 
елити, включително и на онези, 
които са били по-грамотни от 
сегашните. Говоря за 1912-1913 
г. Само като разгърнеш карта-
та на българското землище, 
на теб ти става ясен голия по-
литически факт, че ти си най-
големия народ на Балканите, 
който контролира 4 важни ге-
ополитически, стратегически 
коридора: Вардарския, Ма-
ришкия, говоря изток-запад 
диагонал, Видин-Беломори-
ето и разбира се Драч-Варна. 
Това означава, че тази държа-
ва, в тези граници ще бъде ог-
ромен проблем за всеки, кой-
то се опита да контролира Бал-
канския полуостров. А това оз-
начава, че нито нашите съседи, 
нито пък Великите сили ще до-
пуснат това да се случи. Следова-
телно, трябва да си умен. Какво 
казва Исус Хростос – „Да си по-
хитър от змията”, за да успе-
еш да постигнеш своите цели. 
То не става с лаладжийство. Тази 
работа иска гръбнак, иска ком-
петентност, иска ако щете здра-
ва воля и здрави нерви. А ние си 
ги изпуснахме през 1913 г.

Сега забелязвам, че руснаци-
те в това отношение се понау-
чиха. Имат по-здрави нерви от 
техните англосаксонски парт-
ньори.

В.В: „Англо-саксонски парт-
ньори“, когато говорим за Бъл-
гария това, което тя би могла 
да бъде като фактор, всъщ-
ност трябва да имаме пред-
вид, че основния противник 
на тази силна и голяма Бъл-
гария винаги е била Англия, 
още преди да се възстанови 
Третата българска държава.

Ив.Хр.: Точно. Нищо лич-
но, както се казва. Много е прос-
то. Както е забелязал един руски 
геополитик. Последното нещо, 
от което се ръководят англо-сак-
сонците това са чувства. Те гле-
дат на света като голяма шах-
матна дъска и предвиждат хо-
довете на своите геополитиче-
ски противници много преди 
те самите да си помислят в коя 
посока ще решат да се движат. 
В една, в друга или в трета посо-
ка. Зад тази сложна пъстра кар-
тина всъщност се крият много 
здрави, прости като физически 
закони, правила. И те са: ни-
кога не трябва да има голя-
ма геополитическа структура 
в Хардланда на Евразия. Ру-

сия не трябва да бъде допусната 
до излаз на топлите морета, тъй 
като тя поставя под въпрос кон-
трола им от Британия, а по-къс-
но на САЩ…

Следователно, нищо лич-
но. Затова Англия воюва два 
пъти за Гърция. Не от любов 
към гърците, а от любов към 
Англия. И англичаните нико-
га няма да се наричат приятели 
на българите, поради същата 
причина: българският нацио-
нален интерес не съвпада с 
техния. Удивително е, че бъл-
гарския национален интерес 
съвпада с руския. Това е един-
ствената велика страна, чийто 
егоистичен геополитически 
интерес съвпада с българския 
егоистичен национален инте-
рес. Никога няма да се случи та-
кова нещо англо-саксонците да 
воюват за България. Но, виж 
българско пушечно месо може 
да бъде хвърлено на Източния 
фронт. Според легендата цар 
Борис казал на Хитлер: „Не 
пускайте българската армия на 
Източния фронт. Тя ще мине на 
руската страна заедно с духова-
та музика”.

Та това по повод на някои 
специалисти в България, как 
ги нарекохте вие, атлантици? 

Предполагам, че две трети от 
тези хора не са държали ав-
томат в живота си и не знаят 
какво е да убият до теб твоя 
другар и червата му да се вла-
чат по земята. Като са толкова 
ербап да заминават в Донецк 
да ги видим.

В.В. Навлязохме в една 
много интересна област. Тога-
ва, когато говорим за Англия 
и нейната политика спря-
мо България. Тя е още отпре-
ди Освобождението. Но аз си 
спомням за два важни момен-
та. Единият е „Операцията при 
Галиполи”, когато заради това, че 
турците узнават, че България 
няма да се намеси във война-
та на страната на Антантата, 
изтеглят всичките си дивизии 
от българския фронт и сломяват 
англичаните в десанта им при 
Галиполи. Вторият е битката 
при Дойран. Това са двата слу-
чая, които уплътняват англий-
ските геополитически стремежи 
и кроежи с лична мъст.

Ив.Хр.: Да така е. Ситу-
ативно. Но то не трябва да се 
надценява. Да, имало е лична 
ненавист, лична неприязън. 
Даже знаем, че Чърчил е пред-
лагал няколко пъти на Сталин 
българите да бъдат наказани. 

Голяма част от английски-
те елити от края на 18 и 19 век, 
са възпитавани от класическата 
английска система на образова-
ние. В нея битува митът на ан-
тичността, където Елада и Рим 
играят основата роля. А Бри-
тания се изживява като техен 
наследник. С архитектурата 
на тази антична култура е съз-
даван английският елит – вое-
нен, политически, дипломати-
чески, и е закърмен не с инфор-
мация за дивите овчари и коза-
ри по Балкана, а за Перикъл, 
за Тукидикт и т.н. Друг е въпро-
са доколко Перикъл и Тукидикт 
имат нещо общо с днешните са-
монарекли се гърци. Както каз-
ваше един мой колега – норве-
жец: „След като направих едно 
дълго проучване за участниците 
в гръцката освободителна борба 
срещу турците (голямото гръц-
ко въстание от 1821 г.), се ока-
за, че от едната страна воюват 
като основни личности т.нар. 
албански християни, от кои-
то са голяма част от гръцките 
капитани, които имат същия 
произход. Дори униформата на 
гръцките гвардейци, е всъщност 
албанска. От другата страна 
обаче воюват албанците – мю-
сюлмани. Нека да не обобщаваме, 
но това ще рече, че гръцката ос-
вободителна борба е по-скоро ал-
банска гражданска война“.

МАКЕДОНИЯ Е ИЗЦЯЛО АНТИБЪЛГАРСКИ ПРОЕКТ

На 16 февруари т.г. 
МВнР на Република 
България публикува 
изявление във връз-

ка с отправения ден по-рано 
призив на Държавната Дума 
към президента на Руска-
та Федерация Владимир Пу-
тин за признаване от страна 
на Русия самопровъзгласили-
те се след държавния преврат 
през 2014 г. Донецка и Луган-
ска народни републики. В из-
явлението на МВнР на Републи-
ка България те са наречени „от-
цепилите се от Украйна райо-
ни на Донецк и Луганск“. В него 
не се изтъква, но се разбира, че 
конкретен повод за напуска-
не границите на относително 
самоограничаваното и благо-
разумие, следвани от българ-
ската страна досега, е изигра-
ла постъпилата по този повод 
вербална нота на Украйнско-
то посолство в София.

ПП „Нова Зора“, като из-
хожда от горещо желания от 
страна на широки слоеве от 
народа, неутралитет, и като 
взема предвид всички исто-
рически, културни, духовни, 
етнически и геополитически 
дадености, мотиви и факто-
ри, обуславящи все по-разга-
рящата се криза в отношени-
ята на един разделен, братски 
на нас, българите, народ, не 
вижда основание за прециз-
ност, навременност и мъдрост 
в действата на дипломатично-
то ни ведомство по заявената 
от него позиция. 

ПП „Нова Зора“ заявява, че 
основното задължение на чи-
новниците в дипломатичното 
ни ведомство, при изпълне-
ние на служебните им задъл-
жения, е да се съобразяват на 
първо място с преобладава-
щото мнение и очакване на 
народа на България и чак то-
гава да се вслушват в препо-
ръките на техните задгранич-
ни ментори, които в случая не 
се нуждаят от назоваване.

ПП „Нова Зора“ като партия 
на дългата политическа воля и 
памет, определя отношенията 
между българския и руския 
народи, като незаобиколим 
фактор на вековете и вярва в 
тяхната историческа, братска 
дълговременност и многос-
транност.

Съвременните междуна-
родни отношения се базират 
на утвърдения с Ветсфалския 
мирен договор – 1648 г., прин-
цип за суверенитета, изискващ 
ненамеса в сферата на вътреш-
ните работи и институциите на 
всяка една държава. В случая – 
ПП „Нова Зора“ намира за аб-
солютно неуместен демон-
стрираният непрофесионали-
зъм на Външно министерство, 
което си позволява да се за-

нимава с акт приет от Парла-
мента на друга държава, кой-
то акт се отнася за юридическия 
статут и живота на руски граж-
дани, живеещи във все още не-
признати, но обособени тери-
тории и все още нямащ юри-
дическа сила, защото е част 
от процедура, която, за да бъде 
приведена в действие, се нуждае 
от Указ на президента на Ру-
ската Федерация.

ПП „Нова Зора“ намира, 
че конфузът с изявлението 
на МВнР има и други прояв-
ления: от 12 февруари 2015 г. 
действат т.нар. Мински спо-
разумения, подписани от пре-
зидентите на Украйна – Пьотр 
Порошенко; от канцлера на 
Германия – Ангела Меркел; 
от президента на Франция – 
Франсуа Оланд и от президен-
та на Русия – Владимир Пу-
тин, които при това са утвърде-
ни от Съвета за сигурност на 
ООН и имат за задача да регу-
лират ситуацията след военните 
действия на централната укра-
инска власт срещу населението 
на Донецка и Луганска област. 
Публична тайна е, че под раз-
лични форми военните дейст-
вия са поддържани от цен-
тралната власт на Украйна, в 

стремежа й да сломи съпроти-
вата на двете непокорни обла-
сти. Общият брой на загиналите 
и от двете страни, според раз-
лични източници, надхвърля 
13 000 души, а ранените са над 
50 000.

ПП „Нова Зора“ смята за аб-
солютно недопустимо МВнР 
на Република България да не 
отчита в случая скандалното 
заявление на министъра на 
външните работи на Украй-
на, Дмитро Кулеба, по време на 
разговора му с генералния се-
кретар на ООН Антонио Гуте-
реш, на 15 февруари т.г., че „Ук-
райна няма да изпълнява Мин-
ските договорености, приети 
под диктата на Русия“.

