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ИЗГЛЕЖДА И ЧАКАЩИТЕ
ПО РАЗКЛОНИТЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-МАЛКО

К

огато през април 2010 г., по време на първия си правителствен мандат, Бойко Борисов се похвали, че „на един
разклон за Велико Търново“ е „избрал“ Анна-Мария Борисова за министър на здравеопазването на мястото на
отстранения Божидар Нанев, всички приеха това като някаква
екзотика. Оказа се, че волунтаризмът при кадруването винаги
може да бъде обогатен и разширен с по-лоши практики.
Доказателство за това е сагата с министерските оставки,
подадени уж по „морални съображения“ след трагедията в Своге, но след подканване от премиера Бойко Борисов. И особено последвалите след това сътресения в управляващата коалиция, продължили до обсъждането им в Народното събрание.
Обсъждане, обезсмислено не от неподписания от президента Радев указ за освобождаване на главния секретар на
МВР Младен Маринов, а от отказа на номинирания за шеф
на Министерството на транспорта, съобщенията и информационните технологии (МТСИТ) действащ заместник министър на икономиката Александър Манолев. Тези събития
показаха пълната несъстоятелност на кадровата политика
на Борисов и на юридическата мисъл в ГЕРБ. Струва ни се,
че причината Манолев да откаже съмнителната чест да оглави
транспортното ведомство не е кампанията, която „една група“
води срещу него. Ако срещу него са лансирани съшити с бели
конци обвинения, защо той се уплаши и се отказа от повишението? Или тези обвинения са поне отчасти верни, или той ги използва за да прикрие нежеланието си да рине Авгиевите обори, оставени от Ивайло Московски.
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Ключът от веригите на новия феодализъм е
буржоазно-демократична революция в България
Доц. Валентин ВАЦЕВ, геополитически анализатор в разговор с Радослава Рашева
- Доц. Вацев, имате интересни възгледи за глобализацията, за бъдещето на света. Споделете най-важните от
тях?
- Аристотел има една постановка, която изглежда банална
- но само на пръв поглед. А при
вглеждане, всъщност, е нещо
като основополагащ принцип
на историческата мисъл изобщо. Става дума за странното му
прозрение – той ги е имал много - че „бъдещето на миналото
е подобно”. Гледайки в миналото, ако правим това внимателно и правилно, ще видим и важни неща от бъдещето - което
всъщност единствено ни интересува.
В края на 19 век Европа

и светът са били глобализирани в не по-малка, а в някои отношения и в по-голяма степен от днес, т.е. от това,
което ние наричаме днес глобализъм. В началото на 20 век,
за който знаем, че е век на войни, революции и разрушителни катастрофи, Владимир
Илич Ленин пише странна
студия. В нея той обяснява, че
империализмът, всъщност, е
етап от развитието на капитализма, но самият империализъм има своите етапи. И
без никакво насилие над терминологията, се оказва, че той
е бил прав. Прогресът на 19
век завършва с черните облаци на наближаващата война. И
Ленин пак твърди, че именно

това, което ние наричаме днес
глобализация, е довело света до
неравномерност на развитието и до неудържими противоречия, които всеки момент
ЗОРА Е !

ще избухнат във
война. За съжаление, по този въпрос Ленин също е
бил прав.
Като напомним и че Аристотел е прав, моето
мнение е, че глобализацията днес
победи. Но победи
реално, а не пропагандно. Пропагандата на глобализацията обещаваше реки от масло и
мед, милиарди щастливи дечица и възрастни, които прегърнати, се устремяват към светлото бъдеще на трансхуманизма.
Нищо подобно. Глобализаци-

ята доведе до клъстеризация,
до разрушаване на единната
структура на световното икономическо развитие, до създаването на региони, в които действат техни собствени
правила. Тези региони по своите ръбове, периферии, се сблъскват и там се създават условия за
военни конфликти. Т.е. епохата
на зрялата глобализация, е епоха на световни войни, на жестоки конфликти. Аз, заедно с много други историци, не вярвам в
наближаването на Трета световна война във формата, както си я представят някои днешни експерти по края на света
– като ситуация, в която падат
бомби и ракети.
На стр. 3
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ащото ако след всяка негативна медийна
публикация си отиваха министри, на всеки
три месеца щеше да има правителствени кризи и предсрочни парламентарни избори. Ако същата група беше
подхванала Александър Манолев като заместник министър на икономиката,
дали пак щеше да дезертира? Едва ли. Но е безспорен
факт това, че дори президентът Радев да беше подписал
въпросния указ за освобождаването на Младен Маринов,
след отказа на Манолев да
стане министър на транспорта правителствените промени
пак нямаше да минат. Според
видни конституционалисти
Народното събрание е можело и без президентския
указ да приеме оставките на
министрите на транспорта, на вътрешните работи и
на регионалното развитие и
благоустройството, и да одобри назначението на ново
предложените. Как такава
подробност не е била предвидена? Дали в случая не става
въпрос за правни трикове, които някои среди в ГЕРБ искат
да натрият носа на Бойко Борисов, който не за първи път
им натрапва своите приумици, убеден, че и магаре да номинира, депутатите от управляващото мнозинство ще
го изберат? Да подложиш на
„лидера“ такава динена кора
и да останеш не наказан –
това е равносилно на опит
за преврат! Ерго, пълзящия
преврат, за който предупреждават пиарите на ГЕРБ, не е
на площада пред НС, където
стотина протестиращи, между които и Йоло Денев, скандират „оставка“, а в самата
ГЕРБ и част от ОП. Този път
„дисидентите“ в ГЕРБ показаха на Борисов, че вече не
са рая покорна, която козирува на всяка негова измислица. Веднъж стомна за
вода, втори път стомна за
вода, на третия път стомната се чупи. Не случайно Цветан Цветанов, почти похвали
отказа на президента Радев
да подпише на коляно указа
за освобождаването на Младен Маринов от длъжността главен секретар на МВР.
Със сигурност е изпитал удовлетворение и вицепремиерът и лидер на НФСБ Валери
Симеонов. Единствен Волен
Сидеров си дереше ризата
да убеждава неубедениете,
че става въпросза заговор
срещу Борисов. Вярно е, че
край паметника на Царя Освободител стотина протестъри издигаха лозунги за оставка на правителството, но да се
представят те за заговорници и превратаджии е напраСтр. 2

во насилие над здравия разум. Защото имаше и лозунг
за смяна на ръководството
на БФС. Истинските протести тепърва предстоят и те ще
последват поскъпването на
природния газ, тока, парното, водата, хляба, здравеопазването и др. Но дори тогава никой няма да тръгне да
сваля властта с преврат. Повероятно е Борисов сам „да
хвърли кърпата“, оправдавайки се със загубеното обществено доверие. Така хем ще се
отърве от „патриотите“, хем
ще има оправдание за някоя
нова коалиция на ГЕРБ. Защо
не с ДПС и „Воля“? Вероятно
затова на Ахмед Доган беше
позволено, заедно със синовете на бившия служебен ми-

вече не топли дори феновете на ГЕРБ, ако изобщо някога ги е изпълвало с чувство на
гордост. Заради това, види се,
Борисов предпочита да ходи
по чужбина.
Но и там мълча дълго по
казуса Виктор Орбан и Унгария, която ЕС възнамерява да лиши от право на глас
в Съвета на Европейския
съюз. Проговори в Залцбург
и то едва след като се разбра,
че МС е приел предложението на ОП да се изработи позиция срещу лишаването
на Унгария от глас в Съвета.
Но и този път гледаше да не
разсърди Меркел, като каза,
че решението на МС нямало правна стойност, понеже
темата не била включена в

на които разчита Борисов,
за да отчита икономически
ръст. Иначе чуждите инвестиции у нас са близо 10 пъти помалко в сравнение с тези при
управлението на Станишев:
1,3 милиарда евро, срещу 13
милиарда евро при тройната коалиция. Преди седмица
Борисов участва в церемония
по откриването в промишлената зона на Пловдив на завод
на френската компания „Латекоер“. Проправителствените
медии представиха това като
„завръщане на България в
самолетостроенето“. А, както писа с ирония Светослав
Терзиев във вестник „Сега“
(17.09.2018) „Пловдив ще прави самолетоносачи и ще ги пуска в Марица“. Оказва се, че
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Борисов се скара на Орбан и му препоръча да коригира своите политики спрямо медиите,
университетите, съдебната власт и бежанците.
нистър на транспорта Данаил
Папазаов да стане съсобственик на ТЕЦ Варна. И да пълни
джобове, дори когато ТЕЦ Варна не работи, а стои като „студен резерв“ на енергийната ни
система. А делата срещу Веселин Марешки, заради които
му беше отнет имунитетът, са
преустановени. Интересът,
това е циментът, който споява и най-безпринципните
коалиции.
Не казвайте, че коалиция
ГЕРБ-ДПС-„Воля“ е невъзможна: сривът на общественото одобрение към Борисов, особено след последните му кадрови решения,
е катастрофален. Борисов
вече е два пъти по-малко харесван не само от президента Радев, но го изпреварва и
Йорданка Фандъкова. И то,
въпреки недоволството от
ремонтите на софийските
булеварди. Очевидно „успешното“ евро председателство

официалния дневен ред, а я
разгледали в оперативен порядък. Дори се скара на Орбан и му препоръча да коригира своите политики спрямо медиите, университетите, съдебната власт и бежанците. Обаче вицепремиерът Каракачанов твърди, че
Унгария се наказва формално, заради уклона на Орбан
към авторитаризъм, а фактически заради нежеланието му да приема мигранти от
където и да било. Той, разбира се е прав, че случващото
се с Унгария е предупреждение към цяла Централна
и Източна Европа, включително и България с „най-добре пазената граница“. Между Меркел и Орбан, кого мислите, че ще подкрепи Борисов? Разбира се Меркел, от
която зависят евро парите
за България. „Евроатлантическите ценности“ се свеждат до милионите в евро,
АКТУАЛЕН ГЛАС

някои негови колеги превели
погрешно думите на председателя на Френско-българската търговска и индустриална
камара Стефан Дьолае, произнесени на коктейл в София.
Човекът говорел за „des portes
d,avions” /врати за самолети/, а
на тях се сторило, че казва „des
portes-avions“ /самолетоносачи/. Долу горе така тълкуват
оптимистично нашите управляващи и докладите на ЕК..
Както и да е. На 17 септември, когато се откри новата учебна година, станаха
шест пътни произшествия.
На АМ „Люлин“ дори изгоря цял автобус. Лоша поличба! Същия ден отново се събра коалиционният съвет на
управляващите, за да обсъди новите номинации на Борисов за поста министър на
транспорта. Цветан Цветанов
беше подхвърлил загадъчно,
че кандидатурите са две, но
не посочи имена. След коали-

