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Царската
реч на
Шипка

На 26 август, преди 86 години Борис III, цар на българите,
открива тържествено един от най-величествените ни паметници – на връх Шипка.
Политически боричкания, финансови проблеми, три войни и претенциите на съседните държави забавят строителството. Замислен още през 1879 г. мемориалът е готов през
1934 г.
Датата не е избрана случайно. Битката при Шипка е решителна за изхода на Руско-турската освободителна война
и затова е наричана Шипченската епопея. Руските войни и
българските опълченци не позволяват на основните османски части, предвождани от Сюлейман паша, да преминат
Стара планина и да се съединят с обсадените в Плевен
части на Осман паша. Малобройният отряд българи и руси,
наброяващ едва 7500 души, спира 30-хилядната османска
армия.
Заради героизма на българските опълченци и руските
войни още по време на Учредителното събрание на 13 април 1879 г. възниква идеята да се издигне такъв монумент.
Дават я народните представители Петко Каравелов, Петър
Берон и Петко Р. Славейков.
Политически боричкания, финансови проблеми, три вой-

9 август 681 г. Първото документирано
споменаване на
държавата на
българите на Аспарух
На стр. 5

излиза 1 път в месеца

ни и претенциите на съседните държави забавят строителството. Замислен още през 1879 г. мемориалът е готов през
1934 г.
Когато най-сетне паметникът е издигнат, към него се стичат над сто хиляди души. Присъстват и 80 живи опълченци.
В речта на царя ни, преливаща от признателност и любов към братята руси, не се мяркат румънци, финландци,
или каквито е да е други народности от безбрежната руска
империя, за които днешните русофоби толкова се тръшкат.
Обаче. Да напомним, че царят произнася словото си на
Шипка само три месеца след преврата, установил на власт
монархо-фашистко правителство и един месец след възНа стр. 5

Върху надгробната му плоча е написано:

„ПОЛИТИК
ПАТРИОТ“

Чий е гробът на алеята към езерото
с лилиите в Борисовата градина?
На стр. 2
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В речта на царя, преливаща
от признателност и любов
към братята руси, не се
мяркат румънци, финландци,
или каквито е да е други
народности от безбрежната
руска империя, за които
днешните русофоби толкова се
тръшкат.
Може би затова тя е
в "дълбока нелегалност" и
малцина са я чели. Прeдлагаме
ви пълния текст на това слово,
публикувано във в. "Мир"
(26.08.1934 г.) - един
от водещите вестници в
България тогава.

Ванга в пророчество за златно поколение:

Родените през
първите години след
2000-та г. ще спасят
България
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Под името му е написано лаконичното:

„ПОЛИТИК ПАТРИОТ“

Чий е гробът на алеята към
езерото с лилиите в Борисовата
градина?
В началото на една от алеите в Борисовата
градина, водещи към езерото с лилиите, точно до градинката със слончето, където поне
веднъж е минавал всеки софиянец, има гроб.
Надгробната плоча е приютена под един храст
и шарената сянка играе по черния гранит.
На това място лежи Райко Даскалов, а под
името му е написано лаконичното: „Политик патриот“. На негово име е кръстена и градинката
до улица „Солунска“ в центъра на София. Зад
„политик патриот“ обаче се крие изключително
интересен живот.
Роден е в. село Бяла черкова, Павликенско,
през 1886 година. Завършва търговската гимназия в Свищов, а след това изучава финанси
в Берлин. Като доброволец участва в Балканската война и завършва школа за запасни офицери. Под влиянието на Ценко Церовски става
активен член на БЗНС.
През 1915 година е мобилизиран в Първата
световна война като офицер в Петдесети пехотен полк. Следващата година е осъден на
затвор заради Деклозиеровата афера. В нея
Англия и Франция се опитват да привлекат на
своя страна България в хода на войната. Фернан дьо Клозиер, френски търговец, пристига
у нас и изкупува реколтата на по-висока от пазарната цена. Идеята зад това е, продоволствията да не стигнат до Германия. Тогавашният
премиер Васил Радославов арестува участвалите в аферата и конфискува реколтата.

Райко Иванов Даскалов
е български политик
от Българския
земеделски народен
съюз. Той е близък
сътрудник и участник
в правителствата
на Александър
Стамболийски. Негов
по-голям брат е
Стефан Даскалов,
също политик от
БЗНС.
Роден: 21 декември
1886 г., Бяла черква
Убит: 23 август 1923 г.,
Прага, Чехия

Следва амнистия, Даскалов заема няколко
министерски поста, а после бива изпратен на
дипломатическа служба в Чехословакия. Към
този момент борбата между БЗНС и ВМРО е
на живот и смърт, случва се деветоюнският
преврат и Стамболийски е убит от членове на
ВМРО.
Даскалов се опитва да предизвика международна реакция срещу случващото се в България, но малко повече от два месеца по-късно
е убит в Прага от члена на ВМРО Йордан Цицонков.
На 28.08.1923 година Даскалов е погребан
в столицата на тогавашната Чехословакия.
Траурната процесия е освиркана от българи,
живеещи там и мразещи режима на Александър Стамболийски. През 1946 г. останките на
Даскалов са преместени в София, в Борисовата градина - точно в началото на една от алеите, започващи от детската градинка със слончето и водещи към езерото с лилиите.
София Герасим Белев
източник: trafficnews.bg

През септември 1918 г. Даскалов заедно с
Александър Стамболийски е освободен от затвора и изпратен от властта при въстаналите
войници в Кюстендил и Радомир, с цел да ги
убедят да прекратят неподчинението. Вместо
това, двамата решават да го оглавят. Така на
27 септември Даскалов обявява създаването
на Радомирската република, обръща се към
народа за подкрепа, обявява се за главнокомандващ и тръгва към София. В крайна сметка
въстанието е премазано, а Даскалов ранен се
оказва в Солун.

