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Quo vadis, АмерикА?

Т
ридесет дни 
след про-
веждането 
на редовни-

те избори за прези-
дент на Съединени-
те щати, милиони 
хора по света не-
доумяват какво се 
случва с неоспори-
мия и признат ли-

дер на планетата, с най-могъщата и богата стра-
на в света, с глашатая и бореца за демокрация, 
който десетилетия наред се изживяваше като Гръ-
мовържец и творец на най-новата човешка ис-
тория и вършител на човешките съдби? Но за 
разлика от Спасителя, той не се завръща в горя-
щия Рим, за да е редом със страдащите и онеп-
равданите, а продължава да търси в агонията си 
"спасителния пояс" на демагогията и двойните 
стандарти, за да продължава с наслада да се отда-
ва на животинската си страст към хегемонична 
власт, пари и удоволствия!     

Светът през третото десетилетие на ХХI век се 
очертава да бъде арена на глобални катаклизми, 
цивилизационни сблъсъци и гениални решения 
за излизане от перманентната безизходица, про-
дължаваща вече десетилетия. Всяка криза, малка 
или голяма, винаги е резултат от повърхностен ана-
лиз на същността на протичащите хаотично про-
цеси, особено в условията на неолиберализъм и 
хиперсвободна пазарна икономика. Планетарна-
та напаст-пандемия Ковид-19 се превърна освен в 
невиждана човешка трагедия, но и в катализатор за 
ускоряване на дълго подтискани и демагогски 
прикривани разрушителни процеси в сферата на 
политиката, икономиката и етиката, в отноше-
нията между хората в развитите и развиващите се 
страни по света. 

На есенната сесия на МВФ бившият ръково-
дител на Bank of England Мървин Кинг конста-
тира, че световната финансова система неумо-
лимо се движи към своя Армагедон, който ще 
погребе и демократичната пазарна икономи-
ка. При това, отбелязва Кинг, капитаните на 
световните финанси действат като "сомнам-
були", без да знаят какво трябва да се прави 
и продължават неограниченото печатане на 
пари, които хвърлят в бумтящата световна 
"пещ". Иначе казано, човечеството е изправе-
но пред обстоятелството да стане свидетел на 
гибелта на капитализма като обществено-ико-
номическа формация. И за разлика от краха на 
съветския геополитически проект, този крах ще 
бъде много по-разрушителен и болезнен. През 
1991 г. рухна една трета от световната иконо-
мика, но останалата икономика на света успя да 
минимизира негативните последици за себе 
си, главно чрез бруталното завземане на ново-

освободилите 
се пазари. 
На стр. 2

(Залезът на една империя)

Какво казва на света едно интервю на доналд Тръмп от преди тридесет 
години, за принципите и ценностите, в които той вярва и защитава?

Георги ВАцоВ

Господин Президент,
Позволете ми да се обър-

на към вас в този час, в кой-
то съдбата на целия свят е 

застрашена от глобален заговор 
срещу Бог и човечеството. Пиша 
ви като архиепископ, като наследник 
на апостолите, като бивш апостолски 
нунций в САЩ. Пиша ви насред мъл-
чанието, както на гражданските, 
така и на религиозните власти.    

Ежедневно усещаме многоброй-
ните атаки на онези, които искат да 
унищожат основата на общество-
то: естественото семейство, уваже-
нието към човешкия живот, любо-
вта към страната, свободата на об-
разованието и бизнеса. Виждаме 
глави на нации и религиозни лиде-
ри, които се примиряват с това са-
моубийство на западната култура и 
нейната християнска душа, докато 

основните права на гражданите и 
вярващите се потъпкват.

В ход е глобален план, наречен 
„Голямото зануляване". 

Негов архитект е глобален елит, 

който иска да покори цялото чове-
чество, налагайки принудителни 
мерки, с които драстично да ограни-
чи индивидуалните и граждански 
свободи. 

На стр. 2

Идва „Голямото зануляване“
Бившият нунций в САЩ, архиепископ Вигано, моли президента Тръмп 

да спаси света от глобалния заговор срещу Бог и човечеството!

