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Този исторически важен, международен път, който някога свързвал Китай със

със Средиземноморието, възникнал през 2 век пр. Хр. за обслужването на военни и политическ

Кой сваля правителствата от власт? Не, не са стачките, сметките за ток или повишението на бен

Дали искате или не, дали вярвате или се съмнявате - световни суперсили отдавна разработват п

произвола на съдбата и е ясно, че тези огромни бизнес структури отдавна внимателно проучват
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"Това световно правителство ще се роди в резултат на гигантски икономически, валутен, военен

То ще дойде като шокова терапия или пък ще се наложи малко по малко, заемайки празнините в
Жак Атали

Така, че ако търсите някаква специална причина да се мрази България, лично отмъщение или з

Мястото, което заема България в този план, е особено важно, въпреки че на много хора странат

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПЪТ ОТ
Страна
КИТАЙ
и население,
ДО САЩ доведени до обслужващи в йерархията на елита на

"Пътят на коприната"
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Интересът за овладяване Пътя на коприната датира още първият кръстоносен поход обяв

Пътят на коприната е мрежа от търговски пътища, свързваща Китай с Европа и Африка. Сухоз

Средиземно море.

Днешният "Път на коприната" се нарича още "железният път на коприната" и е поредица от път

Този път заедно с преноса на газ през Черно море от и за Европа и собствеността на атомната е

Няма такъв инвеститор, който да желае негови вложения с такова голямо значение и мащаби да
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Паневропейски транспортен коридор

/ Ето един пример:

Иран ще забрани превоза на петрол през протока Ормуз в случай на нови международни санкци
Агенция "Фокус"
Техеран. Протокът Ормуз, през който преминават около 40% от световния морски трафик на пе
„Ако се приемат санкции срещу петролния износ на Иран, нито една капка петрол няма да преми
САЩ и няколко европейски страни обмислят нови санкции срещу Иран заради ядрената програм

********

Справка:

Континенталният път на коприната се разделя на северен и южен, като и двата започват от тър

Антиохия към Средиземно море или през Египет към Северна Африка.
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В древността морето е наричано Понтос Аксинос, Евксински Понт. През Черно море минава едно

******

Поради тези причини никоя от силите, планиращи бъдещето на света, не иска силна и в нейните

Така че разпадът на Югославия, най-близка по език, манталитет и произход до България, беше

Да си припомним всичко, което досега е свършено - разрушено, ограбено, изнесено от Българи
- целта на всички мерки против България са намаляване на българското население - чрез лошо

- разложение на морала, заменяне на моралните и човешки ценности с алчност, завист, омраза к
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- лошо образование - чрез ниско заплатени учители, липса на заинтересованост в младото покол

- подклаждане на расова и верска нетърпимост - чрез създаване на противоречия между разли
- разпродаване на националните богатства, природни ресурси - злато, полезни изкопаеми, вода

- разпродаване на търговските площи и търговия на западни вериги, източващи паричния поток
- разрушаване на държавната банкова система и ограбване на българите чрез високи лихви и

последващо изземване на собствеността върху жилищата - ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ З

Дали това ще се осъществи в пълните си замисли обаче зависи от това коя световна сила ще взе

"Засега САЩ са метрополията на това свръх общество. То има представители по целия свят. Сам

На самия връх, разбира се, има неголям кръг от познаващи се хора, които определят общата стр
Основният контрол към настоящия момент се осъществява чрез три контура или центъра на

управление:
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1. Ватикана – това е управлението на ума и сърцата чрез религията. За онези, които смятат, че

2. Управлението се осъществява чрез определени тайни ордени и структури. Сред тях е Лондон

3. Вашингтон – това е клубът на силовия център, прогнозира се да бъде изместен от Китай или
http://snaiper-bg.net

Съществуват няколко групировки, борещи се за овладяване на световното господство и в него

вече влизат между 50 и 80 милиона души, десетки световни икономически империи, нетърговски

Дали този план ще се осъществи в пълния си замисъл е относително. "Западният елит е изправ

През 20 век "библейският проект" на Запад се срина, въпреки че влиянието на католическата ц

Манипулирането на човешкия ум чрез технически средства замени религията, но това не създад

Очевидно е, че днес светът се прекланя пред "златния телец" и неговият морал е близък до тоз
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на Содом и Гомор.