ВМРО или Цанков убиха Райко Даскалов?
ца търси сгоден случай да убие Райко Даскалов
в България и посредством дипломатическия си
През лятото на 1923 година земеделският
по заповед на ЦК на ВМРО. Делото се гледа на
статут се опитва да организира международминистър е застрелян с два куршума в центъра
13 и 14 ноември 1923 г. в Прага. За обща изненана реакция в подкрепа на сваленото земеделна Прага
да с 8 срещу 4 гласа съдебните заседаско правителство. При него се стичат
„От лявата му страна вървеше Босолов, от
тели осъждат Николов само на 48 часа
всички видни дейци на БЗНС, успели
дясната  Бояджиев. Аз  на десетина крачки зад
затвор за незаконно носене на оръжие.
да избягат от България след преврата.
тях. Улицата бе пуста. Вървяхме по надолнищеПрисъдата предизвиква буря от негоКъм 10,30 ч. на 26 август по телефона
то с бърза крачка. Излязохме на улица “Холечдование. Прокурорът протестира решена Райко Даскалов се обажда Алексанкова”. Чух зад себе си стъпки. Точно когато се
нието на съда. Междувременно обвинядър Оббов – също бивш министър, и го
обърнах, бързо ме надмина един човек и веднаемият прави сензационно разкритие – не
кани на среща с новодошли земеделски
га започна да стреля.”
се казва Атанас Николов. Истинското му
емигранти. Даскалов се колебае
Това са първите показания, дадени
име е Йордан Цицонков от Щип.
дали да излезе от къщи. По разпред полицията от Йозеф Малина, теОт 22 до 27 октомври 1924 г. в град Талични канали до Прага достигат
лохранител на Райко Даскалов в Прабор
се гледа ново дело. Този път убиецсведения, че се готви убийството
га. Убиецът изстрелва два куршума
ът е осъден на 20 години зад решетките,
му.
в гърба на Даскалов. Георги Босолов
като на всеки 26 август – деня на престъЧешката полиция го предуотблъсква ръката на атентатора и треплението, той трябва да лежи в карцера.
преждава да бъде особено внитият куршум попада в близкия дувар,
Цицонков е изпратен в затвора на Табор.
мателен. Дори му праща двама
рикушира и ранява Иван Бояджиев.
Подозира
До властите обаче достигат слухове, че
агенти за охрана. Оббов обаче е
Малина успява да залови убиецът. Слусе, че
ВМРО готви бягството му, поради което е
настоятелен. Най-сетне към 11
чаен шофьор спира и откарва с колата
поръчката
ч. Даскалов склонява да отиде за атентата преместен в строгоохранявания затвор в
си Райко Даскалов в Подолския санатоград Картаузи. Тук на 23.01.1926 г. Цицонсрещу
на срещата. Заедно с него тръгриум. Там Даскалов веднага е оперира
Даскалов
ков се обесва.
ват агентът Йозеф Малина, Иван
от д-р Петрживалски, но заради голедошла
Райко Даскалов е погребан на
Бояджиев и студентът Георги Бомия кръвоизлив от левия бъбрек умира
от проф.
28.08.1923 г. в Прага, но според балкансолов. Четиримата се спускат по
на операционната маса на 26.08.1923 г.,
Убиецът
Александър
ските нрави траурната процесия е освирул. „Шведска”, завиват по „Холев 13,20 ч.
заявява, че се чкова” и стигат до Института на
Цанков
кана от български студенти, противници
Този ден Райко Даскалов решава
казва Атанас
на бившия земеделски режим. През 1946
слепите. Именно тук Даскалов
да остане в дома си на ул. „Шведска”
Николов. Но
г. костите му са върнати в България. Грое застигнат от смъртоносните
в Прага. По това време той е тук като
истинското
бът му днес е в софийската Борисова
куршуми. Изстрелите привличат
български пълномощен министър (пому име Йордан
градина.
много хора. С големи усилия посланик), след освобождаването му от
Цицонков от
В
политическото
пространство продължалицаите успяват да измъкнат заловения
поста управляващ Министерството на
Щип
ват да битуват мнения, че убийството на Райко
терорист от ръцете на разгвневените
финансите в кабинета на СтамболийДаскалов е вдъхновено от правителството на
граждани.
ски. В чешката столица го заварва и
професор Александър Цанков.
Убиецът заявява, че се казва Атанас
Деветоюнският преврат. Даскалов не
Д-р Боян Захов, източник: nabore.bg
Николов. Признава още, че от шест месесе примирява със смяната на властта
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183 години от рождението на Апостола.
Той ще продължава да се ражда отново и отново в сърцата ни

В
ОТ З

УК

„Тази е Божията воля, вашата святост”
Светостта на Любовта е движещата сила на неговата отдаденост
Васил Левски е събирателен образ на най-високите духовни и нравствени достижения на българската нация. Затова животът му изразява нейното
цялостно предназначение. Затова беше на висотата и на държавническото, и на духовното, и на
политическото, и социалното мислене. Затова времето осъществи чрез него нуждата си от мисия и
мисионер.
Всеизвестна е мисълта на Левски за времето, че
то е в нас и ние сме в него, но по-малко познато е
неговото желание да излезе преди него.
Знаел е, че времето е за всички еднакво, но и че
ние се проектираме, изявяваме се в него рлазлично чрез личния си избор. Че му придаваме своята
енергия и с мислите, с чувствата, с действията си,
нюансираме неговата неутралност със своята специфичност.

Апостолът на свободата избра да остави в аналите на времето своя оброк и жертвоготовността в
името на народа си. Остави ни и завета си за чиста
и свята република, за справедливост и за единение.
Едва ли можем в пълна степен да осъзнаем и
осмислим онаследеното от Апостола на нашата
свобода. Но с всяка година ще се доближаваме все
повече и все по-близко до неговата същност.
И той ще продължава да се ражда отново и отново в сърцата ни.
А един ден, когато станем готови да пожертваме
личното в името на общото, да служим безрезервно
на Бога и на ближния, ще прозрем и ще приложим
движещата сила на неговата отдаденост - Светостта на Любовта. Тази, която слива всички и всичко
в едно.

За нея Левски е казвал: „Тази е Божията воля,
вашата святост.” Чрез нея той разкри на дело целта
и смисъла на живота - да бъде осветен от Светлината на Духа, да достигне до извличането на духовната субстанция във всичко земно. Знаел е, че
до нея се достига най-вече чрез Любовта, особено
към страдащите, беззащитните, бедстващите хора.
Но също и това, че трябва постоянно да бдим, да
будуваме, да молителстваме пред нейния олтар
в нашия най- вътрешен храм. Защото порядъкът
тръгва тъкмо оттам, от нашата вътрешна будност и
от осъзнаването силата на духовността.
Лияна Фероли,
Общински комитет „Васил Левски”,
Кърджали

Награда ,,Най-добър международен поет’’
за д-р Наталия Георгиева
ВУ К

Доктор по наказателно
право Наталия Георгиева от
гр.Лом бе удостоена с международна награда за поезия.
На празникa на българската
просвета и култура и славянската писменост, поетесата-юрист спечели награда
,,Най-добър международен
поет’’ на престижния международен конкурс ,,Литературни искри’’ 2020 в гр.Гостивар,
Република Северна Македония. Този фестивал за поезия се провежда за седма
поредна година в македонския град Гостивар по случай деня на Светите братя
Кирил и Методий. Поетесата
успя да спечели голямото отличие в конкуренция от 175
автори от различни балкански държави, сред които са
Македония, Сърбия, Босна
и Херцеговина, Словения,
Хърватия, Черна гора и България. Авторката участва в

е на македонски
език в сборник
, , Л и те р ат ур н и
искри’’ 2020, в
който са включени стиховете
на всички автори, достигнали
Откровение
до финала на
конкурса. ЗаедТъй както роза от есен сломена,                              
но
с
наградата
поетесата е
губи чар в рана от слани,                              
отличена
и
с
,,Диплома
за
така с една сълза в мене.                           
най-добър
международен
сърцето ти, сърце ми рани.                             
И не ми е мил ни цвят, ни птица,                             поет.’’ Творческата биограни жал тая към дребната тревица,                            фия на Наталия Георгиева
щом във всеки образ и звезда,                            съдържа още много присъзирам сянка от твоя следа.                            знания и творчески постиИзгубена се лутам в заблуда,                            жения. През 2007 г. издава
пленена от зрителна измама,                           първата си лирична книга
летя по-волна и от пеперуда                           ’’Росни капки,’’ която съ52 стихотворения
и търся и зова,но теб те няма.                        държа
                          