ПП „Нова Зора“ осъжда 
това грубо недоглеждане от 
страна на чиновниците в ди-
пломатичното ни ведомство, 
които уличават българската 
позиция в предпоставеност 
и необективност. И създават 
обосновани съмнения относ-
но автентичното авторство в 
позицията на тази важна дър-
жавна институция. Някому ще 
да е било особено необходимо да 
не бъде откроен фактът, че ре-
шението на Руския Парламент 
е всъщност реакция на изявле-

нието на Дмитро Кулеба и цели 
защитата на живота и инте-
ресите на 770 000 руски граж-
дани на територията на двете 
непризнати републики, което 
е напълно логично и главно жи-
вотоспасяващо за тях.

ПП „Нова Зора“ намира за 
абсолютно неприемлива и 
дори умопомрачителна пози-
цията на МВнР на Република 
България, заради волунтарис-
тичната формулировка, запи-
сана в изявлението: „Република 
България осъжда агресивните 
действия на Руската Федера-
ция, водещи до безпрецедентно 
ескалиране на военното напре-
жение в Европа до нивата от 
времето на Студената война и 
призовава за деескалация!“

За 32 години български-
ят народ се наслуша на все-
възможни конфузни форму-
лировки и позиции, които не 
правят чест на дипломаци-
ята ни, дори когато тезите й 
са предварително известни, 
и не малка част от тях са писа-
ни под диктовката на опреде-
лени посолства. Общото кое-
то ги свързва е, че с национал-
ния интерес на държавата 
България, те най-често не го-
ворят на един и същ разбира-

ем език. Министри като Сто-
ян Ганев, Надежда Михайло-
ва, Георги Пирински, Николай 
Младенов, Соломон Паси, Ру-
мяна Захариева и пр., буквал-
но неглижираха със своята дей-
ност исконни ценности и стре-
межи на българската държава 
и на българския народ, а някои 
от тях стигнаха и до открит са-
ботаж, когато позицията, която 
трябваше да защитават, се раз-
минаваше с личните им кариер-
ни интереси.

ПП „Нова Зора“ с горчиви-
на, но и с непримиримост оце-
нява ситуацията, която в очи-
те на света изобличава Бъл-

гария в несамостоятелност и 
все по-откровено показва, че 
държавата буквално е на дис-
танционно управление; че 
нейните институции, както и 
чиновниците в тях, имат по-
ведението на „външни“ на Бъл-
гария. Целият свят вижда и знае, 
че в Украйна бе извършен дър-
жавен преврат през 2014 г.; че 
оттогава и до днес бяха избива-
ни и преследвани обикновени 
жители на Одеса, Киев, Хар-
ков и други градове; че не са 
свършвали преследванията на 
опозиционни, спрямо загра-
билите властта, политически 
лидери; че бяха закрити всич-

ки опозиционни средства за 
информация; че не са преста-
вали нацистките шествия по 
улиците на градове и села; че 
бе разделена дори Православ-
ната църква на Украйна и, че 
всекидневно се стоварват тоно-
ве от т.нар. летални оръжия; 
че чуждестранни наемници 
и чужди наемни инструкту-
ри предават „демократични-
те си“ умения на паравоенни 
формирования като батальо-
ните „Азов“ и „Десен сектор“, 
които тероризират всички, го-

ворещи руски език и имащи 
самосъзнанието на руснаци. 
Но просветена Европа не виж-
да нищо лошо в това. Тя удоб-

но забрави и за изгорените 
живи 42 души в Профсъюз-
ния дом в Одеса през май 2014 
г. Само въпрос на статистика за 
нея са хилядите убити и ране-
ни, разбития живот на цели 
поколения. За НАТО и Евро-
па едно е важно: в Украйна да 
протече, ако е възможно цял 
„Волго-Донски канал“ от брат-
ска кръв, за да има на разполо-
жение една бъдеща страна, из-
вор на нестихваща омраза, по-
тенциален член на военен съюз, 

насочен срещу Русия, в който 
уви, е и България.

Днес всеки нормален човек 
си задава въпроса: как Русия 
създава ескалация на военно-
то напрежение, когато нейна-
та армия не е напускала собст-
вената й територия?

ПП „Нова Зора“ заявява, в 
името на правдата и българ-
ската чест, че изявлението на 
МВнР на Република България 
е акт на груба демагогия, из-
лагаща бъдещето на народа и 
държавата ни на огромни из-
питания! 

Второ: то е безпрецедентно 
несъобразяване с решенията 
на Съвета за сигурност на ООН 
и безогледна проява на двой-
ния стандарт към факти и съ-
бития, както и напълно про-
изволно тълкуване на между-
народното право. 

Създава се впечатлението, че 
за 32 години, по пътя на отри-
цателната селекця, всички ка-
дри в дипломатическото ни 
ведомство имат за критерии в 
своята работа не обективност-
та, не защитата на национал-
ните интереси, честта и дос-
тойнството на българския на-
род, а прийомите, според кои-
то дяволът чете Евангелието. 
И страшното е, че го правят от 
името на България!

Но Бог вижда! 
И истината непременно ще 

възтържествува!
Минчо Минчев,  
председател на  
пп „Нова Зора“

ИСТИНАТА НЕПРЕМЕННО ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА!
• Становище на ПП „Нова Зора“ по повод изявлението на МВнР 

на Република България от 16 февруари т.г.

2 май 2014 г. Одеса, запаленият от десните екстремисти 
Профсъюзен дом, в който изгоряха живи 42-ма души.
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не на кампанията. На по-късен 
стадий – до някакъв аналог на 
партизанска война. 

Много по-сложно е да се 
прогнозират възможните пла-
нове на ръководството на Русия. 
Официално Русия изобщо няма 
никакви военни планове. Въпре-
ки всичко може да се направят 
някакви изводи, изхождайки от 
най-общи съображения относ-
но това кое от украинското на-
правление отговаря на инте-

ресите на Русия, а кое – не. Тук 
следва да се имат предвид три 
основни момента. 

Първо, в интерес на Русия 
е да се постигне дългосрочно 
изключване на каквато и да е 
военна заплаха от територия-
та на Украйна както за самата 
Русия, така и за народните ре-
публики. 

Второ, интересите на Русия 
не предполагат тя да се въвли-
ча в продължително позицион-

но противоборство с украински 
въоръжени формирования или 
да щурмува някакви „фестун-
ги“****. 

Трето, по-скоро на този 
етап Русия (по чисто иконо-
мически причини) няма инте-
рес да упражнява дългосрочен 
контрол върху никакви дру-
ги региони на Украйна, освен 
Донбас. В противен случай ще са 
й необходими твърде мащабни 
финансови вливания за под-

държане на макар и минимал-
но приемливо жизнено равни-
ще за местното население при 
практически нулева икономи-
ческа възвръщаемост. Следо-
вателно, вероятната цел на Ру-
сия в хипотетичния конфликт 
се свежда до унищожаване на 
военния потенциал на укра-
инската армия (а също и по-
нижаване на привлекателността 
й като плацдарм за НАТО) в ре-
зултат на кратка и достатъчно 
безкръвна кампания без оп-
ити за окупация на някакви 
части от украинската терито-

рия. 
Междувременно трябва да 

отбележим, че ситуацията с Ук-
райна не е нещо принципно 
ново. Преди малко повече от де-
сет години вече имаше подоб-
но положение. Тогава ролята 
на Украйна изпълняваше Гру-
зия, опитваща се по времето 
на Саакашвили реално да пре-
тендира за ролята на алтерна-
тивен силов център в рамките 
на ОНД. Разбира се, мащабът на 
заплахата беше много по-малък, 
макар че американците актив-
но напомпваха Грузия с оръжие 
и моделираха армията й по свой 
образец. 

На стр. 8

ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАСПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

*Javelin – американски противотанкови ракетни комплекси
** противотанкови управляеми ракети
*** отряди за народно опълчение в нацистка Германия, създадени 

през последните месеци на Втората световна война за отблъсква-
не натиска на антихитлеровата коалиция на немска територия
****Festung (нем.) – градове-крепости

Игрите с българските диалекти

БЪДЕЩЕТО НА УКРАЙНА

Възможна стратегия на Русия в случай на военен конфликт с Украйна
В светлината на неот-

давнашната инфор-
мационна кампания 
на западните СМИ за 

„неминуемото нападение на Ру-
сия срещу Украйна” най-раз-
лични коментатори се хвър-
лиха да дават прогнозите си в 
какво се състои “планът на Пу-
тин“ и Генщаба на РФ в случай 
на такъв конфликт. В основни 
линии тези прогнози всъщност, 
се свеждат до гледане на кафе 
по темата има ли намерение 
Путин изцяло да окупира Ук-

райна или само частично, ще 
я включи ли в състава на РФ; 
или ще се задоволи с назнача-
ването на марионетно прави-
телство. Разбира се, възможни 
са различни варианти (включи-
телно предизвикани от случайни 
събития и от “инициатива от-
долу”), въпреки това ще се опи-
таме да възпроизведем, макар и 
не в пълнота, най-вероятните 
цели и стратегии на Русия, из-
хождайки от това, че де факто 
тази война ще се води не меж-
ду РФ и Украйна (която в тази 

ситуация всъщност играе роля 
на прокси-войнство), а между 
Русия и САЩ. Като начало ще се 
опитаме да оценим примерните 
задачи, които могат да поста-
вят пред себе си страните.

Що се отнася до САЩ, те са 
доста лесно предвидими, ако 
изхождаме от техните конкретни 
„телодвижения“, в частност от 
листата на оръжейните им дос-
тавки, а също и от действията 
на днешните украинските вла-
сти. При това задачата за изо-
стрянето на отношенията между 

РФ и ЕС сега може изобщо да не 
разглеждаме, тъй като тя фак-
тически се решава при какъв-
то и да е реалистичен сценарий 
на конфликта. Съответно има 
смисъл да обърнем внимание 
преди всичко на доставките на 
противотанкови средства за 
близък бой (дори джавелините* 
са по-скоро средства за водене 
на бой от средна дистанция, а 
НАТО е въоръжено и с по-да-
лекобойни ПТУР**). Освен това 
твърде показателна е интензив-
ната подготовка на „малки бойни 

групи“ на територията, а също 
и създаването на нещо като мес-
тен аналог на фолксщурм.*** 
Подобни телодвижения най-ве-
че свидетелстват за това, че САЩ 
и техните сателити се готвят да 
натрапят боеве за градовете и 
борба за контрол над терито-
рията. Това според прогнози-
те им би трябвало да доведе до 
масови жертви от двете стра-
ни, до загиване на голям брой 
мирни жители, сериозни раз-
рушения на инфраструктура-
та, а също и до общо удължава-

Владислав СУРКОВ

Днес думата „геополити-
ка“ се използва глав-
но за обясняване на 
неприятностите, спо-

литащи борсите и обменните 
бюра. А не би навредило да на-
помним за изначалния й сми-
съл.