Принципи на идеалистичния проект

Ако се опитаме да формулираме тези принципи, трябва да кажем, че става въпрос за висок мор

България
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Духовният потенциал и историческата идентичност на българския народ са способни при опред

стопанските процеси – ако българите почувстват пред себе си «велика цел».

Западът се страхува от преврата в идеологията на България, затова критикува всяка наша пред

В 21 век ще спечели тази идеалистична сила, която ще създаде новия идеалистичен проект. Арм

ПЪТЯТ НА КОПРИНАТА Е ПЛАН ЗА СВЪРЗВАНЕ НА АЗИЯ И ЕВРОПА, КАТО НАЙ-ВАЖНАТА В

М. Боуо
www.ydara.com

Справки:
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Четете внимателно и не е задължително да се съгласявате с всичко написано.

***
Николай Камов в разговор с Мон Дьо, „7-мо Авеню”, TV7, София, понеделник, 6 декември 2010 г

- Водещ: Вие знаехте осем години по-рано, че България ще влезе в Европейския съюз. Така ли д

- Н.К.: Не само от тази среща. Аз съм канен на други затворени – така да ги наречем, събирания
...вечеря в Брюксел, която няма нищо общо с Билдербергския клуб, на която гост беше Романо

Проди – две години преди да стане председател на Европейската комисия.

От висш комунистически деец до участник в секретните срещи на билдербергите - Николай Камо
- Водещ: И тогава Те му казаха, че ще стане председател ли, как?

- Н.К.: Не... Още официално това никъде не беше обявено. По-интересното е, че на масата, на ко
- Водещ: И какво планираше тогава?

- Н.К.: Всичко, което се случи. Това, че ние сме добро място за живеене. Имотите, които англича
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***
Турция, Гърция, Грузия и Армения разработват "Черноморския коридор на пътя на коприната"

Програмата за развитие на предприятията и конкурентоспособността на пазарите (Enterprise De

„Двугодишната програма „Пътят на коприната” има за цел да стимулира трансграничното

Континенталният път сътрудничество
на коприната се разделя
и икономическото
на северен
развитие
и южен,на
като
четирите
и дватастрани
започват
от Черном
от тър

Проектът ще бъде финансиран съвместно с Програмата за Черноморско сътрудничество на ЕС

http://btvnews.bg/article/svetut/turtsiya-gartsiya-gruziya-i-armeniya-razrabotvat-chernomorskiya-koridor-n

***
Китай съгласен за икономическа зона на "пътя на коприната"

Правителството на Китай приветства плановете за създаването на транспортен коридор от Тих

„В момента страните-членки на Шанхайската организация за сътрудничество обсъждат детайли

http://asia.actualno.com/Kitaj-syglasen-za-ikonomicheska-zona-na-pytja-na-koprinata-news_437595.htm
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***

/През декември националното разузнавателно управление (NIC) на САЩ публикува своето пред

NIC предсказва, че ще има “преобразувал се свят, в който “нито една държава, дори и САЩ, Кит

Това предположение отразява четири “мега тенденции:
индивидуалните възможности и глобалния ръст на средната класа,
дифузията на властта от държавите към неформалните връзки и коалиции,
демографските промени, предизвикани от урбанизацията,
миграцията и стареенето,
увеличаването на търсенето на хранителни продукти, вода и енергия.

Всяка тенденция променя света и “в значителна степен обръща процеса на историческия подем

Всяка тенденция променя света и “в значителна степен обръща процеса на историческия подем

Джозеф Най – бивш зам.-министър на отбраната на САЩ, председател на Националния разузна

Една от последните му книги – “Бъдещето на властта”./
http://worldtodaybg.com/2013/01/14/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BF
http://poblizo.com/?p=22248
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***
"Южен поток" и битката за европейския енергиен пазар

Официалният старт на проекта "Южен поток" през декември 2012 провокира в Европа бурен ин

Сред най-често поставяните въпроси беше, защо и е на Русия да инвестира допълнително милиа

За да разберем логиката на действията на европейския газов пазар следва да сме наясно, че пр

На първо място, алтернативните източници на енергия засега не оправдават възлаганите на тя

На второ място, след случилото се в руската и след това японската АЕЦ Фукушима, атомната ен

Норвегия. През 2011 тази страна осигури 26,6% от всички газови доставки на европейския пазар

Катар. През 2011 тази страна осигури 11% от всички газови доставки на европейския пазар. Чис

Алжир. През 2011 тази страна осигури 12,9% от всички газови доставки на европейския пазар. Т

Нигерия. През 2011 тази страна осигури 4,3% от всички газови доставки на европейския пазар.