ционни съвет стана известно,
че за овакантения от Ивайло Московски горещ стол е
предложен и одобрен бившият главен секретар на
МС в служебното правителство на Марин Райков, Росен Желязков. Същият, който
беше разследван за неупражнен контрол върху „надпечатаните“ костинбродски бюлетини. Сидеров твърди, че
Желязков бил добър специалист по информационни
технологии, но не казва каква е компетентността му в
сферата на видовете транспорт. Желязков вероятно ще
опита да пробута концесията на летище София, но какво ще направи за БДЖ, които са в агония? Преди това,
обаче, той трябваше да премине през парламентарното
„чистилище“, където щяха да
му припомнят старите прегрешения. Любопитство будеше и въпросът как правителството ще съгласува
с президента Радев своето
предложение за освобождаване на главния секретар на
МВР Младен Маринов. Коалиционният съвет „покани“
Румен Радев за да изложи
своите аргументи относно
съгласувателната процедура. Упоритостта, с която коалиционните съдружници повтарят своите грешки е пословична. От Букурещ президентът каза, че няма как да отиде при такъв неконституционен орган. И, че процедурата предвижда съгласуването
на предложението за освобождаване от длъжност на
главния секретар на МВР
да направи или премиерът,
или ресорният министър.
Иначе Румен Радев със сигурност няма нищо против
това Младен Маринов да оглави МВР. Защото той поне е
човек от кариерата, а не е „харесан на един разклон“. Май
чакащите на разклоните се
свършиха, благодарение и
на калпавите пътища, щом
министрите вече се набират,
както в приказката „Сливи за
смет“.
а 20 септември, в
четвъртък предложените министри
бяха все пак утвърдени от НС. Дебати имаше,
разумни доводи също. Но кой
ти гледа и кой ти слуша! Найсимптоматично бе изказването на лидера на ДПС Мустафа Карадайъ, че предсрочните избори са неизбежни. Този
извод едва ли е само негов,
като се има предвид срещата
му с г-н Ерик Рубин, посланик
на САЩ, с участието на почетния председател Ахмед Доган.
За сега „Салът на Медуза“ все
още се държи над водата, но
облаците се събират и хоризонта става все по-тъмен.
Петко ПЕТКОВ
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е че и това не е възможно. Но Третата
световна война вече
е започнала, и представлява широка и сама себе
си генерализираща мрежа
от многообразни регионални конфликти, които се подхранват от една единна логика - тази на глобализма. Глобализацията доведе до своята
противоположност, което показва, че и Платон е бил прав.
А той твърди съвсем загадъчно,
че когато едно нещо стигне в
своята крайност, в предела си
– тогава вътре в себе си то се
превръща в своята противоположност.
Ако трябва да го кажем на
икономически език – появяват се няколко конкуриращи се
(понякога твърдо) културно-политически, но и икономически
центрове със собствена система на разделение на труда, със
собствена система на контрол
и управление на ресурсите, със
собствени научно-технически
революции, и със собствени потенции за емисионни центрове.
След ограничаването на зоната на долара, се създават други центрове на емисионна активност и светът ще се парцелира на финансово-икономически центрове.
- Кои са тези центрове?
- Първият е Китай, в евентуалните си съюзнически отношения с Русия, ако не успеят
да ги скарат, защото се правят
усилия в тази насока в момента… Конфликтът между тях не
е невъзможен, още повече, че
веднъж вече се е състоял. Структурите от този тип на Китай са
предимно в Хонконг, но те са
готови да се разгърнат в цяла
Евразия. Докато в Москва трябва да решат под каква форма ще
общуват с Китай по този въпрос.
Русия има да реши доста проблеми вътре в себе си.
Вторият емисионен център ще бъде Европейският
съюз, но не този, които виждаме сега, а напълно различен. Днешният ЕС е тежко болен. Новият ще бъде без Меркел и вероятно без Макрон.
Защото Франция е една от найсериозните страни в света, но по
правило се ръководи  от крайно
несериозни хора. За Германия
важи същото - Меркел си отива,
не утре, но е накрая на своята кариера. Новият ЕС ще бъде това,
което е бил в началото при замисъла си - съюз на Германия
и Франция, с няколко други

страни. В този нов ЕС мястото
на България, съвсем не е очевидно. Ние сме друга цивилизация. А новият ЕС ще бъде цивилизационен съюз, а не експериментален център на безотговорни леви либерали, какъвто е
сега.
Днешният ЕС си отива като
издава неприлични звуци и
миризми. Там непрекъснато се
отличават трансгендери, содомити, хора, които правят експерименти с идентичността си,
трансхуманисти, брадати жени
и изобщо носители на друг тип
алтернативна надареност…
Тук признавам също, че аз,
всъщност, се отнасям крайно
уважително към исляма. Отнасям се крайно сериозно към
мюсюлманите. Но мюсюлманин, който е скъсал корените,
свързващи го с вярата му и се
е преместил в Германия, за да
бъде по-добре, може да бъде
опасен фактор. Освен това,
опасно е, че той не вижда срещу себе си противник. Мюсюлманите много добре знаят
какво е християнство, воювали
са с християнския свят и са си
извадили всички поуки. Но те
не виждат християни в Европа днес, те виждат, както казах, трансгендери, еднополови бракове, което е мерзост
от християнска гледна точка,
виждат царство на евтаназията – и за какво точно мюсюлманина да уважава европееца?
Как да го взема насериозно?
Но, разбира се, това не е главният проблем на настоящия ЕС,
той е именно в невъзможността да се изработи критерий за
общо развитие, да се покаже
реално общо бъдеще. Въпреки
това, очаквам, че ЕС ще намери
нови форми и ще продължи да
бъде интересно място, регионален център на развитие.
Третият емисионен център, без съмнение, е САЩ –
там потенциалът си остава
огромен. И накрая,   последното място, където е възможно да
има, самостоятелно технологическо, културно-политическо развитие, това е Латинска
Америка, с регионален атрактор Бразилия. Тя е много сериозна страна, има огромен ресурс, евтина работна ръка, натрупан културно-икономически
потенциал.
Това е бъдещето на света.
- А ние къде сме?
- Нас ни няма. Защото през
последните години един министър на образованието, изразявайки с безпощадна яснота духът на днешна Бълга-
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рия, беше казал, че идеалът
на българската образователна
система е създаването на Идеалния Потребител! Когато образователната система произвежда „идеални потребители”,
това е начинът, фактически, да
се спре по нашите земи Историята, това е българското zum
Todt Gehen…
Просто някои хора в България решиха, че трябва да се
спре българската история, за
да бъдат те по-щастливи – българите от пост-историчен тип,
говорещи със децата си изключително на английски.
Аз разбирам това. Но големият въпрос не е към тях… А

бата му. И затова обществото е в
идейна безпътица, не се правят
интелектуални усилия за осмисляне.
- Как може да се промени
това?
- Социализмът за мен си
остава желано бъдеще. Но на
този етап България има нужда от буржоазно-демократична революция. Има нужда от
национална буржоазия. Това
са хора, които няма за какво да
ги обичаш, но те могат да носят
отговорност за производство, за
организация на производствени
процеси.
Да, социалистите са се борили с буржоазията, но Маркс, Ен-

Нима идеалът на българската образователна система е създаването на Идеалния Потребител?!
към другите българи - какво
правят те, това безразлично
ли им е? Може би е дошло време
с младите хора да се говори по
нов начин, да им се възлага отговорност, да им се казват нови
истини – без да се щадят.
От друга страна, ако ние
искаме да имаме нещо общо
с новия ЕС, трябва да поговорим със себе си, да се опитаме да разберем какво искаме
от себе си и от съдбата си. Как
си представяме прогреса? Какво е нашето бъдеще, идентичността ни? Петър Стояновият
„Нов Цивилизационен Избор” се
оказа банално менте - като автора си, впрочем...
По отношение на институционалните пътища на развитие. Моята политическа биография е свързана с БСП. Аз
съм си забранил да казвам
лоша дума за тях, но там има
действителна
катастрофа.
Българският социализъм в
тази си форма не може да поеме на този етап отговорността
за развитието на страната. Съжалявам, че трябва да го кажа. В
България първо Дясното преживя смислова катастрофа и
изтече в канализацията на Историята. Лявото последва съд-

гелс, Ленин, са знаели, че националната буржоазия е, казано старомодно, „прогресивна
сила”. Може да прозвучи чудовищно, но между 30-те години
на 20 век и до средата на века,
в Русия е действал следния модел - голямата икономика е
била под държавен контрол,
но е имало широка свобода за
дребния и средния бизнес. Но
тогава ръководител на Русия е
бил Сталин, а не милият на всяко троцкистко сърце Хрушчов,
нито много благия, но инертен
Брежнев. А днес Китай прави същото. Голямата китайска икономика е под държавен
контрол, но има истинска планина от дребен и частен бизнес,
който уверено движи китайската икономика.
Затова, ще се повторя, ние
имаме нужда от национална буржоазия, която да върне смисъла на нашата правна
и икономическа система, побеждавайки така самодовол-
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но ширещия се днес в България неофеодализъм от бойкоборисовски абсолютистки тип, в който липсват само
lettres de cache. Впрочем, липсват
ли наистина?
Имаме нужда от отговорни
бизнесмени, които знаят, че въпросът се урежда не с подкуп в
общината, а със спазване на
правила. Там, където има национална буржоазия, функционира и естествено развита юридическа правна система, която установява правила. Сега в България правила
няма. Който плати повече, той
е правият. Ако една властна групировка умее да издигне волята
си над себе си, и да я превърне
в закон за всички останали, но
и за самата себе си -  тя е зародиш на държава, превръща се
в държава. Българските властни групировки обаче, най-обичат да нарушават своите собствени закони. А точно това не е
държава. Това е шайка. И главната жертва на това статукво е
българската национална буржоазия, която бе убита в зародиш, докато я лъжеха, че „торбата с парите ще те направи
класа”. Не, класа не се получи.
Българската средна класа
бе умъртвена по особено жесток начин, българският капитал не успява да се възпроизвежда естествено. Затова мисля, че сме в катастрофа не на
социализма, а на обещания
и умъртвен в зародиш капитализъм. Социализмът можем
да го оставим за други времена, а днес да помислим за една
обикновена, проста, буржоазно-демократична революция.
В една такава революция и българските социалисти биха имали своето безспорно и много отговорно място. Но само (и ако)
са наистина социалисти.
- Доц. Вацев, казвате, че България е резерват на соросоидите. Докога?
- Доскоро. Днес те живеят
много тревожно и очевидно ги е
страх. Мои познати соросоиди
непрекъснато ровят запасни
ходове. За тях има “светло” време до 6 ноември (тогава ще се
проведат Междинните избори
за Конгрес на САЩ - б.р.). Ако
успеят да съборят Тръмп, те
отново ще се върнат на бели
коне, камили и лимузини.

о, ако не успеят, ще бъдат подгонени навсякъде по
света, разбира се и в България. Сега имат няколко
опорни точки у нас. Но никак не е трудно да бъдат изринати и от там. Защото соросоидите са в суспендирано състояние, т.е. висят. Не се знае какво ще им донесе утрешния ден. А за мен той носи надежда.