В онези далечни времена, 
когато геополитиката все още 
се надяваше да се превърне в 
наука, тя съумя да придаде на 
някои баналности почти ака-
демичен блясък, което позво-
лява и досега да ги използваме 
както за създаване на идеоло-
гически конструкции, така и 
за военностратегически пред-
виждания. 

Една от тези баналности 
гласи, че ландшафтът опреде-
ля характера на държавите. Че 
особеностите в развитието на 
даден народ и на стремежите 
му, са в пряка зависимост от 
свойствата на местността, в 
която той се е образувал. Жи-
телите на равнините се разли-
чават от планинците. Морските 
държави – от континентални-
те. Нацията, родена в Дивото 
Поле не прилича на нацията, 
родена в Тевтобургската Гора 
или по бреговете на Жълтата 
Река. 

Втората баналност е, че го-
лемината на територията има 
значение. Че контролът на 
пространството е в основа-
та на оцеляването. Днес чес-
то чуваме, че това е архаична 
представа за политиката. Че 
не си струва повече да се води 
борба за земи, морета и небе-
са, защото… впрочем, не е ясно 
защо. Най-вероятно, защото ни 
мързи пък и е страшно. 

Разбира се, представата за 
ландшафта и територията в 
наши дни е съществено услож-
нена. Навсякъде възникват раз-

нообразни, невиждани преди и 
засега слабо изследвани вирту-
ални ландшафти на киберпрос-
транството. А изучаването на 
съседни планети подсказва 
на неуморните свръхдържа-
ви, че може да се расте не само 
надлъж и на шир, но и наго-
ре, към космоса – вече нари-

чан в програмните документи 
на НАТО „все по-оспорвано, пре-
товарено и конкурентно прос-
транство“.  

Освен това се задълбочава и 
разбирането колко силно вли-
яе върху поведението на наро-
дите психологическият ланд-
шафт, заобикалящата ги ми-
тологична среда, релефът на 
колективната историческа па-
мет.

Мнемологичното простран-
ство на всяка амбициозна на-
ция е крайно нееднородно, кон-
трастно. Формирано от победи 
и поражения, то се състои от 
възвишения и низини, върхо-
ве и пропасти. За победите си 
спомнят с желание, честват ги 
и ги проектират върху утреш-
ния ден. Епохите на позор се 
коментират рядко и полуглас-

но, а често изобщо се премъл-
чават. 

Опитите да се помни само 
хубавото и да се забравя за 
лошото са напълно естестве-
ни (такъв е законът на психо-
логията) и напълно напразни 
(такъв е законът на психологи-
ята). Натрупаният позитивен 

и негативен опит на народа 
се свързва в единен комплекс, 
въздействащ върху колектив-
ното съзнание и поведение. 
При това всеки народ е ком-
плексиран от свои собствени, 
неповторими и неделими ком-
плекси. 

Тъй че все пак ще се наложи 
да си спомняме и за лошото. 
Та нали пропастите са не по-
малко впечатляваща част от 
ландшафта, отколкото върхо-
вете. А униженията и травмите 
мотивират хората не по-малко 
от триумфите. 

През февруари 1918 г. се 
провежда историческото (и 
отчасти истеричното) заседа-
ние на ЦК на болшевишка-

та партия. На него е утвърде-
но решението за сключване 
на мир с Германия. Този мир, 
известен като Брестки, пред-
варително е получил в опо-
зиционната преса (тогава все 
още е имало такава) допълни-
телно и по-ясно наименова-
ние – циничен. 

И наистина, въпросният 
мир си е направо оскърбите-
лен. Според неговите условия, 
Русия се отказва от огромни 
територии, които дотогава е 
притежавала – Прибалтика, 
Белорусия, Украйна. Запад-
ната граница се свива далеч на 
изток, натиквайки страната в 
пределите на времената от-
преди Петър Първи, та дори 
и на тези отпреди династията 
Романови. По-цинично няма 
накъде. 

Унизителният „договор“ по 
ирония на съдбата е отменен 
не от Русия, а от бившите й 
(изоставени от нея) съюзни-
ци. През същата тази 18-а годи-
на. След което Съветската Репу-

блика и по-късно Съветският 
съюз постепенно си връщат 
изгубените земи. Привидно. 

Но геополитическите проце-
си са бавни, резултатите им не 
могат да бъдат видени веднага, 
затлачени под струпването на 
умопомрачителни събития. 
Разпадането на Русия, започ-
нало през 1917-1918 г. на ми-
налия век и наглед спряно от 
комунистическата държава с 
цената на колосални жертви, 
в действителност не прекъс-
ва. Великият и могъщ Съвет-
ски съюз се оказва де факто 
не крепост, а нещо като чер-
нобилския саркофаг, във въ-
трешността на който продъл-
жават реакциите на делене, 
разлагане и отчуждение. 

В края на краищата – ако 
сравним съвременната карта 
на европейската част на наша-
та страна с картата, утвърдена 
от прословутия Брестки мир, 
едва ли ще се намерят много 
разлики. Поразително е, но 
западната граница на днешна 
Русия почти буквално съвпа-
да с ограничителната линия, 
с която през 1918 г. малодуш-
но се съгласяват болшевиките 
след поставения им от герман-
ците ултиматум. 

Излиза че Русия след толко-
ва години отново е изтласкана 
обратно в границите на „ци-
ничния мир“. Без да е изгубила 
война. Без да се е разболяла от 
революция. Някаква смешна 
„перестройка“, някаква „мът-
на” гласност бяха достатъчни, 
та съшитата от парченца съ-
ветска империя да се пукне по 
шевовете. Значи – фаталната 
уязвимост е била вградена в сис-
темата.

И по-нататък какво? Със 
сигурност – не тишина. Очак-
ва ни много геополитика. Прак-
тическа и приложна. Възможно 
дори и контактна. 

Как иначе, щом е тясно и 
скучно, и неловко… с немис-
лимо Русия да остава в грани-
ците на циничния мир.

Ние сме за мир. Разбира се. 
Но не за циничен. 

За правилен. 

Специално за  
„Актуални коментари“

Превод: Надя ПОПОВА

МЪГЛЯВОТО БЪДЕЩЕ 
НА ЦИНИЧНИЯ МИР

В Брест-Литовск на 3 март 1918 г. е подписан първият мирен 
договор в резултат на Първата световна война

Яхя Емирхан КАРАБАЙ, 
„Джумхуриет“, 13.02.2022

Темата за Украйна е на 
дневен ред. Добре, ре-
алистични ли са ис-
канията на Украйна? 

Това е, което трябва да се дис-
кутира. Известно е, че от 1993 г. 
насам Украйна иска да стане 
членка на Европейския съюз 
(ЕС). Т.е., тази й цел не е ново 
възникнала. През 2008 г. Ук-
райна подаде молба за член-
ство и в НАТО. Реалистично ли 
е такова обединение на Украй-
на със Запада? Да отговорим 
на този въпрос, поглеждайки 
към историята.

Украинската народна 
република

След Февруарската рево-
люция, през март 1917 г. в 
Киев като орган на властта 
бе учредена Централна Рада. 
През ноември 1917 година Ра-
дата заяви, че е учредена Ук-
раинска народна република 
в структурата на Русия. През 
1918 година, когато Съветска 
Русия подписа с Германия и 
нейните съюзници Брест-Ли-
товския договор, имаше и 
представители на Украйна. 
И те обявиха своята незави-
симост. Тази независимост не 
трая дълго. Няколко седмици 
по-късно делегацията на Радата 
подписа с германския блок от-
делен договор. Намиращи се в 
трудно положение, Германия и 
Австро-Унгария се нуждаеха от 
пшеницата и суровините на Ук-
райна. Те изпратиха в Украйна 
войски и технически персо-
нал и използваха това факти-
чески като предлог за окупа-
ция. С прякото участие на оку-
пационните сили Централната 
Рада бе свалена. На власт беше 
поставен П. Скоропадски, кой-

то на мястото на Украинска-
та народна република обяви 
една държава Украйна, нами-
раща се всъщност под герман-
ски протекторат. По-късно, за-
ради революционните събития 
в Германия и Австро-Унгария, 
Скоропадски загуби подкре-
пата на германците. След това 
пък украинските национали-

сти съобщиха през 1918 г., че е 
основана Народна Република 
Южна Украйна и се обединиха 
с Украинската народна репу-
блика. През 1919 г. частите на 
Украйна бяха разгромени от 
войските на Полша. Терито-
риите на бившата Народна Ре-
публика Южна Украйна мина-
ха под властта на Полша. След 

това между Руската Съветска 
Федеративна Социалистиче-
ска Република (РСФСР), Ук-
раинската Съветска Социа-
листическа Република и Пол-
ша бе подписан договорът от 
Рига. Западните територии на 
бившата Руска империя пре-
минаха към Полша. През пе-
риода между двете войни, с цел 
да промени етническия състав, 
полското правителство прило-
жи една активна политика на 
преселване в „западните по-
крайнини” (Така в Полша нари-
чаха днешна Украйна, земите 
на Западна Белорусия и част 
от Литва). Проведена бе сурова 
полонизация. Подтиснати бяха 
местната култура и обичаи... 

Какво освободи СССР?

Заграбените от Полша 
земи бяха освободени от СССР 
през 1939 г.. Значителна част 
от тях бяха дадени на Съвет-
ска Украйна. Към това през 
1940 г. се прибавиха части от 
окупираните през 1918 г. от 
Румъния Бесарабия и Север-
на Буковина, а през 1948 г. и 
Змийският остров в Черно 
море. През 1954 г. на Съветска 
Украйна беше дадена Крим-
ската област на РСФСР. 