в областта на пейзажната
Не си ти птица,ни стрък лале,                           и философската лирика.
Признание за своето твора част от моето сърце!
чество
поетесата-юрист
получава през 2017г. на наконкурса с три стихотворения ционалния онлайн конкурс
на различна тематика. Награ- за поезия за учени и доктоденото произведение се казва ранти, организиран от Съ,,Откровение’’ и спада към лю- юза на учените по случай
бовната лирика. Публикувано Европейската нощ на уче-

ОТ З

Преди 2000 години Исус Христос дава на човечеството пътя, истината и живота вечен. За съжаление, изкривената цивилизация не го разбра. Нито човечеството се развива по правилния път, нито истината достига до
хората. Животът вечен е непостижим за съвременния человек, живеещ поне 120 години. В момента има изследвания на 61 редакции на библията, които са осъвременени с методики и техники за работа с човешкия мозък,с
цел директен контакт с живия Бог в нас.
За целта нашите въпроси (различни молитви) се споделят три пъти на ден (сутрин, обед, вечер) по седем
пъти, с цел съгласно най-новите изследвания на човешкия мозък да се материализират нашите мисли. В това
отношение има интересни постижения в световен мащаб, някои от които са преведени на български от Елисавета Гошева, превела от английски книга за "новото раждане".

В Битие 17:5 Бог говори на
Абрам и каза, ‘‘Нито, твое
то име вече ще се нарича
Абрам, но твоето име ще
бъде Аврам; защото баща на
много народи АЗ те направих‘‘. Абрам означава екзалтиран баща, но Бог имаше
различен план за него и го
назова ‘'баща на много народи‘‘.
Аврам незабавно се приспособи на неговото ново
име. Някои може да са му се
подиграли, когато той смени

неговото име. Отмяната беше
също за Сара - неговата жена,
която беше бездетна; друг
безнадежден случай.
Но Аврам беше напълно
убеден в Божието Слово и нарече себе си така, както Бог го
назова.
По същия начин трябва да
се научите да се съгласявате с Бога и Неговото Слово.
Приеми своята нова идентичност и истинност (истинска
същност - бел. на преводача)
в Христос. Той те нарече свят,

Георги Петров - зам.
главен редактор на
в.,,Слово плюс’’
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ВАШАТА, НОВА ИДЕНТИЧНОСТ В ХРИСТОС
Славни неща, са изговорени за теб, о, град на Бога.
Села (Псалм 87:3).
Съществуват много и
славни описания на новото
създание - Благовестието.
Това е едно от нещата, заради което трябва да изучавате Библията повече, за да
знаете за славните неща, изговорени и написани за вас в
Словото. С какво име ви назова Бог? Да не отговориш,
означава, че лъжеш самият
себе си.

ните, където й е присъдена
втора награда. През 2019г.
получава Грамота на международния онлайн конкурс за
поезия ,,Мили дуели’’ в Босна и Херцеговина. Стихове
като ,,Пробуждане,’’ ,,Послание,’’ ,,Есен’’ са преведени
на руски, сръбски, английски
и македонски език. Някои от
произведенията на авторката са отпечатани в национални и международни издания
и литературни сборници.
През 2009г. нейни стихове са
включени в Алманах ,,Нова
българска литература’’, а
през месец декември 2019г.
стихове от новата й колекция
са публикувани в Антология
на световните писатели в
Румъния. Творческите изяви на д-р Наталия Георгиева
не спират дотук. Пред нея
предстои ново предизвикателство, а именно издаването на нова лирична книга.

праведен,проспериращ,поб
едоносен, повече от завоевател и т.н. Съгласи се с Бог
и Неговото описание.
Когато Павел искаше да
се обърне към Християните в Ефес, той ги спомена
като светиите и верните
(преданите) в Христос Исус
(Ефисяни 1:1) Това е вашето описание също. Ако не
си светия, тогава не си роденият отново. В Колосяни
1:22, Той ви нарече свети,
безукорни и непорочни.

Приеми и ходи в светлината
на тези истини и ще бъдеш
продуктивен в своя ход на
правда.
МОЛИТВА
Скъпи Отче, аз приемам
моята нова идентичност
и истинност в Христос. Аз
съм свят, невинен, безукорен и непорочен в твоите
очи, защото съм новороден, с тоята природа
на правда в моят Дух. Аз
живея в абсолютно господство, над обстоятелствата на живота в Името на
Исус.Амин!!
инж. Божидар Даскалов
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Ванга в пророчество за златно поколение:

24 години от смъртта на българската
пророчица (11 август 1996 г.)

Родените през първите години след
2000-та г. ще спасят България

Н

аричала ги кристалните деца – математици, музиканти, лекари, които ще се върнат
в страната ни със знания и ще я поведат

напред
Тези, които свалят Живков, определя като жадни
за власт, а сегашните управници – алчни за пари
Завещава да пазим Родопите и да не позволяваме там да стават природни бедствия
„След третото поколение българи страната ни
ще тръгне напред!“
Тези думи казва Ванга през 90-тегодини на миналия век пред близка приятелка, която решава да
запази в тайна доверените й пророчества.
За първи път тя реши да проговори пред „168
часа“ за срещите си с българската ясновидка и разказа за няколко нейни неизвестни до този момент
предсказания.
„Тя делеше поколенията на три – пояснява близката на Ванга. – За първо смяташе тези, които
свалиха Тодор Живков, и ги наричаше „жадни за
власт“. Второто са тези, които дойдоха след него
и по-скоро – начело на държавата в последните
10 години. Описваше ги като „себелюбци, алчни
за пари и богатства“ и ми казваше: „Ще стъпят на
власт в края на първото десетилетие на новия век,
но след тях ще дойдат други.“

Третото поколение нарича кристалните деца,
като казва, че те ще се родят в първите години
след 2000 г.
„Имаше предвид бебетата от 2002 до около
2006 г. – споделя източникът ни. – Особено тези
през 2005 г. Така поне я разбрах. Попитах я: „Защо
кристални деца?“, а тя ми отговори: „Те ще са чисти
като кристала и няма да подлежат на корупция. Ще
учат в чужбина и ще станат лекари, математици,
музиканти, учители и физици. Ще се върнат в България и чрез знанията си ще я поведат напред. Ще
дадат съвсем нов мироглед, ще си подадат ръка и
ще се обединят.“
Ванга тогава отсича, че не с пари, а с доброта
се живее.
Пророчеството е едно от малкото на брой, които
близката й приятелка знае, но смята, че за другите
все още не е дошъл моментът да видят бял свят.
Всъщност жената се запознава с Ванга, след
като решава да отиде при нея, за да търси помощ за личен проблем. „Случи се още през 1975
г., когато реших да я посетя на Рупите – спомня си
приятелката й. – Отидох, защото имах перипетии в
живота си, които не можех да реша. Не мога да ги
споделя, тъй като са доста лични. Тя обаче ми каза
да се върна при нея след определен период“.

