ИЗЯВЛЕНИЕ
От д-р Соломон Паси
Президент § основател
АТЛАНТИЧЕСКИЯТ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ

Беше пролетта на 2001 г., след унищожаването на двете Буди от Бамиян – световно
известни статуи от 6-ти век и определени за обект от световно и културно наследство
от ЮНЕСКО в Афганистан – когато нашият тинк-танк дискутира нуждата от
международни военни действия срещу талибаните в Афганистан.
За съжаление, такова международно усилие се осъществи чак в края на октомври 2001
г. след ужасните събития от 11 септември.
Гледайки наскорошната варварска атака срещу друг защитен от ЮНЕСКО обект –
древния Тимбукту в Мали, отново извършена от радикални екстремисти, аз изобщо не
се колебая. Убеден съм, че Съветът за сигурност на ООН трябва незабавно да
оторизира всички възможни действия, включително и военна операция, за да спре
унищожаването на човешката история и да гарантира Мали да не попадне в ръце, които
ще го превърнат в напълно провалена държава.
Западът не трябва да остава безмълвен или просто свидетел на трагедията, която се
случва в Тимбукту. Би било уместно за НАТО и Европейския съюз незабавно да
призоват Съвета за сигурност на ООН, Арабската лига, Африканския съюз и
Организацията за ислямско сътрудничество и да се опитат заедно да обсъдят незабавна
и ефективна реакция.
България, с оглед на нейните традиционни отношения с ЮНЕСКО и като активен член
на НАТО и ЕС, трябва да бъде една от първите про-активни страни във всички бъдещи
действия на НАТО / ЕС в това отношение.
Навременните действия са по-резултатни и също така се оказват по-човешки, бързи и
евтини. Би било много по-добре ако ООН действа сега, отколкото късно!
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