След разпадането на Авс-
тро-Унгария, останалите в Че-
хословакия карпатски руснаци 
бяха освободени от съветски-
те войски. После, през 1945 г., 
вестник „Правда“ съобщи за 
историческото решение от-
носно обединяването на Кар-
патска Украйна с изконната 

родина Украйна. Следовател-
но, може да се каже, че Украй-
на всъщност е продукт на съ-
ветската епоха.

Поглеждайки към въпроса 
за разпадането на СССР, пър-
вият кмет на Санкт Петербург 
и един от създателите на Кон-
ституцията на Руската Феде-
рация, Анатолий Собчак, по-
сочва че трябва всяко реше-
ние да бъде законно. И че след 
като републиките, основател-
ки на Съюза, заедно отменят 
договора от 1922 г., те трябва да 
се върнат към границите, кои-
то са имали, присъединявай-
ки се към Съюза. Всички оста-
нали териториални придобив-
ки са тема на преговори и дис-
кусии, защото основата е била 
анулирана.

В светлината на историята

От 1991 г. насам лидерите 
на Украйна обещават на своя 
народ икономическо разви-
тие, усъвършенстване и ев-
ропейски стандарти в нацио-
налния доход на глава. Оба-
че, през последните 10 годи-
ни производството на машини 
спадна с 42 на сто. Изостана се 
в промишлеността. За 30 годи-
ни електро производството на 
практика намаля наполови-
на. Равнището на БВП на глава 
е под 4 хил. долара. Украйна е 
най-бедната страна в Европа! 
Поради тази причина Украйна 
трябва да вземе решение за 
своето бъдеще в светлината 
на историята.

 Превод: Петко ПЕТКОВ

В разгара на военната истерия около руско-украинската 
криза, когато западни политически лидери предсказваха дори 
датата, на която Русия ще нахлуе в „Незалежная“ и „Самостий-
ная“ Украйна, за да не позволи тя да се присъедини към НАТО 
и ЕС, в турския всекидневник вестник „Джумхуриет“ се пуб-
ликуваха редица коментари, разминаващи се диаметрално с 
преобладаващо пристрастните оценки в западните и българ-
ските медии. Пример за журналистическа почтеност е анали-
зът на Яхя Емирхан Карабай за бъдещето на Украйна. В него 
той добросъвестно разкрива абсурдността на днешните претен-
ции на управляващите в Киев и на техните западни подстре-
катели, изтеглящи се панически от страната, която уж щяха 
да защитават срещу Русия. „Разбягаха се един след друг“, отбеля-
за с насмешка един турски журналист, докато британският пре-
миер Борис Джонсън се вайкаше: „Ситуацията в Украйна е 

много, много опасна!“ (14.02.2022). А американският президент 
Джо Байдън, чийто рейтинг падна до 39 % дори фиксира 16 
февруари като сигурна дата на руската инвазия, въпреки че 
от Пентагона отрекоха да имат такава информация. Никой от 
западните лидери не чу призивите на президента на Украйна 
Володимир Зеленски да не се раздухва военна психоза, без да 
се предоставят доказателства за намеренията на Русия да на-
хлуе. Но, когато украинският посланик в Лондон Вадим Пристай-
ко намекна пред ВВС, че „Украйна може да се откаже от членство 
в НАТО и ЕС, за да избегне война с Русия”, той бе вдигнат на щик 
от западните и украинските „правилни“ медии. Вижте впрочем 
какво пише по въпроса Яхя Емирхан Карабай във всекидне-
вника вестник „Джумхуриет“ (14.02.2022).

Празничен концерт за 300-годишнината от обединението на-
Украйна с Русия. Киев, 1954 г.
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Продължение от брой 7

Геополитическата 
конкуренция в Централна 

Азия

Въпреки всичко, лидиран 
от Русия, Евразийският ико-
номически съюз (ЕАИС) се 
развива динамично и при-
влича много извънрегионал-
ни държави и организации. 
Стратегията на Руската феде-
рация (РФ) за интегриране на 
бившите съветски републи-
ки увеличава тежестта й в ре-
гиона. Целта й е да се преми-
не към колективно сътруд-
ничество с траен и устойчив 
характер, запазвайки в също-
то време влиянието, което вече 
притежава. Русия е ключов 
гарант за сигурността и ста-
билността в ЦА, от които се 
нуждае и Китай, чиято ико-
номическа тежест там се уве-
личава. 

 Не по-скромни са и геопо-
литическите амбиции на Тур-
ция. Анкара сериозно разшири 
влиянието си в бившите съвет-
ски републики през 90-те годи-
ни на миналия век, когато Ру-
сия бе слаба и уязвима. Осо-
бено в ерата „Ердоган”, Турция 
стана сериозна регионална 
сила, чиято основна цел е из-
граждането на насочено срещу 
Русия сътрудничество между 
Азербайджан, Казахстан, Уз-
бекистан и Туркмения по ка-

спийската проблематика.1 Най-
важният инструмент, чрез кой-
то Турция се опитва да разшири 
своето влияние в Кавказ и ЦА е 
Тюркският съвет (сега Органи-
зация на тюркските държави), 
в който са Казахстан, Киргиз-
стан (членове на ЕАИС), Азер-
байджан и Узбекистан, а Турк-
менистан е потенциален член. 
Унгария поддържа специал-
ни отношения с обединението 
и има статута на държава-на-
блюдател. Това носи сериозни 
последствия и за бъдещето на 
„Един пояс, един път”, чиято су-
хопътна част минава през тери-
торията на тюркските страни. 

Събията в Казахстан, както 
и конфликтът от есента на 2020 
г. за оспорваната от Азербай-
джан и Армения територия на 
Нагорни Карабах са сериозно 
предизвикателство за Москва. 
Трябва да се подчертае, че наме-
сата на ОДКС в казахстанските 
събития бе възприета доста не-
гативно от турските национали-
сти, които излезаха с инициа-
тива за създаване на „турско-
ислямска армия”. Доставката на 
турска военна техника и пря-
кото участие на турски военен 
персонал в конфликта с Арме-
ния засилиха военното сбли-
жаване между Азербайджан и 
Турция. А визитата през октом-
ври 2021 г. на турския министър 
на отбраната Хусули Акар в Ка-
захстан и Узбекистан провоки-
ра разговори в посока военно-
политически блок „Армията 
на Туран.”2 

1 Петров, Л., Неоосманизмът. С. 
Световит, 2015, с. 58  

2 Вж Степушова, Л. Эксперт 
Куртов оценил планы Турции 
по оказанию военной помощи 
Казахстану, Правда, 10.01.2022. 
https://www.pravda.ru/news/
world/1674109-turkay_

Безспорно, присъствието на 
руски миротворци е гаранция 
за замразяването на конфликта. 
Русия не само съдейства и изи-
гра решаваща роля за прекратя-
ване на огъня, но стана и един-
ствената страна, която Азер-
байджан, Армения и непри-
знатата Нагорно-Карабахска 
република допуснаха като ми-
ротворец.3 Но руската „мека 
сила” съществено изостава 
от турската. Турция активно 
въздейства на политическия 
елит в постсъветските републи-
ки, строи колежи, университети 
там, промива мозъци на журна-
листи, политици, учени, активно 
ги привлича на своя страна, по-
пуляризира своите пантюркист-
ки възгледи. Но по-опасното е, 
че повечето университети се 
финансират от частни фонда-
ции, „често по-ислямистки от 
самата Турция.”4 

@Топлата турско-британ-
ска връзка 

В разгледания горе доклад 
се говори много за руското и 
китайско влияние, но дума 
не се споменава за турското. 
Дори с разочарование е конста-

kasakhstan/?fbclid=IwAR0_
phoWaRP8Mj5BgLjPwTGj-3D7
iRgLtHHPiu5efFQ3urtPlRRs6u
va1Cc 

3 Трифонов, В. Конфликтът в 
Нагорни Карабах и значението му 
в борбата за влияние в Евразия. 
В: Политически хоризонти, Бр.1, 
февруари, 2021, с. 12

4 Вж Степушова, Л. Эксперт 
Куртов оценил планы Турции 
по оказанию военной помощи 
Казахстану, Правда, 10.01.2022. 
https://www.pravda.ru/news/
world/1674109-turkay_
kasakhstan/?fbclid=IwAR0_
phoWaRP8Mj5BgLjPwTGj-3D7
iRgLtHHPiu5efFQ3urtPlRRs6u
va1Cc

тирано, че процесът по латини-
зация в Казахстан (стартиран 
през 2017 г.) се бави и изглеж-
да търпи провал.5 Но тъй като 
става дума за турска латиниза-
ция, самото повдигане на въ-
проса, разкрива топлата тур-
ско-британска връзка. Лондон 
не само подкрепя инициатива-
та, но и отделя сериозни сред-
ства. Целта е повече от ясна: 
дестабилизация на интелек-
туалното, емоционалното и 
политическото пространство, 
културен и ментален разрив с 
Русия. Както и загуба на богато-
то историческо, куртурно и на-
учно-техническо наследство на 
кирилица.

През лятото на 2020 г. Ри-
чард Мур (бившият британски 
посланик в Турция 2014-2018 
г.) пое ръководството на бри-
танското външно разузнаване 
MI6. Като пламенен апологет на 
Великия Туран и идеен при-
върженик на пантюркизма, 
Мур е твърдо за съюз на тюр-
коезичните народи в ЦА, Кав-
каз и редица автономни ре-
публики на РФ в Поволжието, 
Урал и Северен Кавказ. С по-
средничеството на Мур турски-
ят президент Р. Ердоган интен-
зивно комуникира с представи-
тели на военно-политическия 
истъблишмънт на Обедине-
ното кралство. А след рязко-
то охлаждане на отношения-
та на Анкара със САЩ и ЕС за-
ради неуспешния опит за пре-
врат през 2016 г. (организиран 
с участието на привърженици-

5 Според западните агенции, 
включит. USAID, за 95% от 
казахстанското население 
деловият/официален език 
е руският, въпреки че 
казахстанските изследователи 
посочват 84,75 %. Но и тази 
цефра е внушителна.  

те на ислямския проповед-
ник Гюлен и американското 
разузнаване) Великобрита-
ния отново се превърна в ос-
новният западен съюзник на 
Турция.