Каспийският регион. По отношение на доставките на енергоресурси, това е приоритетен за ЕС р

ЕС разчиташе на газопроводите Nabucco (Турция - България - Румъния - Унгария - Унгария - Авс
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IGTI (Турция - Гърция - Италия),
ТАР (Албания - Адриатическо море - Италия) и
White Stream (Грузия - Черно море - Украйна - Румъния).

От тях до 2013 оцеляха само два конкурента на "Южен поток" . NabuccoWest (съкратен вариант

Основен източник на газ за "Южния коридор" трябва да стане азербайджанското газово находи

Европа обаче ще получава само 10 млрд., тъй като Турция ще купува останалите 6 млрд. (за срав

Разчита се, че допълнителният обем ще се гарантира от други находища в азербайджанската ча

Заключение

От всичко казано дотук е ясно, че през следващите няколко години най-голяма заплаха за Газпр

При това положение, отново възниква въпросът, защо Газпром иска да реализира един толкова

Отговорът е прост и е свързан със сигурността на доставките, което е еднакво важно и за Газп

На свой ред, Европа очевидно не може да намери алтернатива на руските газови доставки. Зато

Именно в резултат от това съчетание на различни ключови фактори се появи първо газопровод

Център за анализи и прогнози в енергийната сфера
Цялата статия тук:
http://geopolitica.eu/actualno/1395-qyuzhen-potokq-i-bitkata-za-evropeyskiya-energien-pazar
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***
Голямата шистова илюзия
Цялата статия тук:
http://geopolitica.eu/actualno/1394-golyamata-shistova-ilyuziya
Две мения за шистовия газ - вие изберете на кого да вярвате

Цялата статия тук:
http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1845:2013-03-25-14-34-26&catid=87:

***
Обречени ли са българските железници?
Целите статии тук:
http://geopolitica.eu/drugi-statii/1198-obrecheni-li-sa-bylgarskite-jeleznici
http://geopolitica.eu/actualno/1358-da-si-varnem-zheleznitsiteq
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***
Кой НЕ СЕ нуждае от българи, а само от територията?
Guardian - 13 юли 2013:

Some of the most rapid increases are expected in the world's 49 least-developed countries. The populat

In contrast, the populations of 43 countries are expected to decrease over the next few decades. Belarus

За неговорещите този език:

Някои от най-бързо увеличаващите се по население държави са тези измежду 49те най-бедни в
За разлика от тях, населението на 43 държави се очаква да намалее през следващите няколко д

А защо намалява населението в България? Защото един от базовите показатели, че една страна

Последнете страните с най-лоши демографски показатели от статията на Guardian - забележете

Когато Колумб открива Карибските острови, в Куба например има процъфтяващо и множащо се

През 2013 година по света се случват разни военни и протестни събития. И става следното: бро

С над 15% ще намалее българското население до 2050 година според Guardian. Специално за Б

А териториално ще бъдем пак 111 хиляди кв. км. Така че остава въпроса:
ЗАЩО ОТ 23 ГОДИНИ СЕ ПРОВЕЖДА ИКОНОМИЧЕСКИ ГЕНОЦИД НА ТРУДОСПОСОБНОТО
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Цялата статия тук:
http://gslavova.blog.bg/politika/2013/08/18/koi-ne-se-nujdae-ot-bylgari-a-samo-ot-teritoriiata.1140463

***
Жак Атали

"Кой ще управлява света утре? Коя страна, коалиция или международна институция ще разпола

Кой ще съумее да оползотвори невероятните възможности на всички култури? Трябва ли да се о

Откакто може да мисли, човек си задава въпроса за господството над света. Най-напред вярва,

Кой ще управлява света утре? Съединените щати? Или те в съюз с Китай? Или само Китай? Инд

Без съмнение нито едните, нито другите. Макар първите и занапред да си останат много силни,

И това ще е така, докато се наложи очевидният факт, че пазарът не може да функционира коре

Нито империя, нито пазарът ще могат да се справят с огромните проблеми, които очакват света.