ВЪПРОС НА ДЕНЯ
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Идва време разделно
Битката срещу Орбан е израз на войната между глобалисти и защитници на националната държава

Е

вропарламентът се
посрами с агресивно си решение срещу
Виктор Орбан. Брюксел гласува за ограничаване
на гласа на Унгария в Европейския съюз. Това решение,
разбира се, едва ли ще мине и
едва ли ще се реализира в крайна сметка. Но все пак то е знак,
че битката между соросоидните глобалисти и защитниците на националната държава навлиза в най-истеричната си фаза. Истината е, че
основната, а май и единствената реална, причина за атакуването на Орбан е точно позицията на унгарския държавник
срещу ордите на глобалистите, които са предвождани
в Европа от своя пръв противник на всеки национален
идеал – Джордж Сорос.
Знам, че терминът „соросоиди“ се е превърнал нарицателно, което много хора отказват
да възприемат като вярно (макар и да е) за цяла една каста
Уважаеми г-н Минчев,
реди да излезете в отпуска (имам предвид екипа), уведомихте вашите читатели, че вестникът ще излезе
на 4-ти Септември. Чаках този
ден, едва ли не като Великден!
Всъщност, не излезе на 4-ти, а
на другия ден.
Вестникът, по един актуален
и безспристрастен начин представя събитията. Най-много, обаче, ме трогна статията на Тодор
Коруев – „Грехът на поп Методи
Драгинов“. Написана е така, както само Тодор може да описва
нещата дълбоко и правдиво!
Разбира се, тук той майсторски включва проф. Чавдар Добрев, който юнашки и заслужено брани творбата на Антон Дончев – „Време Разделно“. И, разбирате ли,критиките
към „творбата“ на Дончев са че
била не роман, а книга, позоваваща се на Митове и Легенди !
Чудя се и се мая, как може
да има толкова ограничени
хора – и мъже, и жени ! И те да
имат завидното самочувствие
на литератори, на тълководители! Толкова са вдъхновени от
Турския Фюрер – Ердоган! - че
са готови да напишат, че едва
ли не петте века най-черно робство, са всъщност златните векове в историята на България.
Ердоган си въобразява, че е
пророка Мохамед, и че ако отвори шлюзите, ще залее Закавказието, Македония, Сърбия...
И турците пак ще стигнат до
голямата съкровенна мечта –
Виена...И думите му хващат

П
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от „привилигирован“ псевдоелит, който налага върховенството на своя собствен интерес пред този на обикновените хора. Истината е, че
Сорос през годините успя да
създаде в Европа изключително влиятелна паяжина от организации, партии и политици, които покорно следват
дневния ред на глобалистите.
А този дневен ред е изключително прост – заличаване на
националната държава и националната идентичност,
подменянето на реалните
проблеми на народите с новговор и неолиберални догми,
премахване на границите и
тотално и всеобхватно подчинение на всеки народ пред
интересите на транснационалните корпорации.
Тук не става дума за
теория на конспирациите,
а за факти.

В момента се води идеологическа война. Гореща и
понякога опустошителна иде-

Петър КИЧАШКИ
ологическа война. Тя е между
двата големи лагера в световната политика, които са изразители на двете големи световни политически тенденции. От
една страна са глобалистите. В
Европа те са доминирани от
соросоидните политически,
неправителствени и медийни мрежи. В Америка са превзели тотално Демократическата партия и гравитиращите около нея мейнстрийм
медии – CNN, MSNBC, New

York Times, Washington Post
и пр. От другата страна са застъпниците на националната държава. В Европа това са
работилите за Брекзит, това
е Вишеградската група, това
е Виктор Орбан, това е новата управленска архитектура
в Италия и Австрия. В Щатите тази тенденция се олицетворява от Доналд Тръмп.
В момента той деконструира
влиянието на глобалистите
в Републиканската партия, а
след победата му над емблемата на глобализма – Хилъри
Клинтън – Тръмп устойчиво
разбива модела на неолибералите. В лагера на защитниците на националната държава са и много медии като Fox
News (впрочем Fox е най-голямата телевизия в САЩ, поголяма от CNN и MSNBC взети
заедно), Washington Times, NY
Post, The Daily Caller и доста
други.
Като цяло това е новият
голям кливидж, новата го-

ляма разделителна линия в
световната и националната
политика. От една страна са
глобалистите, от другата са
застъпниците на националната държава. Европейският парламент и поне това му
мнозинство се позиционира
на страната на глобалистите и
даде залп във войната между тези два големи лагера. Ще
дойде време, а то не е далеч, когато всички ще трябва да загърбим дребните си различия по една или друга тема и
да заемем страна в тази битка. Или ще сме на страната на
статуквото на неолибералния
глобализъм и мултинационалните корпорации, или ще
сме на страната на националната държава, на конституционния ред и на суверенните народи.
Идва време разделно
и всеки, който иска да
влияе на обществените
процеси, ще трябва да
заеме позиция.

искам да кажа на
нашенските дьомнета

дикиш. В Германия му направиха паметник в цял ръст. И то
позлатен! За малко, обаче.
Но на неговата грандоманска риторика за Велика Турция
– която е, едва ли не, пъпът на
земята! – се хващат и циганите,
и част от турците в България,
че дори и част от т.нар. българска интелигенция – имам предвид грантовата, която е на чужда ясла – и на чужд щит.
Циганите се възприемат,
вече, като турция; но което е
и по-тревожно – като върли
и ревностни защитници на
ИСЛЯМА!!! И именно за това в
техните очи ние, българите, сме
гяури и унтерменшен! Ние, „гяурите“ , освен че трябва да ги
храним, отгоре на всичкото,
трябва да ги лечим от техните присъщи им болести.
Освен това, българската
полиция трябва да ги пази, за
да не се пребват помежду си.
(Иначе те могат да пребиват
полицаи. За бабичките и старците не е въпрос!)
И излиза, че ние живеем в
държавата на т.нар. роми. А не
те в нашата!!!
Аз, главата си я залагам, ако
2/3 от народните избранници
са прочели диалозите на Луки-

Потурчването няма НИЩО общо с Легенди и Митове, а
си е самата действителност!
ан, „Държавата на Платон“.
Как трябва да се ръководи държава! Дори и се съмнявам, че са
прочели художественото произведение на световния класик – Джон Стайнбек „Гневът
на мравките“ ! Съпоставям ги
двете и ги свързвам с колективизацията в Америка и в България. И ако я разберат, ще видят, че българският народ не
е ограбен от комунистите,
при колективизацията на земята!
Прекланям се пред Антон
Дончев – живият класик и ще
завърша с това, че потурчваОБРАТНА ВРЪЗКА

нето няма НИЩО общо с Легенди и Митове, а си е самата
действителност!
Нека всички тези повърхностни писатели и писателки да посетят село Славейно
– Смолянско, и поне малко да
се заинтересуват как възниква Народната песен „Колю,
Колю... Мамина комиту!...“.
Хора, Родопите, Чепинското
корито са били стратегически
път на Турция към Европа...
ето защо в този район турците
са били най-безпощадни, когато са потурчвали и ислямизирали християнското българско

население.
И само някой да излезе от
някое село и да се противопостави, то на момента цялото
село са го изколвали и до крак
опожарявали! От село Славейново излиза Колю Шишманов.
Докарват го сред селото убит.
Просват го на мегдана и изкарват селяните да го разпознават. Те излизат, разпознават го,
но твърдят, че не е от тяхното
село. Пашата решава да извикат майка му, защото тя, като
негова майка, може да се издаде. Тя го познава, но запазвайки самообладание, казва, че не
е той, че дори не му прилича.
Обръща се към пашата и
казва: „Луди глави, Аго! Не слушат! И ето какво ги чака!...“.
Отива си в къщи, извиква съседките. Вземат бухалки, да
бият мляко, за да вдигат шум, а
тя вие от скръб в хамбара и го
оплаква!...
то какви българки е
имало – действителни,
а не митични!
Това исках да кажа
на българските дьомнета!...
6-ти септември, 2018г.
С почит:
Злата Сариева
с. Кръстевич

Е

брой 35, 25 септември 2018 г.

С

ъщността на световната политика може
да се сведе до една
фраза:
противникът трябва да бъде боядисан
в черен цвят, а самите вие да
се представите в ослепително бели одежди. Това означава цялата отговорност да
се хвърли върху съперника,
а предприетите от вас мерки
да се поднесат като принудителни. Бъдещите жертви, разрушенията и разходите да бъдат обяснени със злия умисъл
на врага, своите предварително
планирани действия да бъдат
нарисувани като реакция срещу постъпките на съперничещата ви политическа сила или
държава.
Най-ярък пример за такова
поведение е хитлеристка Германия. За да бъде обяснена на
населението на Германия причината за войната с Полша,
немската пропаганда достатъчно дълго време публикува във
вестниците и разказва по радиото за уж имащите място
притеснения, даже зверства
на полските власти по отношение на етническите немци,
които живеят в Данцинг (сега
полският град Гданск). Но, съгласно версията на ведомството на Гьобелс, не това довежда до война между Германия и
Полша.
Първоначално уж полските
военни нахлуват на територията на райха в град Глайвиц, където превземат радиостанцията и излизат в ефир. Но само
„многобройните провокации и
атаки на полската армия“ принуждават миролюбивия Адолф
Хитлер, изключително като ответна мярка, да атакува изключително военните обекти на територията на полската държава. Всеки в днешно
време знае цената на думите
на Хитлер. Обаче неговата реч,
произнесена в Райхстага на 1
септември 1939 година, много силно ни напомня днешните
заявления на западните лидери и приемниците на днешната пропаганда на Запада.
Адолф Хитлер:
„Бе направен опит да се оправдаят притесненията на
немците - имаше искания немците да прекратят провокациите. Аз не знам в какво се състоят провокациите от страна на жените и децата, ако към
тях се отнасят лошо и някои са
били убити. Аз зная едно: нито
една велика държава не може
продължително да наблюдава
пасивно това, което се случва... Предложенията за посредничество претърпяха неуспех,
защото в същото време, когато те бяха направени, бе проведена внезапна полска мобилизация, съпроводена от огромно
количество полски злодеяния.
Те се повториха миналата
нощ. Неотдавна за една нощ
ние регистрирахме 21 гранич-

ни инцидента, миналата нощ
те бяха 14, от които 3 бяха доста сериозни... Аз ще предприема необходимите мерки, не
противоречащи на предложенията, направени от мен в Райхстага за целия свят, тоест аз
няма да воювам против жени
и деца. Аз заповядах на моите
въздушни сили да се ограничат с атаки по военни цели...
През изминалата нощ полските войници за пръв път проведоха стрелба на наша територия. До 5.45 сутринта ние отговаряхме с огън; сега на бомбите противопоставяме бомби“.
В речта си Хитлер казва
съвсем същото, което днес говорят западните СМИ по отношение на Сирия и президента
на страната Башар Асад.

намират в Сирия. Затова не
бива да се допусне превземането на Идлиб.
Ако сирийските войски воюваха сами, Западът отдавна
да е нахлул на сирийска земя, в
най-голяма степен използвай-

ция. Сега са забравили за него,
и същите тези похвати се използват по отношение на бъдещото настъпление на правителствените войски срещу
Идлиб.
Като „класически пример“

Николай СТАРИКОВ

някой си Сахир Хихано от Идлиб говори за това, че „сирийските и руските изтребители са прелетели над сирийската провинция Идлиб, мятайки
върху нея бомби“, като резултат
една бомба попада в дома му и
загиват четири деца.
За разлика от пропагандистите на Третия райх „независимите“ журналисти отработват още една задача. На
нацистите не им е било нужно да обвиняват персонално никого от ръководителите на Полша, на днешните
пропагандисти на Запада им
е нужно не само да оправдаят удара на САЩ по независимата сирийска държава,
който ще помогне на терористите, но и да продължат

Западната пропаганда:

нови цели, стари похвати

Адолф Хитлер: Аз заповядах на моите въздушни сили да се ограничат с атаки по военни цели...
1. Кървавият „полски“ (сирийски) режим убива жени и
деца.
2. Истинската велика държава не може да гледа на тези
„престъпления“ от страни, не
само затова, че тя е силна, но
и затова, че тя е „за всичко добро и против всичко лошо“.
3. Нееднократните призиви за мир, отправени към
„кървавия режим“ не дават
никакъв резултат.
4. Затова великата държава просто е принудена да сложи край на страданията на
жените и децата и да атакува
страната, където управлява
„кървавият режим“.
Какво се случва днес в Сирия?