Както е известно, Анкара не 
признава „незаконното анекси-
ране“ на Крим от Русия и това 
не е случайно. Според турските 
идеолози полуостровът трябва-
ло да бъде „върнат“ на Турция, 
защото Русия незаконно го е 
отнела от Османската импе-
рия през 1783 г. Тук оставям 
думата на историците, за да на-
соча вниманието към британ-
ските амбиции, който пред-
полагат битка на много фрон-
тове съгласно концепцията 

„Глобална Великобритания”6

Миналата година Лондон 
беше официално признат 
вместо Вашингтон за водещ 
стратегически партньор на 

6 Niblett, R. Global Britain, Global 
Broker. A Blueprint for the UK’s 
Future International Role, Chatham 
House, 11. 01, 2021. https://www.
chathamhouse.org/2021/01/
global-britain-global-broker/05-
partners-counterparts-and-rivals  

Киев. Целта на Великобрита-
ния е да размести военни ко-
раби и да изгради разузнава-
телна военноморска база в Чер-
но море, използвайки статута 
на град Очаков, намиращ се 
на 150 км от Крим на терито-
рията на Николаевска област. 
Причината, поради която бри-
танските, турските и въобще 
НАТОвските военноморски-
те сили проявяват толкова го-
лямо внимание към Очаков, 
е неговото стратегически ва-
жно местоположение. От една 
страна, близостта до Крим и 
базата в Севастопол, от друга – 
удобен залив, надеждно защи-
тен от морето. Строителството 
на Центъра за оперативно уп-
равление на флота започва още 
през 2017 г.7 

На централноазиатския 
фронт Мур забележимо за-
сили дейността на MI6 в Ка-
захстан, Киргизстан, Узбе-
кистан и дори Таджикистан 
(народ, близък до персите), ук-
репвайки пантюркистките 
организации и ислямистки-
те групировки8, за да блокира 
усилията на Москва и Пекин 
в региона. 

7 Вж подробно Николкин, С. 
Как британцы с помощью Киева 
пытаются переиграть Крымскую 
войну. Ритм Евразии, 19.07.2021. 
https://www.ritmeurasia.
org/news--2021-07-19--kak-
britancy-s-pomoschju-kieva-
pytajutsja-pereigrat-krymskuju-
vojnu-55568 

8 На 10 януари 2022г. на извън-
редната среща на върха на ОДКС, 
президентът на Таджикистан 
Емомали Рахмон призова да се 
създаде „пояс на сигурност около 
Афганистан“. Според таджикски-
те разузнавателни служби броят 
на лагерите и центровете за обу-
чение на терористи, граничещи 
с южните граници на страните 
в ОДКС, в североизточните про-
винции на Афганистан, е над 40, 
а числеността им достига над 6 
хиляди бойци. Ситуацията на та-
джикско-афганистанската граница 
става все по-сложна с всеки изми-
нал ден, боевете между самите та-
либани вървят точно по границата 
(Рахмон заявил, что у южных гра-
ниц ОДКБ насчитывается более 6 
тыс. Боевиков. ТАСС, 10.01.2022. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/13384409?fbclid=Iw
AR0tx4RCDANogbx6nz49JHZ
vdXZbv3nZNZsjoLenphK2wPx
g2EuEAkDOcVw 

Важна роля има Британ-
ския съвет, чиято дейност 
също обхваща ЦА чрез различ-
ни „проекти“. Съветът проуч-
ва и комуникира с цяла дузи-
на неформални групи за вли-
ятие, в това число наркобосо-
ве, националисти, радикали, 
ангажирани с активно „проми-
ване на мозъци”. През послед-
ните 30 години, в рамките на 
така наречената политика на 
Източно партньорство, тази 
структура проникна в множе-
ство държавни институции и 
успя да създаде мощна мре-
жа за влияние. Университетът 
на Централна Азия, основан от 
Фондация Ага Хан е със седа-
лище в Лондон и с подразделе-
ния в Казахстан (Текели), Та-
джикистан (Хорог), Киргиз-
стан (Нарин) ... Известни са 
тесните връзки на духовният 
водач на исмаилитите и акти-
вен проводник на британска-
та политика Ага Хан IV с бри-
танската разузнавателна общ-
ност; Казахстанският правоза-
щитен фонд Ar Rukh Khak с 
щаб – квартира в Алма-Ата се 
финансира от ЦРУ чрез NED и 
т.н. 

Така погледнато, не е 
трудно да се направи изво-
да, че след завръщането си 
от Лондон, където получава 
политическо убежище през 
2009 г., главният опозицио-
нер Аблязов в едно с „киев-
ско-казахските” екстреми-
сти, взривявайки Казахстан 
от територията на Украйна 
удря освен всичко и китай-
ските интереси, в опит да за-
сили позициите на британ-
ско-американските корпора-
ции... 

В заключение можем да ка-
жем, че дори и да не са пре-
ки участници в казахстнските 
вълнения, Вашингтон и Ан-
кара определено имат интерес 
от развитието на ситуация-
та в тяхна полза. Но е твърде 
наивно да си мислим, че Абля-
зов сам самичък е организи-
рал тази мащабна операция. 
Да се превземе и задържи ле-
тището в Алма-Ата почти без 
съпротива е възможно само 

при предателство в специ-
алните служби. По думите на 
бившия съветник на Назарбаев 
Ермухамет Ертисбаев, „Органи-
зацията беше толкова мощна, 
че не би била възможна без пре-
датели в най-високите ета-
жи на властта“. Четиредесет 
минути преди нападението 
местните сили за сигурност са 
получили заповед за премах-
ване на кордона. Кой е дал 
тази заповед, все още не е из-
вестно.

Аблязов сам признава, 
че на ЕС и САЩ не разчита, 
но Лондон оставя „зад заве-
сата”. Освен това, в момента 
САЩ са далеч по-ангажирани 
с Индо-Тихоокеанския реги-
он и ЦА не им е приоритет. В 
Афганистан те оставиха около 
18 хиляди частни подизпъл-
нители на Пентагона, хиляди 
бойци от специалните части и 
сътрудници на ЦРУ. Което по-
казва, че ще продължат да ва-
юват с „чужди ръце”, най-вече 
турските и британските, а те 
пък с тези, на обучените от 
тях терористи. Виждаме, че 
и в Украйна „англичанка га-
дит”, най-активно, както каз-
ват руснаците. Британското 
външно министерство поч-
ти назначи нов президент в 
Киев. Става дума за Евгений 
Мураев, бивш член на Вър-
ховната Рада, но който щял да 
бъде „доведен на власт от Кре-
мъл заедно с ново марионетно 
правителство”...

Работата е там, че отстра-
няването на Назарбаев и 
функционерите му от власт-
та, е на практика отстраня-
ване на самия Запад. Токаев 
с голяма вероятност ще про-
дължи „реформите”, като на-
пълно премахне споразуме-
нията за споделяне на про-
дукцията, стоящи в основата 
на западно господство в пе-
тролния и газовия сектор и 
следователно в икономиката 
като цяло. А дали пък именно 
затова Назарбаев не предаде 
влстта на него? Самият той е 
достатъчно дискредитиран 
и подобно на Елцин, може би 
е осъзнавал, че за да не рухне 

страната, е необходим поли-
тик с качествата на Токаев.

Но струва ми се, извеж-
дането на силите на ОДКС е 
погрешен и опасен за Русия 
ход. Освен ако не е формал-
но. Турция със сигурност ще 
се възползва и ще засили дей-
ността си не само в Казахстан, 
но въобще – в средноазиат-
ското направление, проти-
вопоставяйки още по-уверено 
турската „цивилизованост” на 
славянското „варварство”. Тя 
несъмнено ще форсира и съ-
заването на военна струкру-
ра, аналогична на ОДКС, така 
че централноазиатските ли-
дери да се обръщат за помощ 
към Анкара, а не към Москва. 

Чрез Турция е възможен 
контактът със Запада, тя е 
член на НАТО, която може 
да е в „мозъчна смърт”, но все 
още не е парализирана и е 
„опряна” в границите на Ру-

сия. И друго – в момента Ве-
ликобритания, повече от 
САЩ е загрижена за укрепва-
нето на блока. Защото в кон-
цепцията „Глобална Велико-
британия”, Китай е стратеги-
ческа заплаха в икономиче-
ската и политическата сфера, 
а Русия – в областта на сигур-
ността и отбраната, поради 
което НАТО е жизненонеоб-
ходима на Лондон.

Китай също няма да седи 
със скръстени ръце. Ако РФ 

напусне, без да се възползва от 
възможностите, които се от-
криха, запълването на ваку-
ума от китайските и турски 
й партньори е напълно ло-
гичен. Трябва да се стартира 
процес на интеграция на Ка-
захстан в съюзната държава на 
Русия и Беларус – внимателно 
и последователно. Воля за това 
се наблюдава при Токаев, но 
„резки движения” са опасни. 
The Guardian „вижда” „продъл-
жаваща борба” в казахстанска-
та власт и „няма никакви га-
ранции, че всичко ще завърши 
гладко”.9

Трябва също да се пристъ-
пи към решително изчист-
ване на англосаксонските и 
турските структури за влия-
ние и шпионаж в ЦА на всич-
ки нива, като се започне от об-
разователната и културна сфе-
ри. В РФ това вече се прави. 

Русия хвърли ръкавицита 
на Запада по настояване на 
самия него. Вече няма връ-
щане назад. Наблюдаваме 
може би последната за тази 
епоха битка – на колониал-
ните империи (морските) с 
териториалните – фундамен-
тална в класическата геопо-
литика. С Русия, в Евразия 
(географска) са Иран, Китай, 
Индия, страните в АСЕАН и 
повечето в Близкия Изток. 
А падне ли Русия, пада цяла 
Евразия! В Латинска Амери-
ка, в Африка и на Балканите, 
РФ също има на кой да раз-
чита. САЩ не случайно съз-
дадоха блока AUKUS – за да 
обединят англосаксонското 
ядро, защото и Европа им се 
изплъзва. Това е и смисълът 
на британския проект „Импе-
рия 2” – съхранението на ан-
глосаксонската цивилизация 
след отслабването (и евенту-
ален разпад на Америка). Ос-
тавете тук подводниците... 