Малките истории,
които остават вечно в нас

М

иналото лято ни се
обади наш приятелВалентин, който е
земеделец от Пазарджик и
каза, че иска да ни дари 700 кг
пъпеши, за да дадем из цяла
България на хората, които не
могат да си купят. Двамата с
Лукан тръгнахме в 6 сутринта
от София, натоварихме пъпешите в Пазарджик и хубавите
емоции започнаха. Минахме през дом за стари хора в

Стамболийски, семейства в
Стара Загора, Сливен- в дом
за хора с увреждания, Шумен и накрая в Добрич и Варна. Спирахме при всеки стар
човек по пътя и му давахме
пъпеш, спряхме и при един
човек, който работеше в поддръжката на пътя и с едно колело носеше чували с трева.
От всяка спирка излизаше пъпеш от буса, но влизаше капка
щастие в него. Една постъпка,
която ни накара и двамата да
плачем от мъка, беше този
дядо в Шумен. Този човек
чистеше тревата пред дома
си, спряхме буса пред него и
Лукан излезе с два пъпеша с
думите: "Дядо, вземи, моля
те, тези два пъпеша, защото
имаме повече в буса", той го
погледна и му целуна ръка с

думите: "Много хора имат повече, но всеки се е свил в себе
си, на 80 години съм и никой
не е спрял никога да ме пита
как си, камо ли да ми даде
нещо" и дядото се разплака.
Като се качи Лукан в буса се
спогледахме и се разплакахме и ние двамата. Само го
попитах: "Лукане, утре в колко ставаме да продължаваме
същото?", той:" Даже няма да
лягаме ако трябва."
Няма да забравим никога, че непознат човек на 80
години целуна ръка в знак
благодарност само защото
сме спряли да го видим и да
му дадем два пъпеша, които
струват по-малко от една кутия цигари.
Приятели, помнете, че найистинските истории се пишат
от случайностите и от хората
със сърца.
700 кг пъпеши, близо
1000км, 20 часа път, но стотици непознати хора щастливи.

Още на първата среща двете си допадат и това
е началото на духовна връзка, както я нарича източникът ни.
„Не знам за кой път бях отново при нея заради
сериозен проблем, но срещата ни беше съдбовна – разказва близката й довереничка. – Мисля,
че се случи през 1995 г. Бях отишла за здравето
си, но след като си поговорихме за това, тя рязко
отклони темата и започна да ми обяснява за баща
ми. Вероятно изпадна в транс и ми каза: „Баща ти
ще умре по еди какъв си начин и ще му облечеш
костюма от сватбата, за да го погребеш.“ Допълни,
че Митко, нейният съпруг, ще й го отведе на Димитровден.“
Жената се стряска от думите, но след години
разбира точно какво е искала да каже пророчицата
с последното си изречение.
На 11 август 1996 г. баба Ванга умира, а две години по-късно точно както го е описала, смъртта
си намира и бащата на приближената й.
„През 1998 г. той почина, но по-интересното е, че
го погребахме точно на Димитровден – обяснява
източникът ни.
Всичко и до най-малката подробност се бе сбъднало, както баба Ванга ми го описа. Малко след погребението я сънувах доволна, а баща ми до нея
седнал и й свири на някакъв инструмент.“
Именно тази ситуация кара близката приятелка
на Ванга да запази срещите с нея в тайна досега.
„Смятам, че някои неща може би няма да ги кажа
никога, но за други вече е време“, категорична е тя.
На една от срещите им Ванга й казва, че България е свещена страна, да се пази и обича.
„С един тежък тон ми сподели, че трябва да се
пазят най много Родопите и никога да не се позволява над нея да се доближават белият и тъмният
облак, иначе ще стане страшно – спомня си жената. – Нещо като потоп. Имаше предвид дъждът и
пороят. Господ ни предупреждава, но природата ни
отмъщава.“
Легендарната пророчица завършва разговора с
раздразнението си, че хората са й се присмивали,
хулели и не й вярвали.
„Много си мислят, че ще са мои наследници, но
искам да ги предупредя, че като мен няма човек и
няма и да се роди. Ще имам последователи, но те
ще са с различна дарба и мисия на тази Земя.“
източник „168 часа“

Б

ългария
е единствената страна в света, в която има
40 неравноделни такта. Смята
се, че набивайки хорото на
даден такт, ние
освен че повдигаме вибрациите на Земята, и
лекуваме органите си. Всяко
хоро отговаря за даден орган. Ганкиното хоро лекува дебелото черво, хайдушкото тонизира сърцето и лимфната система – казват, че това хоро
работи и в честотата на любовта. Когато човек
изпитва любов, той трепти в 50 херца, 150 е безусловната любов (например от майка към дете),
205 херца е саможертвената любов. Хайдушкото
хоро повдига вибрациите на любовта, то работи
там, където е лимфната система.
Ръченицата също има много важна функция,
защото когато я играем, се отделя ендорфин,
който е болкоуспокояващ и е 80 пъти по-силен от
морфина.
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9 август 681 г. - България за първи път
е спомената като държава

На 9 август 681 г., на 16ото заседание на Шестия
Вселенски събор в Константинопол, презвитер Константин за първи път споменава
българската държава като
такава.
Шестият вселенски събор
бил свикан в Константинопол (както Втория и Петия)
през 681 г. по повод ереста
на монофизитите* при Константинополския патриарх
Георгий, папа Агатон и император Константин IV Погонат
(668-685). В него участвали
170 отци.
След като Константин от
Апамея (Сирия) бил поканен
да се изкаже пред Светия
събор на неговото 16-о заседание, той излиза и изрича
следните паметни думи:
“Константин ме наричат
и съм презвитер на светата Божия църква в Апамея
от втора провинция Сирия,
ръкоположен от Авраам,
епископ на Артеуса. Дойдох на вашият свят Събор
за да ви съобщя, че ако аз
бях изслушан, то ние нямаше да претърпим това,

От стр. 1

мир и любов, защото Бог наймного обича мира и любовта.
А сега, ако заповядате, ще
напиша по сирийски за вярата, която ми даде Бог, за да
бъде преведено на гръцки”.
Ако съдим по хронологията на „Деяния...” войната с
България започва 20 март
680 г. и завършва преди 16
септември 681 г.. Основание за такова твърдение дават съобщенията от Първо
до Осемнадесето Деяние,
в които Константин Погонат
присъства и председателкоето претърпяхме през
тази година, т.е. това, което
претърпяхме във войната с
България. Още отначало исках да вляза на събора и да
моля да бъде сключен мир,
да бъде предложено някакво
примирително решение, и да
не се порицават нито тези,
нито другите, т.е. нито проповядващите една воля, нито
проповядващите две воли.
Аз се отправих при патриций
Теодор, военният началник и
го молих да съобщи за мен
на събора, за да се извърши

ства Събора до 20 март (11
Деяние), отсъства от 22 март
(12 Деяние и Събора се ръководи от упълномощени от
него лица) до 11 септември
(17 Деяние) и отново председателства Събора на 16 септември (18 Деяние).
Тази реч на Константин се
свързва с датирането на мирния договор между България
и Византия, който се явява
международно
признание
на Дунавска България. Затова Началото на Дунавска
Бъ л г ар и я
се брои от
681 г. Технически обаче това е
признаване
на част от
преди това
признатата още при
Ираклий Кубратова Велика България - нещо
като
признаването
на днешна
Македония.

Царската реч на Шипка
незабравимия благороден рицар ЦарОсвободителя, бляскаво увенча тоя
поглед на българина към свобода и
народно добруване. Тая война бе от
страна на братския руски народ едно
дело на великодушие без друг пример в
историята на народите.

