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Abstract: Author personally familiar with the translator between 

Reagan and Gorbachev, when they did the last discussions for 

creation internet in Montecito, California with mutual efforts by 

Soviet Union and United States of America.    

По времето на Леонид Илич Брежнев ракетостроенето 

беше приоритет на СССР. По-късно Горбачов се 

съгласи с Роналд Рейгън да се изработи световен технологичен 

модел за глобален интернет. 

До около 1985 година имаше секретно функциониращи военни 

стратегически модели на съветска военно-разузнавателна мрежа и 

американска мрежа, шпионираща СССР подобна на съветската. Те 

бяха на принципа на радиолокационния пеленгатор. Главната им 

задача беше да следят за летящи нападатели поради атомната 

заплаха. Такава усъвършенствана наблюдателна система има и днес 

за авиационното пространство. 

Наскоро вестник Златна възраст отпечата една дълга документална 

поредица, посветена на Горбачов [1]. Ще споделя някои 

подробности, които до голяма степен са сензационни. Вероятно ще 

ме попитате, кой съм аз, че да обсъждам Горбачов и да се докосвам 

до Рейгън?  Нима лично се познавам с двамата?  

Биографични данни за мен се намират в книгата “Кой кой е в Америка” 

В нея се съобщава, че принадлежа на американския щат 

Калифорния с профил на учен изследовател [2]. През 2003 година 

беше в процес моя професура в Университета в Санта Барбара. 

Имах няколко препоръки, но най-значимата беше от професор 

Лауренс Бадаш, който е историк на американската атомна програма. 

С него бях обсъдил ролята на академик Георги Наджаков и цялото 

българско участие при изработването на атомната бомба на Сталин. 

Една от моите изследователски програми беше свързана с подробно 

изясняване на житейската трагедия на генетика Дончо Костов. Той е 

сред най-заслужилите изследователи през първата половина на 20 

век, живял само 52 години [3].  

Най-любопитното е, че моите изследвания и публикации за него 

доведоха до посмъртната му реабилитация. Посмъртно му бе 

присъдена “Димитровска награда”.  При тези мои проучвания се 



свързах с над сто учени, които са работили с него.  След 

отпечатването на една моя работа тук в София от Москва дойде 

лично за среща с мене физикът професор Юри Николаевич Вавилов. 

Той е син на академик Николай Вавилов. Тогава се заснехме с него 

пред мавзолея на Георги Димитров. По това време аз все още не 

знаех каква е ролята на Димитров за гибелта на видният наш 

генетик. Тази наша обща фотография ме задължаваше да изуча 

подробно има ли конфликт на Димитров с академик Дончо Костов. 

Нашето сътрудничество с Юри Вавилов продължи. Аз пребивавах в 

САЩ 15 години – между 1990 и 2005 година.  През 1999 година по 

моя покана Юри Вавилов беше гост на Университета в Санта 

Барбара и тогава имахме редица срещи. Покрай смъртта на баща му 

генетикът Николай Вавилов, който е жертва на Сталин, все още има 

много неизвестни. Академик Вавилов е живял само 56 години. 

Подобно на Дончо Костов той критикува псевдо-учения Лисенко, 

който скандално е избран за почетен член на Българската Академия 

на Науките през 1951 година. 

През 2004 година Юри Вавилов отпечата една значима своя книга, с 

която документира реабилитацията на баща  си.  Там той е включил 

и нашата обща фотография пред мавзолея на Георги Димитров. 

Включена е и негова обща фотография с вицепрезидента на САЩ 

Алберт Гор. С тези спомени изчерпвам разказа накратко кой съм аз 

и каква е връзката ми с Америка.  

През 1991 или 1992 година се запознах с един особено интересен 

руснак в Калифорния, в Монтесито – съставен град на Санта 

Барбара. Тук живеят милиардерите на Америка. Тук работеше 

щабът на Горбачов със свой състав от специалисти в градивна 

дискусия с пенсионирания вече бивш президент Роналд Рейгън.  

Споменатият руснак беше преводач между двамата бивши 

президенти –  на СССР и на САЩ. Но думата им се чуваше и в 

двете държави като надвластие. Надвластието е по-силно от 

обикновената власт и двамата я владееха тази необикновена власт. 

Преводачът беше уникален човек. Той владееше перфектно трите 

основни езика, които използваха двамата президенти.  

Аз го бях помолил за сътрудничество. Имах няколко ръкописа на 

руски език, които не бяха добре написани. Ние в България говорим 

перфектно руски, но когато се налага да пишем, правим колосални и 

невежи грешки. Не можем да слагаме точно ‘мягкий знак’ на 

мястото му, а э-оборотное и ы-ри бъркаме. И по тази причина аз се 

нуждаех от редакторска помощ на моите незавършени ръкописи за 

по коректен руски.  Така се договорихме за сътрудничество. Той на 

драго сърце и братски се съгласи да помогне. 