9 Вж Walker, S. Where is 
Kazakhstan’s former longtime 
leader Nursultan Nazarbayev? 
The Guardian, Sun 16 Jan 2022. 
https://www.theguardian.com/
world/2022/jan/16/where-is-
kazakhstans-former-longtime-
leader-nursultan-nazarbayev 
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При това военните възмож-

ности на Русия в онзи момент 
бяха с една степен по-малки от 
сегашните, а военната й репу-
тация се определяше от далеч 
не най-успешните кампании в 
Чечня. Всъщност, Саакашвили 
най-вероятно искрено вярваше, 
че Русия или няма да посмее да 
се намеси, или няма да може да 
го направи ефективно. 

Нататък последва петднев-
ната война, по адрес на която 
имаше много критика в сми-
съл, че не е доведена докрай и 
сега американците повторно ще 
напомпат грузинците с оръжие и 
всичко ще се повтори. Все пак 
военният потенциал на грузин-
ската армия на практика не беше 
възстановен, а самата Грузия 
се превърна в третостепенна 
страна с умерено русофобско 
ръководство, за съществува-

нето на която редовият руснак 
сега си спомня рядко. 

Защо се случи точно така? 
Ако трябва да го кажем съвсем 
простичко – защото америка-
нците умеят да си броят пари-
те. Според резултатите от спо-
менатата кампания Русия де 
факто успя да ликвидира воен-
ния потенциал на грузинската 
армия (по-голяма част от натру-
паните оръжия и военна техни-
ка бе или унищожена или пле-
нена), в която бяха вложени 
доста пари. При това Русия съ-
умя да го направи в най-кратки 
срокове и с минимални загуби 
за себе си. По такъв начин, на-
блюдавайки как за пореден път 
в историята си „побягват пла-
хите грузинци“*****, америка-
нците стигнаха до съвсем логич-
ния извод, че бъчвата е без дъно. 
Т.е. убедиха се, че грузинска-
та армия е неизгодна инвес-

тиция, което в рамките на ти-
пично американското мисле-
не е равносилно на присъда. 
Възможно, ако на тяхно място 
бяха хора с по-романтично ми-
слене, готови да пилеят ресур-
сите си заради едната идея, те 
отново биха се опитали да ре-
анимират Грузия и да се явят 
на своеобразен поправителен 
изпит (както например Русия 
застана в Сирия зад Асад, кога-
то изглеждаше, че той е в безиз-
ходно положение. И тя не се из-
лъга.). Американците обаче пре-
цениха, че може, разбира се, 
да потрошат още куп пари за 
Грузия, но няма смисъл, тъй 
като резултатът пак ще е горе-
долу същият. 

Ако тази история се проек-
тира върху съвременна Украй-
на, в общи линии става ясно 
какво трябва да прави Русия, 
за да сведе до минимум запла-

хата от нейна страна както за 
себе си, така и за народните 
републики, като при това не се 
въвлича в продължителни бое-
ве с различни групи национално 
ориентирани фанатици и пар-
тизани, а също и без да рискува 
да съсипе икономиката си с про-
дължителна окупация на зна-
чителни части от украинската 
територия. Задачата е да се на-
несе непоправим ущърб как-
то на самите ВСУ, така и на ло-
гистичната й система, а също 
и на онези отрасли от иконо-
миката на Украйна, които мо-
гат да се използват за поддър-
жане на военния й потенциал. 
Това може да бъде постигнато 
чрез провеждане на широко-
мащабна, но ограничена по 
време военна операция, цел-
та на която да е разгромът 

на донецката групировка на 
ВСУ, а също така превземане-
то или унищожаването на ос-
новните запаси натрупани въ-
оръжения и бронирана техни-
ка, унищожаване на военни 
обекти (включително и на ле-
тища) и промишлени мощно-
сти, които биха могли да се из-
ползват за производство или 
ремонт на оръжие и броне-
техника. След изпълнението на 
изброените задачи руските вой-
ски следва да бъдат изведени 
от територията на Украйна. В 
случай че подобна операция се 
развие успешно, военният по-
тенциал на „укровермахта“ ще 
падне до равнището на сирий-
ските бармалеи и вече няма да 
представлява реална заплаха 
за народното опълчение. 

АНАЛИЗИАНАЛИЗИ

Литературният код 
на македонизма

Вихра ПАВЛОВА

БРИТАНСКАТА СЯНКА В КАЗАХСТАНСКИТЕ ВЪЛНЕНИЯ

Възможна стратегия на Русия...

***** В оригинал: „Недолго продолжался бой: бежали робкие грузины!“ - редове от поемата 
на М.Ю. Лермонтов „Демон (1838 г.)

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. 

Ричард Мур

Нурсултан Назарбаев
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От стр. 12
Абсурдните решения и за-

дълженията на държавите в 
борбата с глобалното затопляне 
както винаги продължиха да се 
вземат от политиците, а не от 
учените – климатолози.

Така за спасяване на пла-
нетата 

преждевременно се заложи 
на зелена безвъглеродна 

енергетика 

с възобновяеми източници 
на енергия (ВЕИ). Ток приори-
тетно да се произвежда и заку-
пува от ВЕИ, т.е. от слънцето и 
вятъра. Който е печелил досега 
от газ, петрол и въглища – пе-
челил. От тук нататък опазва-
нето на ОС е по-важно, а пе-
чалбите ще отиват за собстве-
ниците на ветрогенераторни 
паркове и фотоволтаици.

През зимата на 2021-2022 г. 
европейците се убедиха до къде 
може да доведе „зеленият фана-
тизъм“ в комбинация с COVID 
пандемия и русофобия. 1000 
м3 природен газ за 1000 евро, 
полупразни газохранилища, 
недостиг на електроенергия и 
мор за дребните производите-
ли от ценовия шок. Започнаха 
фалити, много заводи за изкуст-
вени торове и метали в EC спря-
ха производството си. Умници-
те от ЕС се видяха принудени да 
отворят мини и топлоцентра-
ли на въглища и дори са на път 
да признаят атомната енергия 
за „зелена“. Поведението им е 
шизофренно: от една страна ис-
кат да се приключи с монопола 
на руския ГАЗПРОМ, а от дру-
га страна обвиняват Русия, че 
не иска да достави на Европа 
допълнителни количества газ. И 
всичко това на фона на непре-
къснати заплахи за санкции, ако 
бъде заплашено съществуване-
то на бъдещата членка на НАТО 
– Украйна.

С политици като Борис 
Джонсън, Емануел Макрон 
и канцлера Шолц залезът на 
Европа, предсказан още през 
миналия век, започва да из-
глежда все по-вероятен. Ло-
шото е, че в залязваща Евро-
па като членка на ЕС припява 
и нашата страна. Новото бъл-
гарско правителство от „соросо-
иди“ по всичко личи ще следва 
всички безумия на глобалис-
тите за безвъглеродна енерге-
тика до средата на века. Пре-
миерът Кирил Петков вече се 
опита 

да сложи кръст на проекта 
АЕЦ „Белене“,

 за да открие фронт на фа-
лиралата американска фирма 
„Уестингхаус“ в Козлодуй.

Но нека оставим Европа на 
европейските политици, кои-
то при липса на вятър на фона 
на ветрогенераторите все пове-
че заприличват на Дон Кихот 
пред вятърните мелници.

Русия след аварията в Чер-
нобил (1996 г.) не само не се 
отказа от развиване на атом-

ната енергетика, а продължи да 
инвестира в безопасността на 
ядрените реактори и започна 
да строи реактори от поколение 
III+ (с повишена безопасност). 
Не е маловажно, че успя да за-
пази своите ядрени специали-
сти. Другите нейни конкуренти 
САЩ, Англия и Франция или 
позволиха ядрените централи 
да станат частни т.е.да гонят 
предимно печалбата, или след 

авариите се повлияха от об-
щественото мнение за опасно-
стите от мирния атом. С руско 
ядрено гориво работят АЕЦ 
в 15 държави и произвеждат 
400 млрд кWh. Работи първа-
та плаваща АЕЦ „Академик Ло-
моносов“ по Северния морски 
път. Създадени са и три вида 
нови горива: РЕМИКС (за ре-
акторите ВВЕР), МОКС (смес от 
85 % уранов оксид и 15 % плуто-
ниев оксид) и СНУП (смес от ни-
триди на уран и плутоний). Ос-
танал без сериозни конкурен-
ти РОСАТОМ в момента строи 
2/3 от ядрените реактори в 
света. По петите му са обаче 
Китай и Индия, страни в които 
се нуждаят от евтина електрое-
нергия 3 млрд земни жители.

На фона на икономическата 
разруха, причинена на Русия 
от следване на неолиберални-
те мантри след 1991 г., днеш-
ното самочувствие на РОСАТОМ 
(Генерален директор Алексей 
Лихачов) е впечатляващо. То 
се дължи от една страна на 
фамозните центрофуги, кои-
то изсмукват уран-235 от ру-
дата, в която той е само 0.7% и 
го концентрират до 5% за из-
ползване като гориво в АЕЦ 
като оставят в отпадъка само 
0.1% U-235.

От друга страна това, което 
представлява 

истинския пробив 

(на руски „прорыв“) в атом-
ната енергетика е получава-
нето на ново гориво от отпа-
дъка след облъчване на Уран-
235 с „бавни“ неутрони, в нов 
реактор на „бързи“ неутро-
ни, в който част от неактив-
ния Уран-238 се превръща в 
ново ядрено гориво – Плу-
тоний-239. Това превръщане 
беше известно на физиците от 
времето на създаване на атом-
ните бомби след ВСВ (втора-

та бомба над Нагазаки в 1945 г., 
е плутониева), т.е. съществува-
ше теоретична възможност за 
създаване на неизчерпаем из-
точник на енергия, нещо като 
„философски камък“, който да 
превръща отпадъка в суровина. 
Физиците предупреждаваха, че 
запасите от Уран-235 ще се при-
вършват след 150-200 години, а 
новото ядрено гориво получено 
само от натрупаните в депата 

отпадъци от Уран-238 може да 
бъде на разположение на енер-
гетиката хилядолетия. Край на 
енергийните кризи от изкопа-
еми горива, край на т.н. „зелен 
енергопреход“ и грешни пари 
за „зелени сделки“ и „въглеродни 
следи“.