становяването на дипломатическите ни отношения със СССР (дипломацията ни с Русия е прекъсвана неколкократно след 1886 г.) Легендарно
е царското двуличие. За същите негови думи на
Шипка, писани или изречени, само след пет-шест
години, Соболевата акция например, в Негово име
бият, арестуват и хвърлят в затвора. Така че сложни са обратите в историята, господа отчаяни русофоби. Явно, няма да ви се се понрави и царската
реч през 1934 г.
Може би затова тя е в "дълбока нелегалност" и
малцина са я чели. Прeдлагаме ви пълния текст
на това слово, публикувано на следващия ден
след произнасянето му във в. "Мир" - един от водещите вестници в България тогава.
Царската реч на Шипка
26.08.1934 г.
Ваши Високопреосвещенства, господа, братя
българи!
Освобождението на българския народ е най-величавия момент, най-крупното събитие в нашата
история. То е апотеоза на сбъднатите най-съкровени въжделения, хранени с векове в българската
душа.
На това място преди 57 години българската
съдба се беше спрела в колебание. По тия върхове руси и българи водиха три дни страшните боеве, от които зависеше изхода на освободителната
война. Старинната доблест на руското войнство се
покри тук с нови лаври, а българското опълчение,
родоначалника на нашата храбра армия, извърши
своя легендарен подвиг. И пред удивените погледи на света тук възсия славата на българското
оръжие, възкръснала след пет векове. От "Орлово
гнездо" блесна първия сияен лъч на българската
свобода.
Шипка е героичният образ на българското възраждане. Тя събра в един епически устрем мъжеството и духовните сили на българския народ.

Но пътя до Шипка бе далечен път. По него е килията на Паисий, българската църква във "Фенер",
лобното място на Левски, на Ботев, и черешовото
топче, които символически отбелязват преходите на неудържимия възход на българския народ.
Народните будители и апостоли на революцията,
борците за българска църква и борците за българска държава работиха, всеки със средствата
на своето време, но с еднакъв полет и със същата
светла надежда за българското освобождение.
Победоносната освободителна война,
водена от руските войски, начело с

Господа,
На тая светла епоха от борби, на това велико
дело за Освобождението и на техните дейци и герои, народната признателност издигна тук, на това
място, тоя величествен паметник. Всеки паметник, обаче, е разрушим от времето. Неразрушим
е само споменът, който живее в поколенията и ги
вдъхновява към подвиг. Такъв невидим паметник
трябва да издигнем и ние в душите си за великата
епопея на освобождението, за безсмъртния подвиг на Шипка и да го предадем на нашите потомци.
Пред лицето на ратниците, героите и доблестните опълченци, живи между нас, и пред невидимите гробове на славно загиналите, нека кажем,
че свето ще пазим техния спомен. На живите нека
кажем: "Бъдете горди: вашият пример вечно ще
въодушевева българските сърца". А на падналите
в борбата да кажем: "Спете спокойно. Вашите завети няма да бъдат забравени!"
С тия чувства на развълнувана почит, с които
у всеки българин е свързана неделимо и почитта
към братския руски народ и към руските герои и
ветерани от Освободителната война, аз се прекланям дълбоко пред светлото дело на нашето
Освобождение и, от името на българския народ,
откривам тоя паметник и го предавам на грядущите поколения за назидание, вечна слава и признателност.
Да живее България! Ура!
В. "Мир", понеделник, 27 август 1934 год.
Архивна колекция на Централната
библиотека на БАН
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Руският президент Владимир Путин предупреждава:

ЗАПАДЪТ ПРЕНАПИСВА ИСТОРИЯТА!

Путин иска извънредна среща на върха на петте постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН! Омаловажава се саможертвата на
съветските народи. Неприемливо е да се сравняват освободители с окупатори! Западът се опитва да пренапише историята на Втората
световна война, като омаловажава саможертвата на съветските народи, които са истинските победители над нацистка Германия. Това са само част от
заключенията в обширната статия на президента на Русия Владимир Путин, публикувана едновременно на английски език в авторитетното консервативно американско издание "The National Interest"” и на руски в официоза “Российская газета” и сайта на Кремъл.
Материалът идва броени дни преди провеждането на отложения Парад на Победата в Москва на 24 юни. Статията, озаглавена “75 години от победата: общата отговорност пред историята и бъдещето” на руски език и “Истинските уроци от 75-ата годишнина от Втората световна война” на
английски, започва от личните спомени на Владимир Путин, чийто двегодишен брат е починал, а баща му се е сражавал и тежко ранен по време на
обсадата на Ленинград (б. р. - днешен Санкт Петербург) и значението за неговото поколение руснаци на тази саможертва.
...
“Не може да има съмнения, че среща на върха между Русия, Китай, САЩ, Франция и Великобритания ще изиграе важна роля в търсенето на общи отговори на съвременните предизвикателства и заплахи, и ще демонстрира общо желание към поддържането на съюзнически отношения, в духа на
високи хуманни идеали и ценности, за които рамо до рамо се сражаваха нашите бащи и предци”.

Продължение от бр. 8

КРЕМЪЛ ОТВОРИ АРХИВИТЕ НА СССР
На 28 септември 1939 г. в Москва И. Рибентроп и
В. Молотов подписват Договора за приятелство, както
и тайния протокол за промяна на държавната граница, който признава демаркационната линия, където
де-факто стоят две армии.
През есента на 1939 г., решавайки своите воен
но-стратегически, отбранителни задачи, Съветският
съюз започва процеса на инкорпорация на Латвия,
Литва и Естония. Влизането им в СССР е осъществено на договорна основа, със съгласието на избраните
власти. Това беше в съответствие с тогавашното международно и държавно право. Освен това през октомври 1939 г. град Вилно и околният регион, преди това
част от Полша, са върнати в Литва. Прибалтийските
републики в рамките на СССР запазиха своето управление, език и имаха представителство в съветските
висши държавни структури.
През всичките тези месеци на дипломатическата
и военно-политическата борба, работата на разузнаването, която беше невидима за любопитните очи, не
спря. Москва разбра, че пред нея има непримирим
и жесток враг, че вече се води скрита война с нацизма. И няма причина да възприемаме официалните
изявления, официални протоколни записки от онези
години, като доказателство за „приятелството“ между
СССР и Германия. СССР имаше активни търговски и
технически контакти не само с Германия, но и с други
страни. В същото време Хитлер многократно се опитва да вкара СССР в конфронтация с Великобритания.
Съветското ръководство обаче не се поддава на тези
убеждения.
Хитлер прави последния си опит да убеди Съветския съюз да предприеме съвместни действия по
време на посещението на Молотов в Берлин през ноември 1940 г. Но Молотов точно спазва инструкциите
на Сталин, като се ограничава до общи дискусии за
идеята на германците за присъединяване на СССР
към Тристранния пакт - съюзът на Германия, Италия
и Япония, подписан през септември 1940 г. и насочен
срещу Великобритания и САЩ. Неслучайно още на
17 ноември Молотов инструктира съветския пратеник
в Лондон И. Майски по следния начин: „За да се ориентирате ... В Берлин не беше подписан никакъв договор и не беше предвидено да се подпише. Случаят
в Берлин беше ограничен до ... размяна на мнения
... Германците и японците, както виждате, много биха
искали да ни насочат към Персийския залив и Индия.
Отхвърлихме дискусията по този въпрос, тъй като
считаме такъв съвет от Германия за неподходящ“.
А на 25 ноември съветското
ръководство сложи край на това.