На 30 октомври 2020 г. много световни медии публикуваха поредното отворено 
писмо на архиепископ Карло Мария Вигано до президента на САЩ доналд Тръмп. 
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от стр. 1

Докато днес в "пламъци" е 
целият свят!

Президентските избори в 
САЩ, на фона на управленската 
несъстоятелност за справяне с 
пандемията, разкриха пълната 
деградация на американския 
политически модел и функ-
ционирането на прехвалените 
и насаждани по целия свят "де-
мократични" правила и нор-
ми на американския начин на 
живот и поведение. Каквото 
и да говорим, но републикане-
цът Тръмп и демократът Сан-
дърс вървяха към властта по 
традиционния за Америка на-
чин - през праймериз, където 
се бориха с ненавиждащите ги 
в собствените им партии кла-
нове, босове и функционери. 
Тръмп се пребори, но Сандърс 
не успя, въпреки че и двамата 
имаха подкрепата на реални 
американски избиратели, ко-
ито ги обичат, вярват в тях и 
приемат добре формулираните 
им идеи и програми.

Но "корпоративна Америка" 
ги ненавиждаше. Защото те, и 
най-вече Тръмп, не се поддава-
ха на контрол. Така 45-ят аме-
рикански президент се превър-
на в екзистенциална запла-
ха за финансовите властели-
ни на света, за собствениците 
на "Туитър", "Гугъл", "Фейсбук", 
"Майкрософт", "Амазон" и за 
"дълбоката държава", които за-
ложиха всичко, за да спечелят 
технологичните компании, го-
лемите банки, медийните баро-
ни, несменяемата бюрокрация 
– "вашингтонското блато", 
класата на милиардерите, но не 
и демокрацията. Пирова по-
беда за сметка на морала, на 
честността, на традиционни-
те ценности и вярата в добро-
то и в ущърб на национално 
отговорните предприемачи и 
търговци, на работниците, на 

правото на хората и държа-
вите по света да имат собст-
вен избор за развитие. Всичко 
ставащо в Америка днес прили-
ча на 

победа на олигархията 
т.е. на тези, които винаги са 

считали и считат, че те трябва 
да командват еднолично света 
и да бъдат главните, те дейст-
вително отново са главните! И 
какво донесоха на човечество-
то за годините на своето гос-
подство властелините на све-
та? 

Революции, войни, благо-
денствие за избрани нации, 
заговори, преврати, панде-
мии, глад, тероризъм, тотал-
но следене и контрол, фалшив 
морал, фалшиви пари и фал-
шива демокрация с една един-
ствена цел – абсолютна и из-

ключителна власт, несметно 
богатство и безкраен хедони-
зъм! 

През 1944 г., с решение на 
Бретън-Уудската международ-
на конференция, 44-те страни 
се договарят американски-
те долари да станат всеобщо 
платежно средство и резерв-
на валута под наблюдението 
на Международния валутен 
фонд. През 1971 г., когато "зеле-
ният гущер" повсеместно и без-
възвратно става задължителен 
атрибут на всяка междуна-
родна търговска сделка като 
стойностен еквивалент на 
произведените стоки при меж-
дународното разделение на тру-
да, американското правител-
ство решава да се откаже ед-
ностранно и недобросъвестно 
от златното покритие на дола-
ра – 35 щ.дол. за тройска унция. 

Така американските долари се 
превръщат във 

фалшиви, необезпечени 
пари 

без стойност, печатани в ог-
ромно количество от ФРС. Само 
с това можем да си обясним неве-
роятните 10,8 млрд. долара, по-
харчени за избирателната пре-
зидентска кампания-2020, сума 
с 50% повече от тази през 2016 
г., която е и рекорд в американ-
ската история. За да може реално 
да си представим, какво означава 
това, изчисляваме, че един мили-
он български пенсионери с ме-
сечна пенсия от 250 лв., с такива 
пари могат да получават пенсията 
си цели пет години и осем месе-
ца! Фалшивите пари чрез спеку-
лации, финансови деривати и ма-
нипулации, създават невероятни-
те финансови пирамиди от 277 
трилиона щ. долара световен 
дълг, натрупан през годините от 
държавите, корпорациите и до-
макинствата. "Количествените 
смекчавания" и "въртолетните 
пари", особено по време на све-
товна пандемия, освобождава 

ВъпРОС НА деНЯ ВъпРОС НА деНЯ

от стр. 1
В няколко държави този план 

вече е одобрен и финансиран. В 
други е все още в ранен етап. Зад 
световните лидери, които са съ-
участници и изпълнители на 
този адски проект, стоят без-
скрупулни персонажи, които 
финансират Световния ико-
номически форум и „Събитие 
201”*, популяризирайки техния 
дневен ред.