Вече бях почти готов с моите писания, когато му се обадих по 

телефона. Тогава ние имахме в Калифорния джобни телефони 

(GSM) и аз му се обадих за да се уговорим да се видим и да 



поправим дефектите на моите ръкописи. Беше лятото на 1994 

година. Той ми отговори, че е в океана и ще се върне в Монтесито 

след 6 месеца. Попитах го: “Какво правиш в океана, риба ли ловиш”? А 

той ми отговори: “Нали вече ти казах, че правим световния интернет”.  

И така след като се върна ние подробно преработихме моите 

ръкописи. Аз бях доста любопитен за изграждането на интернета 

със съветски и американски усилия едновременно. 

Но тук е редно да изясня гениалността на този мой “граматически 

помощник”. Бях го попитал как е изучил перфектно испански, 

английски, че и немски и към него да имат огромно доверие двамата 

най-големи персони на света тогава – Горбачов и Рейгън. Като 

преводач той знаеше цялата програма и на Горбачов и Рейган и 

всички тайни. Споделих му, че в миналото съм бил политически 

работник на “Българо-Съветската дружба” и съм в течение на много 

подробности и за СССР и за Америка разбира се. Знаех много 

истини не само за Вавилов, но и за Сталин и даже познавах случая с 

Фани Каплан, която беше стреляла в Ленин. Неин племенник, също 

мой познат, живееше в Санта Барбара.  

Моят приятел – преводачът е син на съветски генерал, който по 

време на кубинската революция отговарял за съветските ракети по 

поръка на Хрушчов, които е трябвало да гарантират победата на 

революцията на Фидел Кастро и да предотвратят американски 

посегателства. Тези стърчащи съветски ракети блокирали 

евентуални военни действия на Америка спрямо Куба.  Моят 

приятел бил на 5-6 години когато баща му го взел със себе си в 

Хавана. Записали го в детска градина и там сред многото кубинчета 

научил испански. После бил прехвърлен в друга детска градина за 

американски деца, където научил перфектно и говоримия 

английски. Попитах го, ами как научи немски? Било е мисля около 

1962 – 1963 година когато са строили берлинската стена. Баща му 

бил изпратен с щръкналите ракети да гарантира разделянето на 

западна и източна Германия. Тогава той бил вече в първи или втори 

клас и бил записан да учи в училище в Източен Берлин. Така научил 

перфектно и немски език. Впоследствие чел много книги на тези три 

езика и даже научил италианския. Усъвършенстването на езиците 

било негово хоби. Много професори по филология имали по-

посредствени знания от него. И така, Горбачов му имал пълно 

доверие като преводач по време на изпълнението на огромната 

програма между СССР и САЩ свързана със създаването на 

интернет.   

Аз бях доста любопитен и разбрах много подробности. Интернетът 

е създаден от 10 000 съветски ракети, които изстреляли 40 хиляди 

спътника последователно по меридианни орбити и точки около 

Земята, които могат да предават и приемат мигновено. Това е 

резултат от уникалното политическо, военно и икономическо 



сътрудничество между Рейган и Горбачов. Моят събеседник, който 

беше запознат с цялата технология ми съобщи, че тези 40 хиляди 

спътника имат 40 години живот и ще бъдат подменени след това. 

Когато съветско-американските екипи изстрелват спътниците 

командите са издавани от него на английски и на руски език. 

За да няма неясноти отварям страницата за Рейгън и там наистина 

пише, че той е бил в Санта Барбара, но не е казано нито дума за 

срещата му с Горбачов в Монтесито около 1991 – 1993 година. На 

Рейгън беше дадена оценката, че той е победилият при студената 

война без да гръмне дори един куршум. Около 1994 година в 

Америка се проявиха елементи на американската криза. Уникален 

пример за това е мавзолеят на Рейгън, който след кончината му 

беше издигнат. По това време в Америка се беше оформил военен 

пролетариат, който разруши в Монтесито този мавзолей на Рейган.  

Другият съществен въпрос е кой е изобретателят на Интернет?  Най-

уникалното е, че в САЩ за държавен и военен внедрител на 

интернет е посочен вицепрезидентът Алберт Гор. Всички тези 

подробности подкрепят данните, които имам от моят приятел 

полиглот от Монтесито.   

Около Горбачов има писано много. Съществуват и различни 

критични слухове. Но за отговорностите му към интернет като че ли 

само аз съм проявявал интерес. В компютърната технология на 

интернет имат принос и двама българи.  Единият е академик Георги 

Наджаков. Другият е професор Радослав Цанов, който участвува в 

създаването на кибернетиката.   
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