Официално на Берлин бяха изложени
условия, които бяха неприемливи за
нацистите, включително изтеглянето
на германски войски от Финландия,
споразумение за взаимна помощ между
СССР и България и редица други.
По този начин, умишлено изключвайки
за себе си всякаква възможност за
присъединяване към Пакта. Тази позиция
окончателно укрепи намерението на
фюрера да започне война срещу СССР.
И вече през декември, като остави
настрана всички предупреждения на
своите стратези за катастрофалната
опасност от война на два фронта,
Хитлер одобри плана на Барбароса. Той
направи това, осъзнавайки, че именно
Съветският съюз е основната сила,
която му се противопоставя в Европа. И
че предстоящият сблъсък на Изток ще
реши изхода на световната война. И беше
сигурен, че походът срещу Москва ще
бъде бърз и успешен.
На 4 октомври 1939 г. в Камарата на лордовете
британският външен министър Е. Халифакс заяви:
„... трябва да се припомни, че действията на съветското правителство се състоят в прехвърляне на
границата по същество на линията, препоръчана от
лорд Кързън по време на Версайската конференция
... Цитирам само исторически факти и вярвам, че те
са неоспорими“. Известният британски политически
и държавен деятел Д. Лойд Джордж подчертава: „Руските армии окупираха територии, които не бяха полски и които бяха насилствено превзети от Полша след
Първата световна война ... Би било акт на престъпно
безумие да се постави руското придвижване под общ
знаменател с придвижването на немците“.
Британският заместник-министър на външните
работи Р. Бътлър на 17 октомври 1939 г. сподели, че:
„... в британските правителствени кръгове се смята,
че не може да се поставя въпрос за връщането на Западна Украйна и Беларус в Полша. Ако е възможно
да се създаде етнографска Полша със скромен размер с гаранция не само от СССР и Германия, но също
Англия и Франция, британското правителство ще се
смята за напълно удовлетворено“. На 27 октомври
1939 г. главният съветник на Н. Чембърлейн Х. Уилсън казва: „Полша трябва ... да бъде възстановена
като независима държава в своята етнографска база,
но без Западна Украйна и Беларус“.
Мрез май 1939 г. У. Чърчил, заяви в Камарата на

общините: „Ще бъдем в смъртна опасност, ако не успеем да създадем голям съюз срещу агресията. Би
било пълна глупост, ако отхвърлим естественото сътрудничество със Съветска Русия“. И след избухването на военните действия в Европа - на среща с И.
Майски на 6 октомври 1939 г., той поверително заяви,
че „... няма сериозни противоречия между Великобритания и СССР и, следователно, няма основания за
напрегнати и незадоволителни отношения. Британското правителство ... би искало да развие ... търговски отношения. Освен това би било готово да обсъди
всякакви други мерки, които биха могли да помогнат
за подобряване на отношенията“.
Втората световна война не се случи за една нощ,
не започна внезапно, изведнъж. И германската агресия срещу Полша не беше внезапна. Тя е резултат
от много тенденции и фактори в световната политика
от този период. Всички предвоенни събития бяха подредени в една съдбовна верига. Но, разбира се, основното, което предопредели най-голямата трагедия
в историята на човечеството, е държавният егоизъм,
малодушието, снизхождението към набиращия сила
агресор и неподготвеността на политическите елити
да търсят компромис.
Следователно е несправедливо да се твърди, че
двудневното посещение в Москва на нацисткия външен министър Рибентроп е основната причина, която
породи Втората световна война. Всички водещи страни в една или друга степен носят своя дял на вината
за нейното начало. Всяка от тях направи непоправими грешки, като по презумпция повярва, че е възможно да надхитрите другите, да си осигурите едностранни предимства или да остане далеч от предстоящата
световна катастрофа. И за такава късогледство, за
отказа да създадат система за колективна сигурност,
те трябваше да платят с милиони животи, колосални
загуби.
Пиша за това без най-малкото намерение да поемам ролята на съдия, да обвинявам или оправдавам
някого, особено да инициирам нов кръг от международна информационна конфронтация в историческата област, който може да сблъска държави и народи.
Считам, че академичната наука с широко представителство на уважавани учени от различни страни трябва да бъде ангажирана в търсенето на балансирани
оценки на миналите събития.
Въпреки това много от нашите партньори все още
не са готови за съвместна работа. Напротив, преследвайки целите си, те увеличават броя и мащаба
на информационните атаки срещу страната ни, искат
да ни принудят да се оправдаваме, да се чувстваме
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виновни. Приемат откровено лицемерни и политизирани декларации.
Например резолюцията за значението на запазването на историческата памет за бъдещето на Европа,
одобрена от Европейския парламент на 19 септември
2019 г., директно обвиняваща СССР, заедно с нацистка
Германия, в разпалването на Втората световна война.
Естествено, там не се споменава за Мюнхен.
Вярвам, че подобни „документи“ - не мога да нарека тази резолюция документ –с явното намерение да
се предизвика скандал, за опасни, реални заплахи. В
крайна сметка тя беше приета от много уважаван орган. И какво демонстрира? Колкото и тъжно да е, това е
съзнателна политика за унищожаване на следвоенния
световен ред, създаването на който беше въпрос на
чест и отговорност на държавите, редица представители на които днес гласуваха за тази невярна декларация. И по този начин те вдигнаха ръка на заключенията
на Нюрнбергския трибунал, на усилията на световната
общност, която създаде универсални международни
институции след победата през 1945 година.
Припомням в тази връзка, че самият процес на европейска интеграция, по време на който бяха създадени съответните структури, включително Европейският
парламент, стана възможен само благодарение на поуките от миналото, на неговите ясни правни и политически оценки. А тези, които съзнателно поставят под
въпрос този консенсус, разрушават основите на следвоенна Европа.
Освен заплахата за основните принципи на световния ред, има и морална, нравствена страна.
Забравянето на уроците на историята неизбежно
води до тежко възмездие. Ние твърдо ще защитаваме
истината въз основа на документирани исторически
факти. Продължаваме честно и безпристрастно да говорим за събитията от Втората световна война. Това е
насочено и към мащабен проект за създаване в Русия
на най-голямата колекция от архивни документи, филмови и фотоматериали за историята на Втората световна война и предвоенния период.
Днес историците разполагат с документи за военно планиране, директиви на съветския и германския
щаб. И накрая, знаем как се развиха събитията в реалността. От висотата на тези знания мнозина говорят за действия, грешките, погрешните изчисления на
военно-политическото ръководство на страната. Ще
кажа едно в тази връзка: наред с огромния поток от дезинформация от различни видове, съветските лидери
получиха и реална информация за предстоящата нацистка агресия.
Войната не беше внезапна, чакаха я, подготвяха
се за нея. Но нацисткият удар беше наистина безпрецедентен в историята на разрушителната мощ. На 22
юни 1941 г. Съветският съюз се натъква на най-мощната, мобилизирана и обучена армия в света, за която
работи индустриалният, икономическият, военният потенциал на почти цяла Европа. В тази смъртоносна инвазия участваха не само вермахтът, но и германските
сателити, военните контингенти на много други държави на европейския континент.
***
Съветският съюз, Червената армия, направиха
основния, решаващ принос за разгрома на нацизма без значение какво се опитват да докажат сега. Герои,
които се сражаваха до края, обкръжени в Белосток и
Могильов, Уман и Киев, Вязма и Харков. Те тръгваха в
атаката под Москва и Сталинград, Севастопол и Одеса, Курск и Смоленск. Освободиха Варшава, Белград,
Виена и Прага. Те взеха с щурм Кьонигсберг и Берлин.
Ние поддържаме истинската, а не гладка или лакирана истина за войната. Тази
народна, човешка истина - сурова, горчива
и безпощадна - до голяма степен ни беше
предадена от писатели и поети, преминали през огъня и ада на фронтовите изпитания.
***
Ще цитирам друг документ. Това е докладът на
Международната комисия за репарации от Германия, оглавена от И. Майски, подготвен през февруари 1945 г. Задачата на Комисията беше да определи формулата, според която победената Германия
трябваше да компенсира щетите, понесени от побеждаващите сили. Комисията заключи, че „броят на
изхабените от Германия войнико-дни, прекарани на