Гражданската война постепенно върви към своя
край. Всъщност, останало е
само едно парче сирийска територия, където топката е в краката на бойците-терористи. Това
е Идлиб. Същността на ситуацията е проста: когато войските на Асад превземат Идлиб, войната ще свърши, и
няма да има никакъв, даже
формален, повод войските на
САЩ и техните сателити да се
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ки хитлеристките аргументи
и реторика, която цитирахме
по-горе. Но на Асад му помага
Русия! Затова поводът за нахлуване трябва да е много сериозен - нещо като химическа
атака срещу „жени и деца“. Но
Русия не позволява да се готвят подобни провокации, отрано дава гласност на плановете на САЩ и Британия да
инсценират такава „атака“.
Какво да се прави? Да се продължи „очернянето“ на Асад
и Путин, Русия и Сирия, създавайки емоционална ситуация,
когато ще бъде възможно да
се оправдае пред собствените си граждани атаката срещу сирийската армия, която,
както и да се извърта, ще бъде
директна помощ за ислямските терористи. И по този начин
да бъде осуетена операция за
освобождаване на Идлиб.
Ето каква е същността на
днешната ситуация. Тя определя и задачата на западните
СМИ. Целите са нови, похватите са стари. Преди известно
време ни разказваха за „ужасите“ при щурма на Алепо от сирийската армия и руската авиа-

ще вземем една публикация на
„уж“ немското издание www.
germania.one. То напълно поддържа всички действия на
САЩ във всяка точка на земното кълбо, винаги е против
Русия и старателно обработва
рускоезичните жители на Германия и Европа в духа на евроатлантизма.
Решавайки да не се занимава с дребни неща, това издание
публикува материал с гръмкото
заглавие „Асад и Путин убиха
моите четири деца“. Историята,
която се предлага на читателя, в
кратък преразказ звучи така:

да демонизират президента
на Русия.
За да добави повече емоции,
западното издание влага в устата на човека, който най-вероятно и не съществува, следните
фрази, чието призвание е да
посочат на читателите главните виновници за всичкото
зло на земята: „Acaд и Путин
убиха моите деца, те завинаги изгасиха светлината на моя
живот... На моите деца и племенници не можеше да им се
помогне. След нападението те
бяха разкъсани на парчета“.
Е, и изводът от материала
е този, който е нужен на САЩ,
за да изглежда не агресор, а
миротворец.
„Варварският режим на
Асад и действията на неговия
съюзник Путин разрушиха нашия живот и нашия дом“, - казва Сахир. Затова той се обръща с послание към всички хора
и политици по света: „Моля ви,
направете всичко според вашите сили, за това, за да бъдат
спрени тези престъпления, които извършват Асад и Путин.
За тях ние, хората в Идлиб, сме
като животни, които трябва
да се убиват. Но ние сме такива хора, като всички“. Сахир се
обръща към целия свят: „Не ни
оставяйте в бедата“.

Е

моции без край. И рационалното мислене на човека
трябва да се изключи. Никой да не си зададе въпроса:
от къде в провинция Идлиб се появиха толкова добре въоръжени, прекрасно обучени и многочислени
бойци, че за да бъдат изтласкани от сирийската земя на редовната армия ще са нужни години, при това с помощта на
руските въздушно-космически сили?
От къде те имат оръжие? Пари? Военни навици?
Хитлер също маскира чрез емоции своите агресивни
планове.
Не се хващайте на въдицата на неговите идейни наследници.
11.09.2018
Източник: https://nstarikov.ru/blog/96575
Превод от руски език Гияс Гулиев

СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ
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средата на 2018 г. Книгоиздателска
къща „Труд“ издаде документалната
книга на журналистката Петя Минкова, зам.-главен редактор на в.“168
часа“, „Истината за Ким Филби“. Книгата е с
подзаглавие „Конспирацията „Ротшилд“ – как
шпионина на ХХ век манипулираше Хитлер,
Сталин, Чърчил и Рузвелт“.
За неосведомения читател и особено за
младите хора ще потвърдим, че Ким Филби действително е сочен от изследователите
на разузнаването като „шпионина на ХХ век“.
Той, заедно с още четирима англичани – Гай
Бърджис, Антъни Блънт, Доналд Маклийн и
Джон Кеърнкрос, са сътрудничили на съветското разузнаване от средата на 30-те до средата
на 50-те години на ХХ век. Наричани са „Кейм-

бриджката петорка“ /защото всичките са завършили Кеймбридж/ или още „Великолепната петорка“. Уникалното при тях е, че за първи път в историята на шпионажа една тайна служба, каквато е КГБ, успява да вербува
агенти издигнали се на най-високи нива в
противниковия държавен механизъм, че те
се знаят помежду си, че сътрудничат на съветското разузнаване почти две десетилетия
без да допуснат провали от разузнаването
по време на хилядите срещи с тях, че всичките остават живи и никой от тях не е съден
за шпионската си дейност. Както по време на
Втората световна война, така и след нея и петимата агенти доставят изключителна по обем и
качество политическа, военна и научнотехническа информация за Англия и САЩ.

Проф. Бончо АСЕНОВ

Р

уснаците узнават буквално след часове за
най-важните политически събития в тези
страни, за тяхното отношение към световни и регионални събития, за позициите им по време на конференции и преговори, за предстоящи техни акции в различни
части на света. Те оказват съдействие в успешното добиране до тайните на американската атомна бомба. За възможностите и професионализма на съветското разузнаване и
неговите сътрудници говори и
историята с края на петорката, при която Ким Филби, Гай
Бърджис и Доналд Маклейн
след разкриването им са изтеглени в Съветския съюз,
където живеят до смъртта си,
а останалите двама от петорката не са съдени тъй като получават имунитет срещу признанието, че са сътрудничили
на съветското разузнаване.
Шпионина на ХХ век

Ето как представям Ким
Филби в моя „Речник на разузнаването и контраразузнаването“, издаван през 2005 и 2011 г.
„ФИЛБИ, Ким (1912-1988)
– англичанин, завършил Кеймбриджкия университет. Вербуван през 1934 г. от съветския
разузнавач Теодор Мали, който използва при вербовката
жена му Алис (Лици) Фридман, комунистка, работеща за
Коминтерна. Като журналист
пребивава в Испания по време
на Гражданската война (19361939), където е награден лично от генерал Франко с „Червен кръст“ за военни заслуги. Предлагал е на съветското
разузнаване да убие Франко, но
то не се съгласява. През 1941 г.
влиза в МИ-6 със съдействието на Гай Бърджис, който вече
работи там. По време на войната в сътрудничество с Управлението за специални операции провежда редица блестящи акции в Испания, Португалия, Северна Африка и Италия,
за което е награден с Ордена на
Британската империя. В края
на войната е завеждащ отдел
в МИ-6, отговарящ за неутраСтр. 6

лизиране на чуждо проникване в организацията и преди всичко за борба с комунизма и съветското разузнаване. От 1947 до 1948 г. е резидент
на МИ-6 в Турция. След това е
представител на МИ-6 в ЦРУ и
ФБР във Вашингтон. Предава
редица операции, извършвани от ЦРУ и МИ-6 в източноевропейските страни. В течение е
на разкритията на операция
„Венона“ и успява да предупреди съветското разузнаване, че Маклийн е в опасност.
След бягството на Маклийн
и Бърджис в Съветския съюз
през май 1951 г. е заподозрян
и уволнен от МИ-6. Успява да
разубеди английските власти и
общественост, че е шпионин.
Лично министърът на външните работи Харолд Макмилън
го оневинява при един парламентарен дебат през 1955 г. Със
съдействието на МИ-6 Филби
отива като журналист в Бейрут.
Там връзката му с КГБ продължава. През 1962 г. ЦРУ и МИ-6
окончателно се убеждават, че
е съветски агент. Това става
след показанията на беглеца
Анатолий Голицин и на неговата приятелка отпреди войната Флора Соломон, която
уведомява, че Филби е правил
опит да я вербува за съветското разузнаване. През януари
1962 г. е разпитан в Бейрут и

срещу обещание за несъдебно преследване
признава писмено за своето
сътрудничество. Веднага след
това избягва в
Съветския съюз.
Работи за КГБ
като съветник.
През 1971 г. се
жени за Руфина Пухова, която е четвъртата
му съпруга. Написва книгата
„Моята тиха
война“, станала световноизвестна. През
1973 г. и след
това на няколко пъти посещава България.
След смъртта
му е погребан в Москва с военни почести. Носител на орден „Червено знаме“. През 1990
г. е издадена пощенска марка
с неговия лик като герой на
КГБ. От професионална гледна
точка се смята за най-големия
шпионин на ХХ век.“

Истината за

би в спомените на генерал Тодор Бояджиев“.
Петя Минкова много съвестно е използвала всичко,
което досега е писано за Ким
Филби. Тя се възползва и от
книгата и интервютата, които
е взела от ген. Тодор Бояджиев и двама руски разузнавачи. И е успяла да пресъздаде с
подробности живота на Ким
Филби от раждането до смър-

тта му. Кое е новото и бих казал оригиналното в нейното
документално разследване.
Това е, че е използвала разсекретени и неизвестни досега секретни документи в британския архив за дейността
на Ким Филби. Те й дават основанието да твърди, че Ким
Филби и неговите приятели
не са сътрудничели реално
на Съветския съюз, а са били
част от една интелектуална
група начело с банкера Виктор Ротшилд, която водена
от стремежа си за установяване на глобален мир и недопускане осъществяването на
агресивните планове на Хит-

телите на периода около Втората световна война. Това е и
стремеж на английските специални служби да оправдаят най-големият си провал в
своята вековна история.
Истината е много проста

Петимата от Кембридж
и много други агенти на съветското разузнаване през
този период са сътрудничели
на Съветския съюз, защото

са били солидарни с левите
идеи на съветското общество
и с неговата политика. Голяма част от тях са водени в това
си сътрудничество и от идеята,
че трябва да помогнат на Съветския съюз във войната му
срещу хитлеристкия агресор.
Т.е. това е било в интерес и на
Англия, която воювала с Германия и на останалите западни страни, които са били вече
окупирани от нея. Че това е
така достатъчно е читателите
да прочетат подробности относно това сътрудничество
на петимата от Кеймбридж
в десетките книги посветени
на разузнаването, сред които
ще спомена:

„Истината за Ким Филби“
на английският контраразузнавач Питър Райт, в която той обвинява не само Ким
Филби и останалите, но и
директора на МИ-5 Роджър
Холмс, че е агент на съветското
разузнаване.
„Обществена тайна“ /1995/
на Стела Римингтън, директор на МИ-5 от 1991-1996 г.,
която разказва за параноята
обхванала английските специални служби след разкриването на „Кеймбриджката
петорка“ и съмнението, че има
още неразкрити агенти на съветското разузнаване в Англия.
„КГБ – поглед отвътре“/т.
I, 1992/ на Кристофър Андрю и Олег Гордиевски / бивш
офицер от КГБ, изменник/, в
която те разказват за сътрудничеството на „Кеймбриджката петорка“ в полза на Съветския съюз.
„Тайната история на
КГБ или архивът на Митрохин“ /2001/, в която авторите
Кристофър Андрю и бившият анализатор на КГБ Василий Митрохин разказват, въз
основа на изнесените в Англия
съветски архивни документи,
агентурната история на Ким
Филби и неговите приятели.
Ще спра дотук. Фактите и
конкретно живота на всички
от „Кеймбриджката петорка“
категорично потвърждава
ангажираността им със съветското разузнаване. Очевидно е, че в Англия е подета кампания за обезличаване на тяхното дело с твърдението, че не са били агенти на
съветското разузнаване, а са
служили на каузата на една
група интелектуалци в Англия. Че това не е така говори и
факта, че и петимата от Кеймбридж продължават да сътрудничат на съветското разузнава-

Доналд Маклийн, Гай Бърджис, Ким Филби, Джон Кеърнкрос, Антъни Блънт,
не след края на Втората световна война до разкриването
им. И в тази кампания волно
или неволно се включват и изследователи като Петя Минкова. Разбира се, оценявам, че
е нейно право да приеме и защитава въпросната теза, но фактите необоримо говорят, че те
не отговарят на истината.
Допълнение към главното

И понеже съм започнал да
анализирам нейната книга, ще
спомена още следните неща:
Силно е преувеличена ролята на Ким Филби в историята на Втората световна
война. Да се твърди, че той и
неговите приятели са оказвали съществено влияние върху Сталин, Хитлер, Чърчил,
Рузвелт, Труман и първите
ръководители на специалните служби, че те скарват Сталин и Хитлер, че са съкратили войната с няколко години
и благодарение на тях нацистите губят войната не отговаря на обективната истина.
Това е силно преувеличаване
на ролята на разузнаването в
историята на човечеството. Да
напомня, че на Запад след войната се издадоха книги за съветската резидентурна група
„Дора“ в Швейцария, ръко-

водена от унгареца Шандор
Радо с твърденията, че благодарение на нейната информация Русия печели войната.
По подобен начин се възхвалява разузнавателната дейност
на Рихард Зорге в Япония, на
ген. Владимир Заимов в България и други съветски разузнавачи и агенти. Ще повторя,
разузнаването е само един от
факторите оказващ влияние
върху външната политика и
международните отношение,
но обективно то е зависимо
от тях във всеки етап от развитието на света.
Не е вярно, че Ким Филби информира Сталин за германската секретна операция
„Барбароса“, касаеща план за
провеждане на война срещу
Съветския съюз. Истината е,
че руското разузнаване не се
добира реално до тази операция, но то уведомява Сталин,
че Германия ще нападне Русия на 22 юни 1941 г.
Не Филби, а Зорге уведомява
Сталин в края на 1941 г., че Япония няма да воюва с Русия и тогава Сталин изтегля дивизиите
си от Далечния изток, с помощта
на които отблъсква от Москва
хитлеристките войски.
Да се твърди, че Ким Филби е предотвратил падането

на комунистическия режим в
Албания и така е „пропуснат
историческия шанс Берлинската стена да падне 49 години
по-рано“ е наивно.
Аз обаче съм изненадан от
позицията на ген. Тодор
Бояджиев,

на когото Петя Минкова е
отделила голямо внимание в
книгата като „най-информирания филбист“. Той е човекът, който най-добре познава
Ким Филби, който е разказвал многократно в средствата за масово информация за
своите15 годишни преживявания с Филби и е издал и
книга за него. Никъде в тези
свои разкази, той не прокарва тезата, че Филби не е бил
агент на руското разузнаване. И сега, когато му се представя книга с такова твърдение, на която е написал предговора, той не реагира и не се
дистанцира от тази теза прокарвана от автора на книгата. Напротив, смята, че тя „излага, и то по много убедител
начин, съвсем нова и различна
хипотеза за „Кеймбриджката
петорка“ и конкретно, че „те
не са нито руски, нито британски или нечии други агенти, а са агенти на кауза, споде-

лена между тях в 30-те години
на миналия век“. Тази морална
подкрепа на Бояджиев на тезата на Минкова влиза в противоречие с всичко което досега е говорил и писал за „неговия приятел“ Ким Филби.
Истината за Ким Филби
и “Кеймбриджката петорка“
отдавна е написана и от техните приятели, и от техните врагове. Опитите в Англия
и САЩ да се пренапише историята на „Кеймбриджката петорка“ и по този начин да се
омаловажи един от най-големите успехи в историята на
съветското разузнаване, са
част от опитите да се пренапише съвременната история
на човечеството и конкретно да се отрече ролята на Съветския съюз за победата над
хитлеристка Германия.
ако има нещо хубаво в книгата на Петя
Минкова, то това е,
че тя припомня на
нейните читатели и конкретно на младите хора историята
на “шпионина на ХХ век“ Ким
Филби. Пък те със сигурност
ще си направят сами извода
на каква кауза и по какъв начин Филби и неговите приятели са служили през съзнателния си живот.

И

ЗА СВЕТОВНОТО ЗАДКУЛИСИЕ
И РАЗЧЛЕНЯВАНЕТО НА РУСИЯ

За живота и дейността на
Ким Филби са издадени много книги в Съветския съюз
и в Англия. В България найдобрият негов изследовател
е ген. Тодор Бояджиев, който се познавал лично с него,
придружавал го е при посещенията му в България и е
поддържал връзка с него до
смъртта му. Своите впечатления за него той отразява през
2013 г. в книгата си „Ким ФилКОНТРАПУНКТ

лер е давала информация на
съветските специални служби. Всъщност тази теза не е на
Петя Минкова, а е разпространявана в последните години в
Англия САЩ, за да омаловажат делото на „Кеймбриджката петорка“. Няма съмнение,
че изнесените секретни документи в Англия са подбрани
така, че да оказват манипулативно влияние върху медиите и най-вече върху изследова-

„Моята тиха война“/1972/
на Ким Филби, в която той
разказва за връзката си със съветските специални служби;
„Пет плюс КГБ“/1995/ на
Юрий Модин, който лично е
ръководил „Кеймбриджката
петорка“ след 1947 г. и който
организирва бягството на Бърджис и Маклийн през 1951 г.
в Русия.
„Ловец на шпиони“/1987/
брой 35, 25 септември 2018 г.

Иван ИЛИН

Ще установим веднага, че подготвяното от международното задкулисие разчленяване на Русия
няма ни най-малки основания, никакви духовни или
реално-политически съображения, освен революционна демагогия, нелеп страх пред единна Русия и
стара вражда към руската монархия и към Източното Православие. Ние знаем, че западните народи не разбират и не търпят руското своеобразие. Те проверяват
здравината на единната руска държава за собствените
си търговски, езикови и завоевателни цели. Те възнамеряват да разделят единния ни «венец» на части, да ги
счупят поотделно и да разпалят с тях угасналия огън на
своята цивилизация. Необходимо им е да разчленят Русия, да я изравнят със запада и така да я погубят: план
на ненавист и властолюбие…
И когато след падането на болшевиките световната пропаганда хвърли в руския хаос лозунга „Народи
на бивша Русия, разделяйте се!“, ще се открият две възможности: или в Русия ще се появи руска национална

брой 35, 25 септември 2018 г.

КОНТРАПУНКТ

диктатура, която ще вземе здраво в свои ръце „браздите
на управлението“, ще угаси този погрешен лозунг и ще
поведе Русия към единство, пресичайки всички и всякакви сепаратистки движения в страната; или пък такава диктатура няма да се създаде и в страната ще започне невъобразим хаос в придвижвания, връщания, отмъщения, погроми, безредие на транспорта, безработица,
глад, студ и безвластие…
Не е умно това. Не е далновидно. Бързо в ненавистта си и безнадеждно във времето. Русия не е
човешка прах и не е хаос. Тя е преди всичко велик
народ, който не е пропилял силите си и не се отчаял в своето призвание. Този народ се е нагладувал
по свободния ред, по мирния труд, по собствеността си и по националната си култура. Не го погребвайте преждевременно!
Ще настъпи историческият час, той ще въстане от
мнимия си гроб и ще поиска правата си обратно!
Из книгата „Нашите задачи”
Стр. 7

Ч

А на какво разчита Тръмп?

есто съм писал за това,
че Тръмп има друг,
различен от БретънУдския, модел за развитие на икономиката на САЩ.
Но в какво се състои този модел и има ли шанс за успех, това
не съм го разглеждал подробно.
Време е да запълним тази празнина.
И така, като начало нека си
припомним
Бретън-Удския модел

в неговата реализация от
1981 година.
Неговата същност е проста: тъй като от началото на 70те ефектът от разширяването
на пазарите обективно е изчерпан, той е бил фалшифициран чрез ръста на частното търсене за сметка на ръста
на дълга. Като резултат, към декември 2008 година дисконтовият процент на Федералната
резервна система намалява от
19% на 0%, средният дълг на
домакинствата в САЩ по отношение на реално разполагаемия доход нараства от 60 на
130%.
Ръстът на доларовата система в края на 80-те и началото на 90-те не даде ефект, тъй
като вместо да затвори създадените през 80-те години дългове
с активите, получени от световната социалистическа система (както предлага екипът
на Буш-старши) бива възприет
моделът, заради който за президент е избран Бил Клинтън.
Неговата същност е следната: за новите активи се създават нови дългове! - (със съответните доларови емисии, легализирани чрез транснационалните банки). Като резултат,
делът от печалбата на финансовата система само в САЩ
нараства от 25% през 70-те години до 70% към началото на
кризата през 2008 година.
През 2008 година е била напълно изчерпана и системата за стимулиране на икономиката чрез ръст на дълга на
домакинствата. В следствие
на това делът на приходите на
финансовия сектор пада до
40%. Но след това са задействани палиативни методи (такива,
например, като стимулирането
на износа на капитал от развиващите се страни) и този
дял отново започва да нараства.