Целта на „Голямото занулява-
не" е налагането на здравна дик-
татура, която ще въведе либер-
тицидни** мерки, скрити зад 
примамливи обещания за оси-
гуряване на универсален доход 
и анулиране на индивидуален 
дълг. Цената на тези отстъпки от 
Международния валутен фонд 
ще бъде отказ от частна собстве-
ност и спазване на програма за 
ваксинация срещу Covid-19 и 
Covid-21, насърчавана от Бил 
Гейтс в сътрудничество с голе-
мите фармацевтични групи. 

Отвъд огромните икономи-
чески интереси, мотивиращи 
организаторите на "Голямото 
зануляване", налагането на за-
дължителна ваксинация ще 
бъде придружено от изисква-
нето за здравен паспорт и ци-
фров документ за самолич-
ност, с последващо проследя-
ване на контактите на насе-
лението на целия свят. Тези, 
които не приемат тези мерки, 
ще бъдат затворени в лагери 
или поставени под домашен 
арест, а цялото им имущество 
ще бъде конфискувано. 

Г-н Президент, предпола-

гам, че вече сте наясно - в ня-
кои държави „Голямото зану-
ляване" ще бъде активирано 
между края на тази година и 
първото тримесечие на 2021 г. 
За тази цел се планират допъл-
нителни блокировки, които офи-
циално ще бъдат обосновани с 
предполагаема втора и трета 
вълна на пандемията. Вие до-
бре познавате средствата, които 
са били използвани за всяване 
на паника и легитимиране на 
драконовските ограничения 
на индивидуалните свободи, 
изкусно провокиращи светов-
на икономическа криза. 

Архитектите на тази криза 
ще я използват за стартиране 
на "Голямото зануляване". Така 
ще нанесат последния удар 
на свят, чието съществуване 
и памет искат напълно да от-
менят. 

Но този свят, г-н Президент, 
включва хора, с техните убежде-
ния, институции, вяра, култура, 
традиции и идеали. Хора и цен-
ности, които не действат като 
автомати и не се подчиняват 
като машини, защото са на-
дарени с душа и сърце. Защо-
то те са обвързани от духовна 
връзка, която черпи силата си 
отгоре, от онзи Бог, който на-
шите противници искат да 
предизвикат, точно както Лу-
цифер правеше в началото на 
времето с неговия „Non serviam” 

("няма дa служа" - от лат.)
Много хора се дразнят от 

това позоваване на сблъсъка 
между доброто и злото и из-
ползването на „апокалиптич-
ни“ нюанси, което според тях 
разбунва духовете и изостря 
разделението. Не е изненадва-
що, че врагът е ядосан от това, 
че е разобличен, точно когато 
вярва, че е достигнал цитаде-
лата, която се стреми да поко-
ри необезпокояван. 
Изненадващото обаче е, че 

няма кой да алармира.
Точно когато съучастие-

то на медиите успя да напра-
ви прехода към Новия свето-
вен ред почти безболезнен и 
незабелязан, на бял свят из-
лизат всякакви измами, скан-
дали и престъпления. Допре-
ди няколко месеца беше лесно 
да се очернят като „теоретици 
на конспирацията“ осъдили-
те тези ужасни планове, кои-
то сега виждаме да се изпъл-
няват до най-малките под-
робности. Никой до миналия 
февруари никога не би си по-
мислил, че във всичките ни 
градове, гражданите ще бъдат 
арестувани просто за това, че 
искат да вървят по улицата, да 
дишат, да държат бизнеса си 
отворен, да ходят на църква в 
неделя. И все пак сега това се 
случва по целия свят.