съветския фронт, надхвърля това число на всички останали съюзнически фронтове поне 10 пъти.
Съветският фронт също привлича четири пети от
немските танкове и около две трети от немските самолети“ . Като цяло СССР представляваше
около 75 процента от всички военни усилия на
антихитлеристката коалиция. През военните години Червената армия „унищожава“ 626 дивизии от
държавите на „оста“, от които 508 са германски.
На 28 април 1942 г. Рузвелт в обръщението си
към американската нация заяви: „Руските войски
унищожиха и продължават да унищожават повече
от човешката сила, самолетите, танковете и пушките на нашия общ враг, отколкото цялата останала Организация на обединените нации.“ Чърчил
в съобщение до Сталин на 27 септември
1944 г. пише, че „именно руската армия
извади червата на германската военна
машина ...“.
Тази оценка резонира по целия свят. Защото в
тези думи се съдържа същата велика истина, която никой тогава не поставя под въпрос. Почти 27
милиона съветски граждани загинаха на фронтовете, в германски плен, умираха от глад и бомбардировки, в гетата и пещите на нацистките лагери
на смъртта. СССР загуби един от седем свои граждани, Великобритания - един от 127, а САЩ - един
от 320 души. За съжаление, тази цифра на найтежките, непоправими загуби на Съветския съюз
е неубедителна.
До победата довеждат усилията на всички
страни и народи, които се борят с общия враг. Британската армия защитава родината си от нахлуване, воюва с нацистите и техните сателити в Средиземно море, в Северна Африка. Американските
и британските войски освободиха Италия, откриха
Втория фронт. САЩ нанесоха мощни, смазващи
удари на агресора в Тихия океан. Помним колосалните жертви на китайския народ и огромната
му роля в разгрома на японските милитаристи. Не
забравяйте бойците на „Сражаваща се Франция“,
които не признаха срамната капитулация и продължиха борбата срещу нацистите.
Винаги ще бъдем благодарни за помощта, оказана от съюзниците, предоставили на Червената
армия боеприпаси, суровини, храна и оборудване.
И тя беше значителна - около 7 процента от общата военна продукция на Съветския съюз.
Лидерите на Голямата тройка имаха ясно разбиране, че комбинацията от индустриални, ресурсни и военни потенциали на СССР, САЩ, Великобритания ще създаде безспорно превъзходство
над врага.
Съветският съюз изпълни изцяло задълженията си към съюзниците, като винаги протягаше
ръка за помощ. По този начин, в мащабната операция „Багратион“ в Беларус, Червената армия
подкрепи десанта на англо-американските войски
в Нормандия. През януари 1945 г., пробивайки до
Одер, нашите войници сложиха край на последното мощно настъпление на Вермахта на Западния
фронт в Ардените. И три месеца след победата
над Германия, СССР, в пълно съответствие със
споразуменията от Ялта, обявява война на Япония и побеждава милионната Квантунска армия.
Лидерите на СССР, САЩ и Великобритания
се изправиха без преувеличение пред историческа задача. Сталин, Рузвелт, Чърчил представяха
държави с различни идеологии, държавни стремежи, интереси, култури, но показаха голяма политическа воля, издигнаха се над противоречия
и пристрастия и поставиха на преден план истинските интереси на света. В резултат те успяха да
постигнат споразумение и да постигнат решение,
от което спечели цялото човечество.

Държавите-победителки ни оставиха система,
която стана квинтесенция на интелектуалното и политическо търсене на няколко века. Поредицата конференции - Техеран, Ялта, Сан Франциско, Потсдам
- постави основата на това, че светът живее без глобална война вече 75 години, въпреки изключително
острите противоречия.
Историческият ревизионизъм, проявите на който
сега наблюдаваме на Запад, особено по отношение
на темата за Втората световна война и нейния резултат, е опасен, защото грубо, цинично изкривява
разбирането за принципите на мирното развитие, заложени през 1945 г. от конференциите в Ялта и Сан
Франциско. Основното историческо постижение на
Ялта и други решения от онова време е споразумението за създаване на механизъм, който да позволи
на водещите сили да останат в рамките на дипломацията, като същевременно разрешават възникналите между тях различия.
XX век донесе тотални и всеобхватни световни
конфликти, а през 1945 г. ядреното оръжие също излезе на арената, способно физически да унищожи
Земята. С други думи, уреждането на спорове със
сила стана изключително опасно. И победителите
във Втората световна война разбраха това. Разбрахме и осъзнахме собствената си отговорност към човечеството.
***
Новото глобално противопоставяне започна веднага след края на Втората световна война и на моменти беше много ожесточено. И фактът, че Студената война не се превърна в Трета световна война,
убедително потвърждава ефективността на споразуменията, сключени от Тримата големи. Правилата за
поведение, договорени по време на създаването на
ООН, направи възможно по-нататъшното минимизиране на рисковете и поддържане на конфронтацията
под контрол.
Наш дълг – на всички тези, които поемат политическата отговорност и преди всичко на предстаявителите на държавите-победителки във Втората световна война – е да гарантираме, че тази система ще се
запази и усъвършенства. И днес, както и през 1945
г., е важно да покажем политическа воля и заедно
да обсъждаме бъдещето. Нашите колеги - господата
Си Дзинпин, Макрон, Тръмп, Джонсън - подкрепиха
руската инициатива, предложена за провеждане на
среща на лидерите на петте ядрени държави - постоянни членове на Съвета за сигурност. Благодарим им за това и очакваме такава лична среща да се
проведе при първа възможност.
Програмата на предстоящата среща на върха на
„петорката“, предложена от Русия, е изключително
важна и актуална както за нашите страни, така и за
целия свят. И по всички точки имаме конкретни идеи
и инициативи.
Не може да има съмнение, че срещата на върха
на Русия, Китай, Франция, САЩ и Великобритания
ще играе важна роля в намирането на общи отговори на съвременните предизвикателства и заплахи
и ще демонстрира обща ангажираност към духа на
съюза, високите хуманистични идеали и ценности,
за които рамо до рамо се сражаваха нашите бащи
и дядовци.
Въз основа на обща историческа памет можем и
трябва да се доверяваме един на друг. Това ще послужи за солидна основа за успешни преговори и съгласувани действия с цел укрепване на стабилността и сигурността на планетата, за просперитет и благополучие на всички държави. Без преувеличение,
това е наше общо задължение и отговорност към
целия свят, към настоящите и бъдещите поколения.
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Ние сме все по-близо до квантовия Интернет.
Но какъв ще е той?