Това световно правителство ще се роди в резултат на гигантски икономически, валутен, военен,

***

От хиляди години хората се събират на групи, създавайки племена, после села и накрая все по-

17 / 34

ydara.com

По-късно хора, бунтари, започват да мислят, че не са напълно подвластни нито на природата, н

За да скрепят съюза си с боговете, организират религия и държат свещениците под своя власт

Някои от тези владетели имат постоянни столици, други непрекъснато са в движение. Управляв

Евреите са може би първите, стигнали до мисълта, че има само един Бог и един-единствен чове

През IV век преди пр. Хр. един млад владетел от малка страна – Александър – се опитва да съз

С появата на християнството на Запад и в Близкия изток една нова власт, църквата, съперничи

Другаде по света други империи – от Китай до Унгария и от Африка до Америка, също смятат

Всички прилагат същите принципи, използват същите средства, прибягват до същите хитрости,

През VIII век ислямът полага Umma като основа на нова военна и световна империя срещу двете

След хилядната година големи азиатски империи – Китай и Тамерлан, Чингис хан и монголите, с

В края на XV век, след като европейците откриват един нов континент и се признава, че Земята
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Китай и монголската империя в Индия все още произвеждат половината от световния БВП и нас

През 1815 г. след провала на революционната мечта за правителство на света в името на прават

Технологиите, осигуряващи движението на хората и на идеите, бележат разцвет. В края на XIX

Появяват се първите интернационали – на трудещите се, както искаше Маркс през 1864 г. – Меж

В началото на ХХ век нова икономическа криза, последвана от политическа, този път трансат

Световна война, безмилостни диктатури и омразни идеологии превземат света. Те също претенд

Два опита за световно правителство – всеки след световен конфликт, а не вместо него – ОН и

След 1945 г. две „сърца“ заменят последователно Бостън – Ню Йорк, а след това Калифорния.

След разпадането на Източния блок през 1989 г. Съединените щати стават единствените господ

После, както в края на XIX век, планетата е обхваната от глобалистичен оптимизъм. Континенти

Светът като че ли се стандартизира, смилайки културните различия. В Азия, Латинска Америка,

Но ето че за лишен път нищо не е както трябва, всичко се разпада – една голяма световна иконо
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Съединените щати отслабват, а никоя друга държава не е в състояние да заеме тяхното място

В това положение се намираме днес – едновременно понесени от силен световен растеж и на ръ

Коя би могла да е утре новата свръхсила? Коя може да разполага с всички икономически, военн

Ако приемем, че историята се повтаря, Съединените щати ще останат още дълго първата военн

Защото историята няма да повтори същия сценарий – нито една държава няма да разполага с в

Ще се установи полицентричен хаос, преди той да отстъпи място на световно правителство на п

Възможно е тогава на цялата планета да се установи онова, което преживяха държавите в нача

На пръв поглед като че ли нищо не предвещава подобен развой – светът е в ръцете на силните

Да се мисли за правителство на света не е някаква илюзия – историята има много повече въобр

Вероятно хората ще трябва да преживеят катастрофи от финансов, екологичен, демографски, с

Ще възникнат много въпроси – ще може ли едно такова наднационално демократично правител
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Ще може ли да отчита дългосрочните интереси? Възможно ли е едно такова правителство да съ

Много хора от векове са разсъждавали по тези въпроси преди всичко за да измислят механизми

Има безброй проекти за правителство на света. Не е изненадващо, че европейците заемат центр

Този факт не би трябвало да е пречка за размисъла – Европа също е и люлката на демокрацият

По дефиниция най-доброто управление на света ще трябва да вземе под внимание общия интер

За да бъде очертано в основни линии, няма да е достатъчно да се реформира една несъвършен

Това е едновременно трудност и шанс – шанс да се разсъждава и трудност да се действа. В иде

Ще има парламент, партии, администрация, съдии, полицейски сили, централна банка, валута, с

В реалния свят е невъзможно да се установи подобно управление. Но едно друго по-скромно, по

Някои биха го изобличили като потисническа диктатура в мащабите на планетата. Вероятно ако

Един ден човечеството ще разбере, че само ще спечели, ако се обедини около демократично пра
Справка:
„Кой ще управлява света утре?”, Жак Атали, ИК „Рива”, 2013, превод Мария Петрикова, 18 лв.
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Жак Атали (род. 1943 г.) е световноизвестен френски икономист и философ. Роден е в Алжир в

***
Пътя на коприната

Пътят на коприната е исторически важен международен път, който някога свързвал Китай със
Възникнал през 2 век пр. Хр. за обслужването на военни и политически цели на Китай.

