Бой на негри в тъмна нощ!
Преди години този "лаф" означаваше, че става дума за голяма
бъркотия, в която не може да се разбере кой кого удря в мрака. С
риск да ме обявят за расист или невъзпитан, използвам това
заглавие за да привлека по-голямо внимание. В конкретния случай
няма мрак и бой, а ярка светлина и конфликт между президента и
министър-председателя на Република България. И двамата са под
прожекторите на българското и на европейското обществено
внимание. Около тях има десетки, а в държавната администрация
стотици специалисти по сигурността, в нейните различни
измерения. Предстои им Консултативен съвет за обсъждане на
рисковете пред държавата. Спорът е принципен-къде да се насочат
парите на българския данъкоплатец за армията-към авиацията,
пехотата или флота.
Преди години /1979-1984/бях ръководител на
правителствената делегация на НРБ на поверителните преговори
между държавите-членки на НАТО и на Варшавския договор във
Виена. Тяхна задача бе намаляване на опасното военно
противопоставяне в Централна Европа.Страните от НАТО
участваха на блоков принцип. Държавите от Варшавския договор
изразяваха своите позиции на суверенна основа-всяка през
призмата на обща позиция, но отчитайки собствените си
специфични интереси. България като флангова държава бе
заинтересована да не допусне предислокация на натовски войски и
въоръжения от Централна Европа към Гърция и Турция.
Преговаряше се за взаимни съкращения на рисковите военни
потенциали в периода на Студената война. Тодор Дичев и Еньо
Савов /ръководили делегацията преди и след мен/ и моя милост
бяхме търсени за мнения,държавата ни беше уважаван партньор.
Архивите на Министерството на външните работи могат да
разкажат много по тази тема-ако не са ги изхвърлили или
унищожили като "непотребни".
В днешни дни България е отново в ситуация на Студена
война-този път между САЩ и НАТО, които създават военен и

икономически обръч около Руската федерация, ръководена от
президента Владимир Путин.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е обявил своя
външно-политическа доктрина-има немалко проблеми във
вътрешен план, които за сега не му позволяват простор за цялостна
изява. Нейните контури обаче са видими-надпревара във
въоръжаването/сделката за 120 млрд.щ.д. със Саудитска Арабия/ и
твърдо условие за всяка държава-членка на НАТО да изразходва 2
% от брутния си вътрешен продукт за военни цели.
НАТО и Европейският съюз са в изчаквателна позиция. Русия,
Китай и други държави-също. Премина се през "разузнавателн
престрелки"/химическата атака в Сирия и ситуацията около
Северна Корея/, но главното тепърва предстои.
Президентът на Република Турция също изчаква с доктрина за
"Нова Турция". Срещата между Доналд Тръмп и Реджеп Ердоган не
даде резултат-между двете държави остана проблемът - "кюрдският
въпрос" и вижданията на Вашингтон за бъдещето на Сирия.
Всичко това пряко засяга Република България. Нюансите около
превъоръжаването на армията стават още повече, ако погледнем
директно към истинската същност на въпроса. А той е, че видимо
Република България няма координация с щаб-квартирата на НАТО
в Брюксел по параметрите на бъдещото военно сътрудничество и
задълженията и отговорностите ни в тази светлина. Защото
напасването и формулирането на новите моменти в стратегията на
САЩ и НАТО са в ход, но не са финализирани. За къде са се
разбързали тогава премиерът и президентът?
Спомням си случай с бившия министър-председател на СССР
Алексей Косигин, който по време на посещение в Турция директно
пита своя колега в Анкара, защо й е на Турция армия от един
милион души. И подхвърля-"Ако е за нас е недостатъчна, ако е за
вашите съседи е твърде голяма".
Може би на 30 май т.г. Консултативният съвет за национална
сигурност ще вземе решение да консултира и да съгласува с
ръководството на НАТО бъдещи гаранции за нашата сигурност, с
отчитане на спецификата на Балканите, както и съвместна програма

за превъоръжаване. В противен случай България ще остане дребен
дразнител и лесна плячка при неблагоприятно развитие на нещата.
Имам предвид съвременните средства за водене на бойни действия
от военно-космически сили, ракети, подводници и т.н. Не е ли
дошло вече време за избор на най-доброто за сигурността на
българската държава? Без да си създаваме излишни проблеми с
предполагаеми противници!
Л. Шопов