За създаването на квантов интернет се работи
интензивно в много страни по света. Например,
тази година от Делфтския технически университет обещават да демонстрират работна версия на
квантов интернет, тоест непробиваема зашифрована информация ще може да се предава по цяла
Нидерландия. Бързина и сигурност ще бъдат едни
от най-съществените преимущества на квантовия интернет, но той е още много далеч от масово
внедряване и предстои много работа в най-различни направления за да се осъществи този невероятен технологичен пробив.
Още през февруари 2020 година учени от Аргонската национална лаборатория към Mинистерството на енергетиката на САЩ и Чикагския
университет съобщиха, че са достигнали до квантово заплитане, при което поведението на двойка
частици е свързано, така че тяхното състояние е
абсолютно идентично. Това е станало в 83,7 –километрова мрежа с квантови бримки, намираща
се в предградията на Чикаго.
Даже и да не сте учен, запознат с квантовата
механика, може би ще ви е интересно защо е този
шум около това явление, тоест около поведението на материята и енергията в микросвета, който
много се различава от обичайния свят, който наблюдаваме около нас.
Постиженията на изследователите могат да
станат важна крачка в разработването на нова,
много по-мощна версия на Интернет в близките
няколко десетилетия. Вместо битове, които използва съвременната мрежа и които могат да бъдат единствено със значенията 0 и 1, бъдещият
квантов Интернет ще използва кубити с квантова
информация, които ще могат да приемат безкрайно число от значения . (Кубитът е единица информация, която се използва в квантовите компютри).
Това би позволило на квантовия интернет да
има много по-голяма пропусквателна способност,
което от своя страна би позволило към него да
бъдат включвани свръхмощни компютри и други
устройства. Освен това ще трябва да бъдат разработвани програмни приложения, които в момента са просто невъзможни с така съществуващия
интернет.
„Квантовият Интернет ще стане платформа за
цяла квантова екосистема, в която компютрите,
мрежите и датчиците ще обменят информация
по принципиално нов начин, в която търсенето,
общуването и изчисленията в буквалния смисъл
ще работят като едно цяло – обяснява Дейвид
Аушалъм, професор по спинотроника и квантова
информация в Института по молекулярно инженерство Притцекер към Чикагския университет и
старши научен сътрудник в Аргонската национална лаборатория, който е ръководил проекта.

волило да се постигне много по-голяма сигурност,
отколкото сега.
„Най-елементарният начин да се разбере концепцията на квантовия интернет, това е концепцията за квантовата телепортация“ – обяснява Сумит
Хатри, изследовател от Университета на Луизиана, намиращ се в Батън Руж.
Той и неговите колеги публикуваха статия за
възможностите на космическия квантов интернет,
в който спътницити постоянно ще транслират заплетени фотони на повърхността на Земята.
„Квантовата телепортация не прилича на това,
което обикновеният човек си представя на база
това, което е видял в научно-фантастичните филми“ – обяснява Хатри.- „В квантовата телепортация
ако двама човека искат да общуват, те съвместно
използват двойка квантови частици, които са заплетени. След това, посредством последователност от операции, изпращачът може да изпрати
всякаква квантова информация на получателя, но
това естествено не може да бъде направено побързо, отколкото е скоростта на светлината. Тази
съвкупност на общото заплитане между двойките
хора по целия свят в същност представлява квантовия Интернет. Главният въпрос на изследванията се състои в това как по-добре да се разпределят
тези заплетени двойки сред хората, които са разпределени по целия свят“.
В момента, когато това ще може да бъде осъществено, квантовият Интернет ще стане толкова
удивително бърз, че отдалечените часовници ще
са синхронизирани хиляди пъти по-точно, отколкото атомните, които се използват в момента, пише
списание Cosmos. Това би направило GPS-навигацията много по-точна, отколкото днес. Би дало
възможност да се изобрази гравитационното поле
на Земята толкова подробно, че учените биха могли да забележат пулсациите на гравитационните
вълни. Друго впечатляващо приложение на кван-

товия интернет би била възможността фотони да
се телепортират от отдалечени телескопи, разположени по цялата планета и работещи във видимия спектър на светлината по цялата Земя, за да
се свържат в гигантска виртуална обсерватория.
„Потенциално вие бихте могли да наблюдавате
планети, въртящи се около други звезди“ – обяснява Николас Питерс , ръководител на групата, занимаваща се с квантови информационни науки в
Националната лаборатория Оук Ридж.
Проблеми със създаването
на квантов Интернет
Но преди всичко това да бъде осъществено,
изследователите трябва да си изяснят как може
да бъде създаден квантов интернет. Отчитайки
странните особености на квантовата механика,
това съвсем не е проста задача.
„В класическия свят вие може да кодирате информацията и да я съхранявате и тя да не се разрушава – казва Питерс – В квантовия свят вие кодирате информацията и тя започва да се разпада
практически веднага“.
Другият проблем се състои в това, че тъй като
количеството енергия, което съответства на квантовата информация е твърде малко, е трудно то да
се удържи от взаимодействие с външния свят.
„Днес в много случаи квантовите системи работят само при много ниски температури – казва
Нюел – Другата алтернатива е да се работи във
вакуум“.
Нюел обяснява, че създаването за квантови интернет-функции ще е необходимо различно апаратно осигуряване, което още не е разработено.
По тази причина е много сложно да се прогнозира
кога ще бъде пуснат квантовия интернет, но някои
учени предполагат, че това може да се осъществи
до 2030 година.
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Какво е това квантов интернет?
За какво ни е и какво прави той? Като начало,
квантовият интернет няма за цел да замени познатия ни интернет. Той е по-скоро допълнение към
него. Той ще може да се погрижи за някои проблеми, които в момента пречат на сегашния интернет.
Например, квантовият интернет ще осигури много
по-добра защита срещу хакери и киберпрестъпници. Ако в този момент, Алиса от Ню Йорк изпрати
съобщение на Боб в Калифорния през интернет,
то съобщението преминава горе-долу по права
линия от единия бряг до другия. По пътя сигналите, които предават съобщението се влошават и
специални устройства трябва да четат тези сигнали, да ги усилват и да поправят грешките. Но този
процес позволява на хакерите да проникнат и да
прихващат съобщенията.
При квантовите съобщения няма такъв проблем. Квантовите мрежи използват частици от фотони за изпращане на съобщенията, които не могат да бъдат атакувани. По думите на Рей Нюел,
изследовател от Националната лаборатория Лос
Аламос, вместо да се шифрират съобщенията
посредством сложен математически апарат, ние
ще разчитаме на особените закони на квантовата
физика.
„Вие не можете да я копирате квантовата информация или да я разделите, и даже не можете
да я погледнете без да я промените“- обяснява
Нюел.
Фактически, със самия опит да прихванете
съобщението, вие го унищожавате. Това би поз-
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Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници „Хеликон”, „Сиела”, „Колхида”,
„Бард”, „Белканто”, „Нанси”, „Паола”, „Букспойнт”, „Български книжици”, „Нова епоха”,
„Елрид”, „Книжарницата” и „Малкият принц”, както и от книжните борси „Болид” и

„Искър”. Книгите можете да поръчате и в нашия интернет магазин:
www. kvantov-prehod.org и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес.