Ако се реализира успешно, 
проектът „Прорыв“ ще бъде ус-
пех на ядрената наука, за кой-
то са мечтали поколения фи-
зици и инженери. Безопасна, 
безкрайна ядрена енергия и 
решаване на проблема с опас-
ните радиоактивни отпадъци 
в обозримо време.

Технологическите решения 
за безаварийно прехвърляне на 
топлината от ядрената реак-
ция в активната зона към па-
рогенератора респ.турбина-
та на един реактор са сложни 
и опасни. За да останат „бър-
зи“ и за да предизвикат ядре-
на реакция в Уран-238 неу-
троните трябва да премина-
ват не през вода, а през среда 
от течен метал. Във Франция, 
Япония и СССР бяха изпробва-
ни живак, комбинации от на-
трий, калий, бисмут и накрая 
олово. Живакът (Hg) е силно 
токсичен дори в минимални 
концентрации, натрий (Na) е 
несъвместим с вода и водни 
пари. Практиката показа, че 
авариите при разхерметизи-
ране са неизбежни. И все пак 
два първи руски реактора на 
бързи неутрони с топлоноси-
тел натрий в Белоярск: БН-350 
и БН-600 продължават да ра-
ботят. През 2014 г. беше открит 
и четвърти блок БН-1200, на 
който се провеждат стратегиче-
ски експерименти.

Но както казва един от во-
дещите руски учени проф. Ва-
лери Рачков „Не е престиж-
но да отсечеш дърво за огрев и 
да използваш само кората му“. 

И тъкмо, когато след авария-
та във Чернобил французите 
(на реактора „Феникс“) и япо-
нците (на реактор „Монжю“) 
изоставиха експерименти-
те си с бързи неутрони, Русия 
благодарение на проф. Евгени 
Адамов и проф. Виктор Орлов 
поднови своята програма за 
построяване на нов тип реак-
тор на бързи неутрони, но не 
за „чист“ оръжеен плутоний, 

не за атомни бомби, а за нуж-
дите единствено на ядрената 
енергетика и бъдещето на Чо-
вечеството.

Тяхната идея за 
създаване на ОДЕК 

(Опитен Демонстрацио-
нен Енергиен Комплекс) в 
2010 г. беше възприета от 
правителството на РФ и лич-
но от президента Путин и 
дългосрочната програма под 
названието „Пробив“ старти-
ра с полагане на основите на 
реактора на бързи неутрони 
БРЕСТ-300 в Северск. За пър-
ви път ще се осъществи Затво-
рен Ядрен Топлинен Цикъл 
(ЗЯТЦ), в който новото гори-
во се получава от остатъците на 
отработеното гориво. Негови-
ят топлоносител в активната 
зона ще бъде олово. Темпера-
турата на втечняване на метала 
е малко по-висока е, но пък от-
съства високо налягане както се 
поддържа за контурите на вода-
та в реакторите ВВЕР. Това зна-
чи, че при голяма авария и спи-
ране на електрозахранването, 
оловото просто ще се втвърдя-
ва без да замърсява ОС с ради-
оактивност. Фигуративно ка-
зано от 1 кг таблети СНУП ще 
се получава повече от 1 кг ма-
териал за изготвяне на ново 
гориво за ядрени реактори. 
Чиста ядрена алхимия!

БРЕСТ-300 ще бъде готов за 
експлоатация и демонстрация 
след 2-3 години. Проф. Валери 
Рачков, който е ръководител 
на проекта „Пробив“, смята, че 
след около 15 години ще може 
да започне серийно произ-
водство на реактор на бър-
зи неутрони (БН-1200) заед-
но със завод за рециклиране 
на отработено ядрено гори-
во и за получаване на МОКС и 
СНУП горивни таблетки за пов-
торно използване.

Ново е и горивото за реакто-
ра БРЕСТ-300. То се получава в 
непосредствена близост до реак-
тора. Нарича се СНУП (Смесе-
но Нитридно Уран-Плутони-
ево) и се получава с изпичане в 
азотна атмосфера на сместа от 
Уран-235 и „мръсен“ (неоръже-
ен) Плутоний-239.

Днес погледите трябва да 
са насочени към Северск, към 
града зад Урал и недалеч от 
Томск, който сигурен съм след 
няколко години ще стане из-
вестен като Нагасаки (Яп.), но 
разбира се по  друг по-хума-
нен повод – като родно място 
на ядрения реактор на бъде-
щето, който ще използва „мръ-
сен“ Плутоний-239 вместо като 
боеприпас, за безкрайно по-
лучаване на евтина електрое-
нергия и живот на поколени-
ята в 22 век без енергиен де-
фицит.

А „зелените фанатици“ ско-
ро ще бъдат принудени да зам-
лъкнат

Продължение от брой 7

Страните са решени твърдо 
да отстояват неприкосновеност-
та на равносметката от Втората 
световна война и установилия 
се следвоенен световен ред, да 
защитават авторитета на ООН и 
справедливостта в международ-
ните отношения, да се противо-
поставят на опитите за отрича-
не, изопачаване и фалшифици-
ране на историята на Втората 
световна война. 

С цел да не се допуска повта-
ряне на трагедията от една све-
товна война, Страните реши-
телно ще осъждат действия, на-
сочени към нивелиране на от-
говорността за извършените 
злодеяния от фашистките агре-
сори, милитаристките завоева-
тели и техните поддръжници, 
опитите да бъде осквернена и 
опетнена честта на страните по-
бедителки. 

Страните държат между све-
товните държави да се форми-
рат отношения от нов тип, из-
градени върху взаимно ува-
жение, мирно съвместно съ-
ществуване и взаимноизгодно 
сътрудничество. Потвърждават, 
че руско-китайските междудър-
жавни отношения от нов тип 
превъзхождат военнополитиче-
ските съюзи от времето на „Сту-
дената война“. Приятелството 
между двете държави няма гра-
ници, в сътрудничеството им не 
съществуват забранени зони, 
укрепването на двустранното 
стратегическо взаимодействие 
не е насочено срещу трети стра-
ни, не е подвластно на влияние 
от страна на променливата меж-
дународна среда и ситуативните 
промени в трети страни. 

Страните отново заявяват 
за необходимостта от консоли-
дация, а не от разкол на меж-
дународната общност, за по-
требността от сътрудничество, 
а не от конфронтация. Страни-
те възразяват срещу връщане-
то на международните отноше-
ния към състояние на противо-
борство между големите държа-
ви, когато слабите се превръщат 
в плячка за силните. Страните 
възнамеряват да се противопос-
тавят на опитите общоприетите 
и съгласуваните с международ-
ните правни норми формати и 
механизми да бъдат подменени 

с някакви правила, изфабрику-
вани „в тесен кръг“ от отделни 
страни или блокове от страни, 
обявяват се срещу това между-
народните проблеми да бъдат 
решавани не въз основа на кон-
сенсус, а чрез заобиколни схеми, 
заявяват несъгласието си с по-
литиката на силата, преследва-
нето, едностранните санкции и 
екстериториалното прилагане 
на юрисдикцията, а също срещу 
злоупотребата с политика в об-
ластта на експортния контрол, 
подкрепят съдействието си за 
развитие на търговията в съ-
ответствие с правилата на Све-
товната търговска организация 

(СТО).
Страните потвърждават на-

мерението си да усилват външ-
нополитическата координация, 
да претворяват на дело истин-
ската многостранност, да укреп-
ват сътрудничеството в най-раз-
лични области, да защитават об-
щите интереси, да поддържат 
международния и регионален 
баланс на силите, да усъвършен-
стват глобалното управление. 

Страните заявяват подкре-
пата и защитата си за много-
странната търговска система, 
изградена върху централната 
роля на Световната търговска 
организация (СТО), включват 
се активно в реформирането на 
СТО, противопоставят се на ед-
ностранчивите подходи и про-
текционизма. Страните са го-
тови да укрепват партньорския 
диалог и координирането на по-
зициите си по търговско-иконо-
мически въпроси, предизвиква-
щи обща загриженост, да дават 
приноса си за осигуряването на 
устойчива и стабилна работа на 
глобалните и регионалните про-
изводствено-търговски звена, 
да съдействат за формиране на 
по-открита, инклузивна, транс-
парентна, недискриминационна 
система на международни тър-
говско-икономически правила. 

Страните подкрепят 
форма̀та „Група на двайсетте“ 
(Г-20) като важен диалогов те-
рен за обсъждане на въпроси от 

международното икономическо 
сътрудничество и на мерки за 
антикризисно реагиране, съв-
местно действат за укрепването 
духа на солидарност и сътруд-
ничество в рамките на Г-20, под-
крепят водещата роля на обе-
динението в сфери като между-
народната борба с епидемиите, 
възстановяване на световната 
икономика, подкрепа на инклу-
зивното устойчиво развитие, 
усъвършенстване на глобална-
та система за икономическо уп-
равление, изградено върху спра-
ведлива и рационална основа в 
интерес на колективната борба с 
глобалните предизвикателства. 

Страните подкрепят задъл-
бочаването на стратегическо-
то партньорство в рамките на 
БРИКС, съдействат за разши-
ряване на сътрудничеството 
по трите основни насоки: по-
литика и сигурност, икономи-
ка и финанси, хуманитарен об-
мен. В частност, Русия и Китай 
възнамеряват да съдействат за 
развитие на взаимодействие-
то в областта на обществено-
то здравеопазване, цифровата 
икономика, науката, иновации-
те и технологиите, включително 
и технологията на изкуствения 
интелект, а също за повиша-
ване на координацията между 
страните от БРИКС на между-
народната арена. Страните се 
стремят към по-нататъшно ук-
репване на формата „БРИКС 
плюс“/“аутрич“ като ефективен 
диалогов механизъм с регио-
налните интеграционни обеди-
нения и организации на разви-
ващите се страни и държавите с 
формиращи се пазари. 

Руската Страна ще окаже 
пълна подкрепа на Китайската 
Страна като председател на обе-
динението през 2022 г., ще оси-
гури съдействие за плодотвор-
ното протичане на XIV среща на 
БРИКС.