Понеже коприната представлявала най-важната част от транспортираните стоки по него, маршр

Пътят на коприната в миналото бил не просто търговски път, a и информационна магистрала с

Този път е мост между китайската и западната цивилизация и икономика.

Както почти винаги и навсякъде и тук търговията зависела от политическата обстановка. Стаби

По времето, когато Чжан Цян открил Пътя на коприната, династията Хан и Партското царство в

По същото време с разпространението на няколко световни религии, все повече мисионери се о

След падането на династията Тан през 10 век започва упадъкът на Пътя на коприната, период

При по-малко разходи, по-малко тревоги, по-малко опасности много стоки, които били трудно пр
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Морският път на коприната свързвал Китай с другите древни цивилизации в света и е съдейств

Значението на Пътя на коприната като културен път е намерило израз във функционирането му

Освен Пътя на коприната в Североизточен Китай има и още няколко търговски пътя в Югоизточ

След обявяване на независимостта на много от централно-азиатските републики и след като от

1. Пътят на коприната по суша започва от град Чанан /сега град Сиан/, и завършва в Рим.

- Южният участък на пътя е от Дунхуан, пресича планините Кунлун и Арабския полуостров, и ст

- Северният участък също започва от Дунхуан, пресича Централна Азия, и на югозапад се съчет
Тези два участъка са наречени общо „Сухоземния път на коприната”.

Малко хора знаят за другите два пътя на коприната.

2. Единният от тях започва от сегашната провинция Сьчуан, пресича реките Иловати и Инд и зав

3. Друг път на коприната започва от сегашния град Гуанджоу, преминава през малайския прото

Цялата статия тук:
http://www.idi.bg/blogs/view/blog/647
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***
“Пътя на коприната” ?
От Марина Илиева

1. Едни от най-важните стоки, пренасяни по пътя на коприната от Азия към Европа са били копр
Злато, черупки от костенурки, слонова кост, роби от Африка към Азия и Европа.

2. Най-грандиозният град по пътя на коприната е Самарканд. Той се намира в днешен Узбекиста
3. Две от най-важните неща пренасяни по „пътя на коприната“ са коприна и религия
4. Най-известният европейски пътешественик по „пътя на коприната“ е Марко Поло

Марко Поло описва пътешествията си по "пътя на коприната" в книгата „Пътешествията на Мар

5. По "Пътя на коприната" в Европа е внесена чумата.

6. "Пътят на коприната" е дълъг приблизително ~6000 - 7000 км.
7. "Пътят на коприната" съществува и днес.

***
Създаване на Балканския съюз

... Русия е планувала идеята за Балкански съюз (въпреки че след ВСВ интересите налагат други
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Англия и Франция се надяват, че посредством балканските държави и особено чрез България д

Германия и Австро – Унгария са против създаването на съюз между балканските държави, усп

Антантата (Англия, Франция и Русия) и Тройният съюз (Германия, Австро - Унгария и Италия) с

Неспособността на всяка една от балканските държави сама да реши въпроса за своето цялост

Първата стъпка към създаването на Балканския съюз е подписаният на 29 февруари 1912г. бъ

Договорът

уточнява придобивките след евентуална успешна война. България трябва да получи всички земи
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правителството правят отстъпление от традиционната политика на страната за автономия на М

На 16 май 1912 г. българската дипломация допуска втората си стратегическа грешка. С посредн

Черна гора се присъединява към оформения вече Балкански съюз чрез устна уговорка с Бълга

Договорът в Лондон (1913 г.) и краят на Първата Балканска война
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http://milenakatosheva.wordpress.com

М. Боуо

www.ydara.com
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-------

На брега на Волга, там, където минава древният Велик път на коприната, се намира един от най
Градището е Български държавен историко-архитектурен музеен резерват, най-старият в репуб
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баня и природни забележителности.
Болгар - една от столиците на Волжка България, а по-късно един от най-важните градове на Зл