Михаил ХАЗИН

Моделът за спасение

Идеята на Тръмп е дефицит да се съкрати до нулата и производствата, изнесени от страната в предходния период, да бъдат върнати в САЩ (и като следствие, работните места).
Бедата е там, че дълговете на
домакинствата така и не бяха
съкратени, а палиативните
мерки имат доста ограничен
времеви ефект. Фактически,
периодът на последните 10
години беше разтеглен аналог на 1930 година, когато започналият дефлационен шок
(рязък спад на покупателната
способност на домакинствата) не беше компенсиран чрез
емисия.
Тъй като дълговете не са изчезнали никъде, дефлационният шок само бе отложен. И,
както в началото на 30-те години, това неминуемо ще доведе до банкрут на финансовата
система. Съответно, финансистите, в съответствие със силно
нарасналият им общественополитически статус, решиха
на всяка цена да го запазят.
С други думи, да го обезпечат и
Книгата на
Николай Стариков е
с цена 14 лв.
и може да се закупи
от офиса на
ул. “Пиротска” 3
в София, както
и да се поръча с обикновен
пощенски запис
на стойност 16 лв.
(14 лв. + 2 лв. за пощенската пратка), на адрес
София 1377,
за Минчо Мънчев
Минчев - до поискване

Стр. 8

А той се опитва да премахне емисионния механизъм от
стимулирането на икономиката на САЩ.
Тъй като допълнителната емисия вече не води към
ръст на световната икономика (който вече се проявява само
като статистически цифри),
САЩ вече не получават допълнителна печалба дори от
износа на капитал, а хроничният дефицит на външнотърговския баланс създава голе-

на всяка цена да бъде спасена
финансовата система. За което им бе необходим контрол над
доларовата емисия.
Но сложността се състоеше
в това, че Бретън-Удската реформа през 1944 година така
и не бе завършена - емисионният център на световната
валута, Федералната резервна система, остава по контрола на националния елит на
САЩ, под неговата юрисдикция. През 2011 година бе направен опит да бъде създаден
наднационален емисионен
център (така наречената „централна банка на централните
банки“), който е трябвало да установява лимитите на емисиите да всички национални централни банки, включително и
за Федералната резервна система. Този опит бе отбит от националната администрация на
САЩ („делото Строс-Кан“), но
стана обаче ясно, че това е само
първият рунд на схватката.
Вторият бе през 2016 година, когато финансистите се
опитаха прокарат своя човек
в ръководството на САЩ (Хилари Клинтън).
Днес наблюдаваме развитието на третия рунд - а именно,
опитите в навечерието на дефлационния стадий на кризата да бъде отстранен от поста му Тръмп, представител на
алтернативната група на елита и действащ президент на
САЩ.
АЛТЕРНАТИВИ

ми проблеми на вътрешния
пазар.
Идеята на Тръмп се състои в това, този дефицит да
се съкрати до нулата и производствата, изнесени от страната в предходния период, да
бъдат върнати в САЩ (и като
следствие, работните места).
В какво се състои проблемът
на тази идея?

Която изглежда напълно
нормална, а освен това позволява рязко да се намали ролята
на финансовата система, както в световната икономика, така
и съответно в световната политика, и нйа-вече в мащаба на
самите САЩ.
Бедата е, че именно чрез
финансовата система сега се
извършва стимулиране на вътрешното търсене (въпросната структурна криза, за която
сме писали от началото на 2000те години, несъответствието
на реалните доходи спрямо
разходите на домакинствата)
и провеждането на такава реформа автоматично ще доведе
към общо падане на жизненото
ниво (което вече се определя не
от доходите на домакинствата, а
на първо място от техните разходи).
Казано грубо, днес домакинствата в САЩ харчат с 15%
повече пари, отколкото могат реално да спечелят. И това
стимулиране се извършва чрез
финансовата система. Ако тези

дългове бъдат отписани (или
бъдат накарани да ги изплатят),
то реалните доходи ще паднат
спрямо днешното ниво, което
и без това съответства на нивото на покупателната способност от 50-те години.
А какъв е по-нататъшния
план?

Ето това всъщност е главната теоретична грешка на онези американски икономисти,
които готвят икономическите
планове за Тръмп. Те не виждат структурната криза и смятат, че ако просто се отпишат
дълговете на домакинствата
(разбира се заедно с рухването на финансовия сектор) и
се осигури търсене за сметка
на ръста на вътрешното производство със създаването
на съответните работни места, то като цяло ситуацията с
жизненото ниво в САЩ няма
да се влоши особено, но пък
финансовият сектор ще изгуби влиянието си.
Между другото, рязко ще
се влоши ситуацията при
главните износители за САЩ
(Западна Европа, Китай), но
Тръмп и съратниците му това
особено не ги вълнува. БретънУдските институции ще се срутят, такива като Световната
търговска организация, която вече е добре!
А пък ако все пак отчетем
структурните проблеми на
икономиката на САЩ, ще стане ясно, че спадът ще бъде къде-къде по-силен. Примерно,
един път и половина по-силно, отколкото през началото
на 30-те години (тогава структурните диспропорции са били
около 15%, сега от порядъка на
25%). И това, разбира се, ще се
разруши цялата световна икономическа система. Всъщност,
в рамките на плана на Тръмп
тя така или иначе се разрушава, но засега много или малко
управляемо. Но това е засега.
Реално, уверен съм, всичките
събития ще се развиват много
по-стремително и значително
по-малко управляемо.
баче в рамките на
междуелитните спорове в САЩ това обстоятелство никак
няма да се прояви - финансистите не могат да упрекнат
Тръмп в това, че той не вижда структурната криза, защото това означава да признаят,
първо, самото ѝ съществуване, и второ, най-важното, своята вина за нейното появяване. Това безсилие само ще
увеличава мащаба на кризата, което трябва да отчитаме
и помним, че даже ако Тръмп
спечели срещу световния финансов елит (за което ние искрено го подкрепяме), то проблемите на САЩ няма да бъдат решени.
12.09.2018 г.
Превод от руски език Гияс
Гулиев

Атланти и чудовища

Милена Върбанова, автор на поместените два
откъса от новата и книга “Атланти и чудовища“ е
родена през 1961 г. във Враца. Завършва Френската
гимназия в родния си град. Дипломира се в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ със
специалност „история“ и „теория и история на културата“. Дълги години работи като автор, редактор и
водещ на младежки и културни предавания в Програма „Христо Ботев“ на Българско Национално Радио. Публикува стихове, разкази
и стотици публицистични творби в централните издания. През 1999 г. е уволнена от
тогавашния (и сегашен) директор на БНР Александър Велев. Три години преподава история и френски език по заместване за кратки срокове в различни софийски
гимназии, докато през 2004 г., изпадайки в пълна безизходица в родината, заминава за Италия, където с не особено интелектуален труд, изкарва прехраната си подобно на хиляди наши сънародници. През 2005 г. посещава зоната на Монте Булгария,
наречена по-рано Монтаня ди Булгария (Планина България), на 120 км южно от
Салерно и се среща с жителите на Челле ди Булгария и другите селища, основани от алцековите българи. Там чува заветните думи: „Вие (българите в България)
сте българи, но и ние също сме българи!“ Още преди заминаването си в емиграция
е впечатлена от сходствата в езика и традиционния бит на българите и италианците – особено от идентичността на старинните имена – Дельо, Джото (Йото), Дзено
(Цено), Дзоко (Цоко), Еньо, Йоло, Личо и т. н. Това става отправната точка на нейните изследвания. Докадките й за общ произход на двата народа намират блестящо потвърждение в езиковия анализ на сицилианския език, южноиталианските диалекти и диалектите, говорени във вътрешността на Апенинския полуостров. През 2010 г. заживява в Швейцария, където печели насъщния си „вейцарски
хляб“ със същите „високо интелектуални знамения“. Пътува често по магистрала
А4 от и за Милано и забелязва между Бергамо и Бреша отбивка за село с името
Болгаре. Това се оказва съдбовна среща, която й разкрива, че огромен брой се-

удивителна древна реалност

– почти всички народи на Апенините водят началото си от траките и дори
директно от българите. През 2016 г. излиза от печат първата книга на Милена Върбанова – „Връх България“, в която тя защитава заслуженото място на
траките и българите като основоположници на европейската и арийската цивилизация, предлага оригинална теория за произхода на гърците и
свой прочит на прочутия „Диск от Фестос“ – Линар А. В книгата са приведени доказателства за тракийския произход на най-великия поет на всички времена – Омир. Авторката доказва, че италийските народи произлизат
от тракийския етнос и представя речник от напълно тъждествени по смисъл и звучене понятия, имена и топонимия, продължаващи да съществуват в Италия и в България. Интересен е анализът на Милена Върбанова на
понятията „ндрангета“ и „мафия“, които тя извежда от древния тракийския
език на коренните жители на Сицилия и Калабрия, обяснявайки първичното им значение. През същата 2016 г. тя публикува студията си „Виа Болгера – Българският път“ за древните и средновековни български поселения в
Ломбардия, която предизвиква значителен интерес, както в научните среди, така и сред широката публика у нас. Статиите, които предлагаме в този
брой, са от ръкописа на втората й книга „Атланти и чудовища“, в която Милена Върбанова разглежда най-тъмния и фалшифициран дял от миналото на
човечеството – т. нар. „праистория“. В „древногръцката“ митология, която
тя нарича „древнотракийска“, се откриват нови изумителни данни за водещата културна роля на тракийския етнос в самите зори на съществуването на човешкия род и за значението на тракийския (българския) език, чрез
който могат да бъдат разгадани тайните на изминалите хилядолетия.

Канари и канарчета
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лища в Северна Италия са основани от българи през ранното Средновековие, като значителна част от тях продължават да носят в името си нашия
етноним – напр. Булгарограсо
и Булгорело край Комо, където до XI в. съществува „цяла държава“ (графство),
наречена България – и много други. Под този ранносредновековен пласт обаче се
разкрива

Гуанчи

З

а значението на името
Канарии има три версии, първите две от които са „надживяни“, „преодолени“, а третата, „задълбочената“, се е циментирала като
непоклатима аксиома. Че „Канарии“ не произхожда от „canard”, френското название на
патицата, съм напълно съгласна. Че не идва и от разноцветните канарчета, които дълго
време са били ценна островна стока, изнасяна за Европа,

това също е очевидно – логиката е обратна, думата „канарче“ е производна от Канария.
Но, уви, ще се наложи да оборя и такъв авторитет Плиний
Стари, който извежда името на
архипелага от словото „canis”,
куче – общоприетата версия,
над която никой повече не се
замисля.
Канарските острови са били
известни още от древността.
За тях са писали Омир, Хезиод,
Диодор Сицилийски, Плутарх,

брой 35, 25 септември 2018 г.

Плиний Стари, Птолемей, Помпоний Мела, Сенека. Нещо повече, името Канария е било известно на някои древноримски
автори, които са се опитвали да
го обяснят. През XIV век. архипелагът е преоткрит от европейските мероплаватели, а покъсно е завладян от испанците,
които се отнасят към местните
жители с познатата конквистадорска свирепост. Народът,
обитаващ от прадревни времена островите Гран Канария
и Тенерифе – непокорните гуанчи, високи, руси и светлооки,
носители на уникална култура и свободолюбив дух, е почти изтребен физически. Неговите оцелели потомци изгубват своята историческа памет и
се смесват с общото население
от другите островни етноси и с
колониалните пришълци.
Днес, когато алтернативната история безапелационно
сочи Канарските острови като
част от потъналата Атлантида, а официозната подло мълчи, гуанчите празнуват триумф
постмортем, a името на архипелага гърми в Интернет. Всички се силят да го обяснат… и
всички стигат до няколкото
известни цитата от „Естествена история“ на Плиний Стари,
с които неминуемо се съгласяват. Даже видният изследовател Николай Непомнящий, автор на ерудирания труд „По-

следните атланти“, посветен на
гуанчите, благочестиво се уповава на казаното от римския
авторитет.
В книга V от „Естествена
история“, разглеждаща Африка, Плиний Стари съобщава,
че Светоний Павлин, пръв от
римските пълководци, се е добрал до земите оттатък Атлас,
„до реката наречена Гер“, „през
пустиня от черен пясък, където понякога се появявали изгорени скали. Жителите на съседните на тази планина (Атлас) гори, се наричат канарии,
защото като кучета („canis”)
ядат част от вътрешностите на
дивите животни“. По нататък
Плиний Стари добавя, че нумидийският цар Юба II (I в. пр.
Хр. ) е извършил пътешествие
до „островите на Мавритания“,
за които „няма точни слухове“,
но „неотдавна стана известно,
че те лежат срещу земите на автололите, те са открити от Юба,
който отворил на тях работилници за боядисване на тъкани
с гетулски пурпур“.
Плиний изброява няколко
острова, между които о. Канария, наречен така заради „множеството кучета с огромни размери, две от които били доставени на Юба; там можело
да се забележат следи от съоръжения…“. Плиний изброява плодните дървета на благодатния остров и споменава, че