Русия и Китай са насочени 
към всестранно укрепване на 
Шанхайската организация за 
сътрудничество (ШОС) и по-на-
татъшното издигане на ролята 

й във формирането на полицен-
тричен световен ред, изграден 
върху общопризнатите прин-
ципи на международното право, 
многостранността, равната, съв-
местна, неделима, комплексна 
и устойчива сигурност. Те смя-
тат за важна последователната 
реализация на споразумения-
та за усъвършенстване на меха-
низмите за противодействие на 
предизвикателствата и запла-
хите пред сигурността на стра-
ните-членки на ШОС и в конте-
кста по решаване на тази задача 
се стремят към разширяване на 
функционалните възможности 
на Регионалната антитерорис-

тична структура на ШОС. 
Страните ще допринасят за 

ново качество и динамика на 
икономическото взаимодейст-
вие между държавите-членки на 
ШОС в търговската, производ-
ствената, транспортната, енер-
гетическата, финансовата, ин-
вестиционната, селскостопан-
ската, митническата, телекому-
никационната, иновационната 
и други представляващи взаи-
мен интерес сфери, включител-
но и чрез използването на нап-
редничави, енергоспестяващи и 
„зелени“ технологии.

Страните отбелязват плодот-
ворното взаимодействие в рам-
ките на ШОС, базиращо се на 
Споразумението между прави-
телствата на държавите-член-
ки на Шанхайската организация 
за сътрудничество на сътрудни-
чеството в областта на междуна-
родната информационна сигур-
ност от 2009 г., а също в рамките 
на профилната Експертна група. 
В този контекст те приветстват 
приетия на 17 септември 2021 г. 
в Душанбе от Съвета на държав-
ните глави на страните-членки 
на ШОС План за взаимодейст-
вие между държавите-членки 
на ШОС по въпросите на меж-
дународната информационна 
сигурност през 2022 – 2023 г.

Русия и Китай изхождат от 
постоянно нарастващото значе-
ние на културно-хуманитарното 
сътрудничество за постъпател-

ното развитие на ШОС. В име-
то на укрепването на взаимното 
разбирателство между народите 
на държавите-членки на ШОС те 
и занапред ще съдействат ефек-
тивно за задълбочаването на 
взаимодействието по направле-
ния като културни връзки, обра-
зование, наука и техника, здра-
веопазване, опазване на окол-
ната среда, туризъм, контакти 
между хората, спорт. 

Русия и Китай ще продъл-
жават да работят за укрепване-
то на ролята на АТИС (Азиат-
ско-тихоокеанското икономи-
ческо сътрудничество) като во-
деща многостранна диалогова 
арена на АТР по икономически-
те въпроси. Страните възнаме-
ряват да активизират координи-
раните си действия с цел успеш-
на реализация на „Путраджай-
ските ориентири за развитие 
на АТИС до 2040 г.“, наблягайки 
върху създаването на свободна, 
открита, справедлива, недискри-
минационна, прозрачна и пред-
сказуема търговско-инвести-
ционна среда в региона. Специа-
лен акцент ще се постави върху 
въпросите на борбата срещу пан-
демията на новата коронавирус-
на инфекция и възстановяването 
на икономиката, цифровизация-
та на широк спектър от различ-
ни сфери на човешката дейност, 
икономическия подем на отда-
лечени територии и постигането 
на взаимодействие между АТИС 
и други регионални многостран-
ни обединения със съзвучен дне-
вен ред.

Страните възнамеряват да 
развиват сътрудничеството си 
в рамките на форма̀та „Русия – 
Индия – Китай“, а също да ук-
репват взаимодействието си на 
форуми като Източноазиатската 
среща на високо равнище, Реги-
оналния форум на АСЕАН по си-
гурността, Съвещанието на ми-
нистрите на отбраната от стра-
ните-членки на АСЕАН и парт-
ньори в диалога. Русия и Китай 
подкрепят централната роля на 
АСЕАН в развитието на коопе-
рирането в Източна Азия, про-
дължават да засилват координа-
цията по въпросите на задълбо-
чаването на взаимодействието 
с АСЕАН, съвместно разгръщат 
сътрудничеството в областта на 
общественото здравеопазване, 
устойчивото развитие, борбата с 
тероризма и противодействието 
на транснационалната престъп-
ност. Страните възнамеряват и в 
бъдеще да работят в интерес на 
засилването на ролята на АСЕАН 
като ключов елемент в регионал-
ната архитектура.
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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:

ЛОШИ ПОЛИЧБИ...
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Към себе си

Когато си на дъното на пъкъла,
когато си най-тъжен, най-злочест,
от парещите въглени на мъката
си направи сам стълба и излез.

Когато от безпътица премазан си
и си зазидан в четири стени,
от всички свои пътища прерязани
нов път си направи и пак тръгни.

Светът когато мръкне пред очите ти
и притъмнява в тези две очи
сам слънце си създай и от лъчите му
с последния до него се качи.

Трънлив и сляп е на живота ребусът,
на кръст разпъва нашите души.
Загубил всичко, не загубвай себе си –
единствено така ще го решиш!

Дамян ДАМЯНОВ

АнтологияАнтология

Марио де АНДРАДЕ

Преброих годините си и от-
крих, че ми е останало по-малко 
време да живея занапред, откол-
кото е времето, което съм живял 
досега.

Имам повече минало, от-
колкото бъдеще.

Чувствам се като момчето, 
което получило купа с бонбони. 
Отначало то ядяло лакомо, но 
когато забелязало, че са му оста-
нали само няколко, то започнало 
да ги вкусва бавно.

Нямам време да се занима-
вам с посредствеността.

Не искам да влизам в сре-
щи, където парадират възпале-
ни его-та.

Дразнят ме завистниците, 
които се опитват да дискредити-
рат по-кадърните, ламтейки за 
техните места, таланти, пости-
жения и късмет.

Нямам време за безкрайни 
разговори, безполезно е да об-
съждам живота на другите, кои-

М
арио де Андраде е бразилски поет, романист, 
музиковед, изкуствовед, едно от големите име-
на на литературата в Бразилия. Роден е на 
09.10.1893 г. в гр. Сау Паулу. Завършва драма-

тичната и музикална консерватория през 1917 г., в коя-
то става преподавател през 1922 г. През 1920 г. предприе-
ма пътуване в селските райони из Бразилия, за да изучава 
нейната култура и народна музика. С поетичната си кни-
га „Paulicеia Desvairada” става един от родоначалниците на 
модернизма в бразилската поезия. Член е на авангардната 
група на Петимата. Пионер е в областта на етномузиколо-
гията. Автор е на книгите „Има капка кръв във всяко стихо-
творение”, „Племето на Хаботи”, „Краят на злините”, „Ко-
лата на сиромашията”, „Стихотворения”. Последната му 
книга е „Паулиска лира” (издадена посмъртно). Умира от 
сърдечен удар на 52 г. на 25.02.1945 г. в Сау Паулу. На негово 
име е наречена най-голямата библиотека в родния му град 
(1960), а ликът на Марио де Андраде е изобразен на бразил-
ската валута.

Портрет на Марио ди Андради 
от от Ласар Сегал

ДУШАТА МИ БЪРЗА!...

то не са част от моя живот.
Нямам време да управля-

вам чувствителността на хората, 
които въпреки хронологичната 
си възраст, са незрели.

Не мога да понасям как-
во правят хората, борейки се за 
власт.

Хората не обсъждат съдър-
жанието, а само етикетите. Вре-
мето ми стана оскъдно да об-

съждам етикети. Искам същ-
ността, душата ми бърза...

Няма много бонбони в купа-
та...

Искам да живея до човеч-
ни хора, много човечни, кои-
то се смеят на собствените си 
грешки, и далеч от такива, които 
са станали самодоволни и само-
надеяни от триумфите си, далеч 
от такива, изпълнени с чувство-

то за собствената си важност.
Искам да съм с такива, които 

не бягат от отговорностите си.
Които защитават човешкото 

достойнство.
Такива, които избират да са 

на страната на истината и чест-
ността.

Важно е само това, какво 
прави живота ни ценен за жи-
веене.

Искам да се обградя с хора, 
които знаят как да докоснат 
сърцето на другите.

Хора, които от ударите на 
живота са се научили да израст-
ват с доброта в душите си.

Да... аз бързам... да живея 

със силата, която само зре-
лостта носи.

Възнамерявам да не пропи-
лея нито едно от лакомствата, 
които са ми останали. Сигурен 
съм, че те ще бъдат още по-пре-
лестни от тези, които съм изял 
досега.

Целта ми е да стигна до 
края доволен и в мир с люби-
мите си хора и със съвестта си.

Надявам се, че вашата цел е 
същата, защото така или иначе 
и вие ще стигнете до края...

Източник: 
psychologyworkshop. 

blogspot.com

А
ко през ХХ век обявена-
та заплаха за свободата 
на европейците беше 
тоталитарната дър-

жава и в частност Съветския 
съюз, то за ХХI век „господари-
те на парите“ (терминът е на 
Вл.Катасонов) измислят нови 

страшилища: пандемии и чо-
вешката дейност, която рути 
озоновия слой и предизвиква 
глобално затопляне на плане-
тата.

Теорията за „озоновата 
дупка“, за която бяха връчени 
Нобелови награди, не можа да 
просъществува дълго време. 
Оказа се, че „дупката“ се разши-
рява и стеснява от причини ня-
мащи много общо с хладилни-
ците и козметиката. На въпроса 
как така тежките фреони из-
минават дългия път до Антар-
ктика и се издигат на 15-20 км 
нобелистите не дадоха отго-
вор.

Изоставили тихомълком 

„озоновата дупка“, от която 
ТНК „Дюпон“ спечели мили-
арди, а Русия загуби 100 млрд, 
глобалистите предвождани 
от друг нобелист Ал Гор, за-
ложиха на по-сигурен фейк 
– глобалното затопляне, при-
чиняващо се от т.н. парнико-
ви газове (въглероден диок-
сид, метан и др.). Започна се с 
Протокола от Киото (2002 г.) 
и Рамковата конвенция на 
ООН за климата. С ежегодни 
напъни на  IPCC се стигна до 
Парижкото споразумение за 
климата (2015 г.), подписано и 
ратифицирано от 195 държа-
ви вкл. и от България. 

На стр. 11

ЛОШИ ПОЛИЧБИ 
ЗА ЗЕЛЕНАТА 
ЕНЕРГЕТИКА

Румен ВОДЕНИЧАРОВ