------

-------------------------

Проф. Васил Николов: Потвърждава се ролята на Струмската долина, като един от най-важ
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Фокус: Проф. Николов, преди няколко дни бяхте посетени на обекта, край село Мурсалево от ко

Васил Николов: Става дума за обекта Мурсалево – „Деве боаз”, едно ранно неолитно селище, ко

Колегите инспектори бяха на място при нас. Същият ден при нас дойде и министърът на култур
Надявам се, че ще бъде проучено селището. Дебелината на пласта, както доказаха последните

Надявам се в рамките на тези три месеца да приключим. Разбира се това е предложението на ко

Фокус: Какви предмети сте открили досега и сред тях има ли нещо интересно ?

Васил Николов: Разбира се, иначе нямаше да искаме да бъде удължен срокът. Става въпрос за

Територията е била изградена по една много ясна планова схема. Нещо, което е изключително и

Цялото село е било преднамерено опожарено, като резултат вероятно на някакъв социален кон

Ако е било така, е щяло да изгорят само сламените покриви и нищо друго. Отново тази социална

Така, както почистваме останките от къщите, в момента имаме нещо, като музей на открито - стъ

Фокус: Имате ли информация хората, които са живели в това селище, след опожаряването му, н
Васил Николов: Може би след известно прекъсване са създали селище в съседство на това, за
Фокус: Какво представлява този златен предмет?

Васил Николов: Този предмет го открихме преди десетина дни. Той представлява една златна а

Такива предмети се срещат само в Югоизточна Унгария и Югозападна Румъния. Намирането в д

Фокус: Има ли начин да се запази това селище и да не се разруши, заради строежа на АМ „Стру

Васил Николов: Идеята не е да се запазва това селище, още повече, че едно праисторическо сел
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Може би от най-долното селище би могло, но не е такава идеята, защото магистралата ни прити
Ива САПУНДЖИЕВА

Сензационни разкрития: Лъснаха тайните за прекрояването на Европа
http://www.razkritia.com/

Сензационни разкрития около прекрояването на Европа излязоха на бял свят. Русия махна гриф

Оказа се, че още през 50-те години на 20 век са се правели договорки за създаването на най-гол
Сензационни разкрития за бъдещето на Европа, изплуваха от руските архиви
Сензационни разкрития за бъдещето на Европа, изплуваха от руските архиви

Според ръководителя на федералната архивна агенция на Руската федерация Андрей Артизов

Аризов миналата седмица посети Белград, за да оповести за публикуването на разсекретени до

„Това са неизвестни досега документи за югославски – съветското помирение след смъртта на С

Той добави, че не е случайност, че документите излизат в момент, когато сръбските и руските р

„Битката е за бившите страни от Югославия.“ В един от томовете се споменава, че Хрушчов е пр

„Не е случайност, че американците са решили да продължат да предоставят помощ на Югослави

Русия е ключова за развитието на голяма част от страните на Балканите. И изграждането на ед

Първият том на синагогите, озаглавени „Срещи и разговори на най-високите ръководители на Ю

През последните двадесет години, другата власт прави сензационни разкрития, като маха гриф

„Отговорът е прост, по това време не е имало еднополюсен свят, а биполярен с две системи едн
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Днес 31.10.2014 година:

Турция открива „проекта на века“

http://www.manager.bg/

Турция днес ще открие първия железопътен тунел под Босфора, който ще свърже два контине

След 9-годишно очакване 14-километровият тунел „Мармарай” ще свърже Азия с Европа с цел д

Идеята за връзка под Босфора между Европа и Азия е на султан Абдул Меджид, представена з

Ердоган, който е бивш кмет на Истанбул, съживи плана през 2004 г. заедно с други мащабни про
На церемонията, която е навръх националния празник на Турция и съвпада с 90-ата годишнина
Цената на проекта “Марамай”, изграден от турско-японски консорциум, достигна 9,3 млрд. лири

Започналият през 2005 г. строеж трябваше да бъде приключен през 2009 г., но се забави заради
http://www.manager.bg

Започва се!

Статията е предназначена единствено www.ydara.com
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M.Boyo
26.09.2013 год
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