ПИСАТЕЛСКА ТРИБУНА

Юба е отвел със себе си в Африка кучетата от тази особена островна порода.
Преди да разтълкувам казаното от римския писател относно името на остров Канария, ще отбележа три изключително интересни елемента в неговото съобщение.„Изгорените
скали“, които се появяват понякога „в пустинята от черен пясък“, ме карат да мисля за следите от евентуален техногенен
катаклизъм, предизвикан от
Атлантида. Територията „ оттатък Атлас“ съответства точно
на ширината на Канарските острови – част от изгубения континент. Другият интересен за
нас, българите, факт е, че автололите, според обяснението на
Плиний в същата книга, са част
от гетулите, които практически
владеят цялото пространство
от Либия до Атлас и атлантическото крайбрежие на Мароко,
делейки се на няколко, произхождащи един от друг народи
– баниури, автололи, несими.
Техни царе са Бокх и Богуду,
от чието име „Далечна Мавритания“ носи названието Богутиана. Според съвременната
историческа наука гетулите са
предците на берберите, туарегите и кабилите. Гетули – гети,
кабили – Кабиле (Тракия): имаме над какво да се замислим.
На стр. 10
Стр. 9

В

сеобщо наложено е мнението, че царственото
име Борис произлиза от
барс, снежния леопард.
Звучи животински красиво, но
винаги ми е изглеждало насилено, звуковата прилика е твърде незначителна. Още повече, че
в ареала, населяван от траките,
българите и кръвнородствените им народи, име, видимо произхождащо от „барс“, наистина е съществувало – срещаме го
в името на Барсина, дъщеря на
фригиеца на Артабаз II, висш
персийски сановник, която след
гибелта на съпруга си Мемнон,
гръцки пълководец на служба
при Дарий III, става любовница
на Александър Македонски и покъсно, в Бактрия, му ражда син –
Херакъл. Следователно мъжкият
вариант на това име би трябвало
да е Барсин, Барсан или нещо подобно.
Че Борис изобщо не произлиза от „барс“, се убедих, когато
От стр. 9

И

третият елемент, разбира се, е съобщението за „съоръженията“
на Канария, докато
на друг остров от архипелага,
о. Юнония, според Плиний, се е
намирал „малък храм, изграден
от камък“.
А сега за фамозните кучета. Плиний Стари несъмнено е знаел латински доста подобре от мен, но няма латински падеж, в който от думата
„canis” (куче) да се получи „canaris” или “canaria”. В италианските речници обаче фигурира
понятието “cannuri” или “kannuri”, което означава „западноафриканските народи на запад
от езерото Чад“. Езерото Чад се
намира почти в центъра на северната половина на африканския континент, така че указаната територия подлежи на
уточнение. Интересното обаче
е, че в италианския език двойното „n“ съответства на “mn” в
латинския. И тук на помощ ни
идва Клавдий Птолемей („География“ кн. 4), цитиран в съчинението на Н. Непомнящий,
който пише: „У Птолемей намираме упоменаване на областта „Ганария“, разположена…
на ширината на най-западния
остров от канарската група.
Там (според Птолемей) са живели племена, наречени „камнурии“, същите каквито са и канариите. Древните автори привеждат названията на народите, живеещи по атлантическото
крайбрежие на Мароко: “Canarii, Perois, Pharusiens”. “Ganar” –
продължава Н. Напомнящий „е родовото име, дадено от западноафриканския народ волоф на берберските племена,
живеещи на север от река Сенегал“.
Странно, но Непомнящий
не прави основното заключение, че щом според Птолемей
Стр. 10

Барс и Бог

у Диодор Сицилийски, в I книга
от „Историческа библиотека“,
посветена на Египет, прочетох
краткото съобщение за египетския фарон Бокхорис от XXIV
династия, управлявал страната
от 724 до 712 пр. Христа.
Известно е, че името Борис в много исторически източници е упоменавано като
Богорис. Тази моя догадка се
потвърждава и от сведението
на Плиний Стари в V книга от
„Естествена история“, за двама мавритански царе от „гетулски произход“, които се казват
Богоду и Бокх, като първият е
дал името си на управляваната от него „далечна Мавритания“, назована Богутиана. Още
в това съобщение долавяме
тенденцията за преминаване
на звука „кх“ в „г“ и за тяхната
тъждественост. Бокхорис сле-

Произход и значение на името Борис

Пирамидите на остров Тенерифе
понятията „камнурии“ и „канарии“ са идентични, следователно в името на Канарските
острови без колебание можем
да разпознаем словото „камък“,
„скала“, „канара‘, а в древните
жители на архипелага – планинци, обитатели на скалите и
върховете, защото островите
са най-високите точки – пла-

ница между днешните Мавритания и Сенегал. Във времената на древния Рим, тя е бележила граничната черта между
белите и черните африкански
народи и географската й ширина действително съответства на тази на езерото Чад. Но
ако потомците на атлантите са
смесили с гетулите в областта

тида, чиито начала ако се съди
по възрастта на сфинкса, са положени още преди бездната да
погълне континента-майка.
Наблягам на свидетелството на Плиний Стари, че не Юба
II и придружаващите го нумидийци, са дали името на о. Канария (днес Гран Канария), а са
го „открили“ вече назован така,

Канари и канарчета

Скали на Гранд Канария

нинските върхове - на потъналия континент. Странно, а
всъщност няма нищо странно
– Непомнящий е руснак, знае
думата „камень“, камък, но не
му е извесна думата „канара“,
за да направи връзката. Оцелелите планинци от Атлантида са се разселели по атлантическото крайбрежие на Африка, не само в близост до Атлас, но и далеч по-надолу – до
река Сенегал, естествената гра-

на Магреб и на юг от Атлас, то
следователно и в цяла Северна
Африка – от Атлас до Либия,
обитавана от гетулите ( „прадеди на бербери, туареги, кабили“), можем да търсим следи от
атлантско присъствие. И ги намираме – в т. нар. Гарамантида,
величествената империя, за чиито паметници, покрити сега
от сахарските пясъци, тепърва
ще се говори. Оставяме настрана Египет, тази малка Атлан-

явно с името дадено му от коренното население и произхождащо от местния език. Това, население идентично с гуанчите
от Тенерифе, на Канария се е
наричало „канарии“.
Ако думата „канарии“, етноним на коренното население на архипелага, е така абсолютно тъждествена по смисъл
и звучене, с българското слово
„канара“, значи това е изключително важно откритие за
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дователно още в дълбока древност е могло да бъде произнасяно като Богорис и това означава, че името на българския
владетел, наложил християнството в нашата държава, има
египетски, „гетулски“, а може
би и още по-дълбоки корени.
То произлиза не от царственото животно барс, а от самия Бог
Хор. Тук е мястото да споделя и
моята догадка за произхода на
името Орфей, събратът на Озирис, цивилизовал тракийските народи. Дали то не означава
Хор-пей, Пеещият Хор?
ищо чудно, защото
при изследванията си
се убедих, че древните названия с лекота
и точност могат да бъдат преведени и обяснени чрез българския език – един ключ, един лазер, едно мощно оръжие, съхранено от нашия народ, с което
той може да прониква в тайните на времето.

Н

нас, българите. Тя не е случайна дума, а името с което се е самоназовавал цял един прадревен народ (смятан днес за потомък на атлантския). Това е
термин, който е представлявал
неразрешима главоблъсканица за поколения изследователи. Това е езиков сфинкс, чиято загадка не е разбулил самият Плиний. И този сфинкс разкрива сега тайната си само чрез
българския език.
Самото понятие „камък“ е
ключово за човешката цивилизация, то е еманация на земната твърд, една от четирите основни стихии на Мирозданието, така че словото, с което е
обозначено в даден език, също
не е случайно. Пълната тъждественост между думите „камъни“ (в българския език) и „камнурии“ (в гетулския или може
би дори в атлантския) е много
важен симптом за езиково родство.
Твърди се, че езикът на гуанчите - „канариите“ е мъртъв
навеки. Ако обаче на Гран Канария и Тенерифе отиде някой
български изследовател, който знае какво търси, сигурно
ще открие следи от този език –
имена на царе, топонимия, надписи в пещерите. Стига, разбира се, да намери пари за пътуването и престоя си, защото
българската държава, представлявана десетилетия наред от
тъпи търгаши и невежи чиновници, никога няма да му плати
командировката.
асега на флага на Канарския архипелаг, от
двете страни на щита
със симетрично подредените седем острова, стоят в
хералдическа поза две кучета.
Грешка на Плиний Стари. На
знамето, развяло се над върховете на Атлантида, трябва
да се възвисява само една величествена канара – символ
на вечността.

З
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П

ри
по-задълбочено
проникване в идеята
за Третия Рим, може да
се открият следите на
добре замислен геополитически
проект, лансиран успешно на историческата сцена. В основата на
всичко е животинския страх на
Европейския Запад от турската
експанзия, когато цялата негова
интелектуална енергия и умение
се съсредоточват, за да седистанцира на всяка цена и с всякакви
средства от страховитата Османска империя.
През 1467 г. умира Мария
Тверска, жена на Великия московски княз Иван III. Говорило се е, че княгинята е отровена, но никой не можел да обясни защо. Това става ясно покъсно, , когато през 1469 г. към
Великия княз постъпва брачно прадложение от Ватикана за женитба с племенницата на последния византийски
император София Фоминичне Палаолог и три години покъсно бракът е сключен (1472
г.). Оказва се, че това е католическа операция с далечна
перспектива – освен надеждата за приемане от Русия на
флорентийската уния тайната цел е насочването на Русия
към Константинопол, което би
довело до намаляване на турския натиск на Запад. Тази идея
е формулирана в обръщението на Венецианския сенат към
Иван III (1473 г.) : „Източната
империя, завладяна от турците, трябва, поради прекратяване на императорския род по
мъжка линия, да принадлежи
на Вашата сиятелна власт по
силата на Вашия благополучен
брак”
По това време в православна Русия се разгарят религиозни страсти, свързани с 7000 година от сътворението на света.
Православните са убедени, че
след тази дата е края на света,
но когато става ясно, че краят се отлага, хората продължавали да живеят в есхатологично очакване. Във времена, като
тези всичко може да се очаква и
всичко може да се случи. Митрополита на Москва и на цяла
Русия Зосима Брадатия написва в „Изложение за пасхалиите през осмото хилядолетие” :
„Нашия Бог прославя великия
кнез Иван Василевич, самодържеца на цяла Русия, новия цар
Константин на новия Константинов град – Москва”.
Едва ли монаха от Елизаровския манастир край Псков
Филотий е знаел за европейската католическа конспирация и
едва ли е чел тескста на Зосима.
(впрочем, детрониран от митрополитския престол през 1494
г.), но идеята за „Третия Рим”
отдавна се е носила във въздуха, пренесена от България.
Тази идея се съдържа в две
негови послания, в които са-

