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Веymралumеm не

означаВа ненамеса
Om4uчеиэа
BOABЦUВ1D8

4 мau ще се запомнu

не само със cъgбоносно

mo гласу8ане на парла

MeHma за небеmо Hag
България, но u с mo6a, че
om6ън на nnoщagag6в ge
монсmрацuu - .про-" u
aHmu НАТО, npekapaxa
осем часа nog напора ~a

чy6cm6ama си на gВagвc~
rruнa метра egнu ат gpy
au без Huтa eguH uнцu

gенm.Тозu забележuте

лен фakm, cnop8Q~ бе

заслуга нau-6ече на сuлu
me на pega. Cnokoйcm8u
eгno, koвrтю uзnьч6а>Саme,
се npega8awв на MUmuн

гу6ащumе u по He8egoMu
псuхологt.iчесku .nъmuща

не позВоляВаwе емоцuя
ma, Makap U:jЖсmремал
на, ga се~В агре
сия. Crnanuч.-.=паJ1O!IUЦuя
заcлy>ku 8ъ8 6mOPtAJk om
личен u за~gu gpyau
неща. На пърВо мясmо,

m о В а

6ewe ней

нuяm 6ug,
лuwен om
mежkоmо

боuно

снаряже

Hue на

wлемоВе

гne, a6mo
Mamume
u naлkume, m.~. ат беле

зumе на "грyбamа сunа" ,
kояmо осuгуряВа pega
чрез -BHywaBaHemo на

страха, Тезu аmрибути
са ни 90 болkа познати

от януарсkumе събития

на 1997 оkоло същата

maзu cгpaga;, maka kaknю

разбрахме rтюгa6а, че по-
n'II'I~ ......*а...а t:..16 ~"'2

лин. В дъното на тези усилия

на Москва стои ясно очерта

лата се през 90"те години

cтpaтeFИЯ руските интереси

на Бanканкreда се защмта

ват не чрез пряк силов на

ТЖЖ, а чрез умелоборавене

с лocroвете на икономичес

ките и енергкйните групи

ровки и на форуми като KOI+
,.e..,...U8"W"'D r"""'"8 '!»О 1:.'.nl'l~

КосоВо: ренесанс на ООН?
ПетърКАРАБОЕВ

: .... ".

чirlQe си останат с имиджа
..Т1рИяteЛ и посредник на

пфвНичнирежими като тези
в Бeлrpaди Бarдaди на шум

на,_ но -.мsтвнa опозиция",

заеисима от: миnиap,tUoПe '~

лари западна помощ.

г-8 дава признаци, че на

днешната си среща край

Бон може да огласи обща

позиция с Русия за урежда-
• .- ••_ ...._ ••__ ..~ __-JI!__

Повече от 40 ДНИ след на- '
чалото на въздywнкre удари

срещу югославия усиneнo се

правят onипt за събиране на

раэnръс~атите парчета на

~инщреси; оп
летени oкono това как ще за

върши кризата в Косово.

Причината е, че развоят на

конфликта дocniгна етап на
нестабилна динамика, в -кай
то. ако няма noo6ив на 1lИП-

но НАМЕСА на България

на Страната на' Милоше

вич, във вреда на сръбс

кия народ, срещу инте

ресите на cъeeAНI:! Маке
дония, срещу демокра

цията и най-вече - сре

щу българските нацио

нални интереси. Истинс

кият интелектуалец не

може да бъде коварно

неутрален към CBOS! на

род,' към своите братя,

към своите принципиl

Ето защо аз ви при

зовавам, скъпи братя, да

излезете от зоttата на

мълчанието и да кажете

ясно своето НЕ на дeMa~

гогията и своето ДА в

подкрепа на усиЛИЯТа на

международната демок

ратична общност и на

българското правителст

во за справедливо и

бързо решаване на кри

зата и за прекратяване

на войната в Югославия,

което единствено може

да донесе желания тра

ен M~ на Балканите.

проф:'Д. ф. М. Н. д..
м"тър ПУШКАРОВ,
акад. Евtаимй ГОЛО

ВИНСКИ, проф. Георг-..
МАРКОВ, проф. Енчо

МУТАФОВ, проф. 60
."Аар A6PAЦJEB,

проф.,Петър НЕДКОВ,

nроф.Н8ДеqaДРАfО

ВА,. проф. Рilлчо ТРАШ

ЛИ-ЕВ, - проф. Тодор

ПЕЕВ .. още 80 хабмл..
т..ран" преподавател..

Обръщаме се КЪМ.X~

рата със съвест, чест:и
достойнство, към Х9ра-

, та, които могат да мис

лят и да вземат незави

сими решения, имат соб

ствено мнение и не ги е

страх да го кажат. Защи
тете достойнството на

българската нация, коя

то ви е родила. Култур

ният човек не може да

бъде неутрален в реши

телни моменти.

Неутралитетът не оз

начава ненамеса. Ако

пред вас уб~ват човек,

измъчват дете, ако изна

силват жена и вие може

те да спрете престъпни

ка, ще запазите ли "неу

трали;rет". Какво ще си

помислите за свидетели

те на престъплението,

които са мълчали, когато

са могли да помогнат.

Ненамеса ли е това, или

съучастие?! Така ли ще

посъветвате децата си

да постъпват?

Отворете българската

история. Щеше ли да я

има България, ако евро

пейският интелектуален

'елит бе мълчал след Ап

рилското въстание?! Ако

беше обявил кланетата

за вътреШен турски'

проблем.

Внушението, че неут

ралитетът на България

днес означава ненаме

са, е пълна .демагогия.

Той означава единстве-

.'