мата идея съвсем не е най-главното. И в двата случая идеята
е подхвърлена като своего
рода аргумент към главното
в посланията.
В писмото до Великия
княз (1512 г.) монаха Филотий пише за три неща:
(1), трябва да се принудят
вярващите правилно да са
кръстят ;
(2), епископските катедри
не трябва да са незаети ;
(3), трябва да се изкорени

та на славянството в историческия процес. По този начин
го определят, като неспособно
да изразява предпочитанията на
световния разум. И ако това се
оказа невярно, главната заслуга
е на славянобългарска България.
Дали тя е била избранница на
световния разум е теологичен
въпрос, но че тя отвори вратите
на световната история за славянското племе чрез внасяне в
неговото битие на духа на историята и на волята на световния

плаха за европейското единство идва по отъпкания път на
древната азиатска инвазия !
Развитието на българската
национална идея около съвременните реалност и богатството на историческите традиции не би трябвало да плаши,
че по този начин страната ще
попадне еднозначно под влиянието на Русия. По своята същност българската национална
идея предшества тази на Русия, а предаването на идеята
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педерастията сред миряните.
Тук Третия Рим се използва
за уговаряне : след падането на
Константинопол пише Филотийй : ти си единствения християнски цар и бъди любезен да
подържаш ред в царството си.
В по-късното послание към
митрополитския наместник
Мунехин (1527 г.), който пита
Филотий как да се разбират
някакви предсказания, монаха ловко прехвърля отговора към политическите проблеми. Той всъщност твърди,
че тези проблеми възникват не
от влиянието на звездите, т.е.
от астрологията, а от Божата
воля и от човешките грехове.
Ето Константинопол падна. А
защо ? Защото предаде християнската вяра. Поради това Москва е вече столицата на православния свят. „Всички християнски царства се сляха в царството на нашия Господар, което, съгласно пророчествата, е
руското царство : защото паднаха два Рима, третия стои, и
четвърти няма да има”.
Това всъщност е и тържество на угасващата българска цивилизационна мисия – огромна помощ от загиваща България на изгряваща Русия.
Още по-дълбоки измерения въпросът придобива
в интерпретирането му от философията на историята. Диалектическата сърцевина на природноисторическия процес при
непрекъснатото възхождане от
нисшето към висшето, от простото към сложното е духът на
историята въплотен във волята на световния разум – другото име на природния абсолют. Предполага се, че всеки народ , чрез своята история, е изразява определени предпочитания на световния разум. Но този
разум е придерчив, той се изразява не чрез всеки народ, т.е. не
всеки народ е историческа цялост. Известно е, че много философи, започвайки от Хегел и
Чаадаев, и стигайки до политици като Хитлер, оспорват роля-
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разум, е вън от съмнение. Идеята за Третия Рим , без всякакви уговорки, е водещето русло
на това внасяне. Реанимираната Евразийска идея може да разглеждаме и като хитрост на световния разум, избиращ по определение най-адекватния отговор
на конкретна ситуация, ползвайки паметта на Абсолюта.
Искаме или не искаме, харесва ли ни или не чак толкова,
геополитическото противоборство между Третия Рим и
Третия Картаген продължава. България избра новото си
място в Европейския съюз.
Но, ако погледнем геополитическата карта на противоборството, Европейския съюз се
намира между двата световни полюса без да принадлежи изцяло към нито един от
тях. И, ако си позволим да екстраполираме предвиждания за
бъдещето върху основата на
европейското минало от средата на 20-я век, бъдещето на
Европейския съюз не е толкова оптимистично.
С други думи, за да оцелее
във времето , България трябва
отдалече да мисли за епохата
след НАТО и след Европейския съюз.
Практиката показва, че ЕС не е в състояние да реши регионалните
балкански проблеми, а може
само да ги влоши – не е ли
многозначително, че финансовото разклащане на ЕС започна
от земите на древна Елада ?!
Надеждата върху изкуствено конструирани геополитически схеми, върху изнасилването на природноисторическия процес, в робуването на
увяхнали парадигми и модернизирани феодални представи
на прага на космическия век на
човечеството и пред лицето на
разбунтувалата се Природа, не
вещаят нищо добро за човешкия вид независимо дали планетарната и регионална сигурност е единна и неделима или
не чак толкова. Симптоматично е, че основната ментална за-

за Третия Рим на Московската
държава е само въпрос на временно решение и запазващ цивилизационната значимост избор.
Руската империя и Съветският съюз направиха достатъчно, за да върнат своя
исторически дълг и е дошло
време да определят заедно с
България ще правят ли нещо
заедно в бъдеще.
„Духът диша, където си
иска” – казал Сталин на генерал П.А.Ротмистров през
1944 г., когато генералът му
предлага „да направи подарък
на вявращите” като превземе
Константинопол (пътя към
града бил открит). Сталин добавил : „Москва и така отдавна е Третия Рим”. С това той
намекнал на Ротмистров, че
също не би бил против и ще
бъде щастлив Червената армия да превземе Цариград,
но ние, хората не можем да
правим всичко което ни се
иска. Особено тези, които носат тежестта на отговорността
за народ и държава Свещеник
Николай Булгаков – Военное
обозрение, (9.05.2013).
Истинският съдбовен проблем на България е, че губи цивилизационното си съзнание за
мисионер в рамките на провославната общност и от там – в
Югоизточна Европа. Културната самобитност на една нация
увеличава нейната стойност,
но също обогатява формите
на националното и световно
богатство.
Националната сигурност в
континентални, регионални и
държавни измерения е понятие от горните етажи на битието и предполага политически и народностни качества, които днес не се толерират в политическото и общественото
пространство. Без тези качества обаче всяка човешка обществена структура е обречена.
Единството на Европа не лежи
във възприемането на съвременната западна парадигма, а
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във възстановяването на дълбоките ментални връзки с изворите на човешката цивилизация и с началото на човешкия вид в безкрайните простори на Азия, в модерната форма
на Евроазийското единство.
В движението по този път
незримо присъства и България, защото Русия е природена България. Така е било,
така е и така ще бъде !
Спасението за Русия е спасение и за България, защото
Русия е инкарнация (прераждане) на България.
Не трябва да се повтарят
старите грешки, на това ни
учи историята. Не трябва да се
прощава на тези, които избиваха нашите предци, опожаряваха нашите градове и села,
изнасилваха жените ни и издевателстваха над старите хора.
Защото в противен случай историята ще се повтори и те отново ще убиват, но вече нашите внуци.
И нека реченото да бъде
сторено !
БългариЯ над всиЧко!
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Антология

Битка
Минчо МИНЧЕВ

Античния образ на «тъмното царство» въплотено в Картаген
с победата на Рим и възникването на Римската империя, се премества в други реални или въображаеми центрове на еретичната
ойкумена. Идеята за перманентната война на Вечния Рим и Вечния Картаген става непоклатима платформа на западния империализъм и идеална почва за възникване на религиозната парадигма на целия Запад. Това особено проличава след християнизирането на Рим. Тогава назрява задачата да се снеме нараствощото вътрешно противоречие межде стария, езически Рим и новата
християнска същност на империята.
За да стане това, е била необходима еманципация от стария
Рим, напомнящ повече Египет и Вавилон, а не Йерусалим и това
разбирал Константин Велики, преместил столицата на империята
на Изток, във Византион (330 г.). Малко по-късно император Феодосий разделя империята на Източна и Западна, като предоставя на последната пълната свобода за деградация (394 г.). Mежду
тях започва ожесточена интелектуална и научна борба за присвоПроф. Егени ГИНДЕВ
яването на целекупното римско наследство – оформя се Вторият
Рим – Константинопол. С напредване на времето православните
религиозни мислители осъзнават невралгичните геополитически и геостратегически основания, а с
това и преходността на Византия, опасностите от гибелта на автентичното християнство и насочват
всичките си усилия към дирене на място и общност, която да съхрани надеждно духовните начала
и символите на християанската вяра. Възниква идеята за Третия Рим. Знае се, че главните претенденти са Солун, Търново и Москва, а сигурната и надеждна общност, която ще го съхрани е славянобългарския етнос.

Като хокейна шайба ме биха.
Беше студ. И несъмващи нощи.
Ненаситни трибуните виха.
И скандираха: Още!

рия не е „пасивен реципиент”
на византийското културно
„облъчване”, а „съперник на Византия” в политическо и кул-

сред славянските и други народи на Балканите и Източна
Европа”.
Нещо повече. Тойнби твър-

Не ми казвайте хитро и грубо,
че зависел от мен резултатът.
Още битката не е загубена.
И летя. Но животът е кратък.

турно отношение. Усвояването на византийските образци
не е механичен процес, а творчески. Като втори център на
православната цивилизация,
България посредством християнизаяцията и религията
на българската църква и литературната и преводаческа дейност, активно разпръсква просветата и културата

ди, че върху основата на идеята
за Третия Рим могат да бъдат
преодолени негативите на социалните проблеми на западното общество ; конфликтите между Изтока и Запада ; да
бъде осигурен прогрес на човечеството за сметка на духовното усъвършенстване ; да бъде
възродена хармонията между
човека, природата и висшите

В

цялата тази историческа бъркотия, има
нещо архиважно, за
което много малко се
говори, ако изобщо се говори. Работата е там, че идеята за
Третия Рим е българска идея !
Разглеждано от такава гледна
точка, мястото на България в
противоборството между Третия Рим и Третия Картаген
изглежда по друг начин. За
какво става дума ?
По време на Второто българско царство в Търново се
концентрират мощите на множество светии и градът придобива сакралната функция на
нов Йерусалим. С особена почит се ползват съхраняваните
мощи на Йоан Рилски, Параскева Епиватска, Иларион Мъгленски, Михаил Воин, Теофан,
Гаврил Лесновски, св. Димитър
Солунски.
Общата за трите претендента за Новия Рим е доктрината произлязла от исихазма –
в Солун доминира исихазмът
на Григорий Палма, в Търново – на Григорий Синат, който е и учител на Теодосий Търновски, предал от своя страна
познанието на Евтимий. Исихастките традиции в Москва
се утвърждават от българите
Киприян и Григорий Цамблак.
Не случайно големият английски историк Арнолд Джозеф Тойнби заключава, че българските монаси са преносителите на идеята за Третия Рим в
Москва. Тойнби пише : „БългаISSN 1310-8492

Стр. 12

Но по-гол и от съвест човекът
всеки удар акумулира.
И летях! - като пламък изтекъл
от студения връх на рапира.
Само аз можех мрежите тънки
да опъна или да разкъсам;
да взривя най-заспалите гънки
на стадиона навъсен;
да запазя на всеки приятел
самочувствието в играта,
че когато и в гръб ме измлати,
да си мисли,
че е в правилата.
Днес, горчив като пепел от пура,
додимявам все още. Но светя.
Зная точната квадратура
на оловните ледни полета.

цели на разума.
И днес потомците на рода
на Палеолозите в Европа признават България като пазител
на византийските ценности на
тяхните праотци.
Характеристиките на Предвъзраждането, започнало в
България през 12-я век, предвид неговото прекъсване от
„нашествието на агаряните”,

ИСТОРИЯТА КАТО СВИДЕТЕЛ

принуждава българската църква да пренесе идеята за Третия Рим в Москва, при братския славянски руски народ. Българската идея за Третия Рим
става евразийска идея, такава,
каквато, всъщност, е и Византия. Природноисторическият процес продължава своя неумолим ход.
На стр. 11
брой 35, 25 септември 2018 г.