И докато политиците са ба-
рикадирани в своите дворци, е 
обнародват укази подобно пер-
сийски сатрапи, бизнесът про-
пада, магазините се затварят 
и хората са възпрепятствани 
да живеят, пътуват и работят. 
Вече се виждат катастрофал-

ните психологически последи-
ци от тази операция. Самоуби-
ват се отчаяни предприемачи, 
но и нашите деца, отделени от 
приятели и съученици, прину-
дени да седят у дома сами пред 
компютъра.

И все пак, в центъра на 
тази мрачна картина, в този 
очевидно неудържим напре-
дък на „Невидимия враг“ се поя-
вява елемент на надежда. Про-
тивникът не знае как да обича 
и не разбира, че не е достатъчно 
да се осигури универсален доход 
или да се отменят ипотеките, за 
да се подчинят масите и да бъ-
дат склонени те да ги марки-
рат като говеда. Този народ, 
който твърде дълго е търпял 
злоупотребите с омразна и ти-
ранична сила, преоткрива, че 
има душа. Разбира се, наро-
дът не желае да замени свобо-
дата си с хомогенизиране и от-
мяна на собствената му иден-
тичност. Народът започва да 
разбира стойността на семей-
ните и социалните връзки, на 
корените на вярата и култура-
та, които обединяват честните 
хора. 

Това голямо зануляване е 
предопределено да се прова-
ли. Защото тези, които са го пла-
нирали, не разбират, че все още 
има хора, готови да излязат на 
улицата, за да защитят пра-
вата си, да защитят близките 
си, да дадат бъдеще на своите 
деца и внуци. Изравнителна-
та безчовечност на глобалис-
тическия проект ще се разбие 
безславно  в лицето на твърда-
та и смела опозиция на деца-
та на Светлината. Врагът има 
Сатана на своя страна, кой-

то знае само как да мрази. Но 
на наша страна имаме Всемо-
гъщия Господ - Богът на ар-
миите, подготвен за битка, и 
Пресвета Богородица, която 
ще смаже главата на древна-
та Змия. 
„Ако Бог е на наша страна, 
кой ще бъде против нас?“ 

(Римляни, 8:31).
Г-н Президент, 
Вие добре знаете, че в този 

решаващ час САЩ се считат за 
крепостната стена, срещу коя-
то започнаха войната защит-
ниците на глобализма. Дове-
рете се на Господ, подсилен 
от думите на апостол Павел: 
„За всичко имам сила чрез Онзи, 
Който ме подкрепя“ (Филипяни, 
4:13). Да бъдете инструмент 
на Божественото Провидение 
е голяма отговорност, за коя-
то със сигурност ще получи-
те цялата държавна подкрепа, 
от която се нуждаете, тъй като 
тя е горещо измолена за Вас от 
много хора, които Ви подкре-
пят с молитвите си.

С тази небесна надежда и 
увереността в молитвата си за 
Вас, за Първата дама и за Ва-
шите сътрудници, от все сър-
це Ви изпращам моята благо-
словия. 

Бог да благослови Съеди-
нените американски щати!

Карло Мария Вигано,  
Синигер Архиепископ  

на Улпиана
Бивш апостолски нунций 

в Съединените  
американски щати”

Източник: https://videlei.
com/bg/news/924-spisanie-
trump

Идва „Голямото зануляване“

Quo vadis, АмерикА?
(Залезът на една империя)

*„Събитие 201” - През октомври 2019 г. Центърът за здравна сигурност „Джон  Хопкинс” 
организира форум за пандемично настолно упражнение, наречено „Събитие 201” с парт-
ньори Световния икономически форум и Фондация Бил и Мелинда Гейтс. В този сценарий 
се разиграва пандемия от коронавирус в световен мащаб, и предизвикателствата, кои-
то биха възникнали в засегнатите държави. Прогнозира се, че епидемията КОВИД-19 ще  
убие 65 милиона души.
**либертициди - тези, които убиват свободите на гражданите в демократичното об-
щество 

определени "симпатични" дър-
жави, банки, корпорации, от 
лошите и необслужвани креди-
ти. В ерата на президента Бай-
дън ще се приложи и ново ноу-
хау: ден преди изборите, на 2 
ноември т.г. Световния иконо-
мически форум (СИФ) обна-
родва нов проект: "Рестартира-
не дневния ред на бъдещето: раз-
рушаване и обновяване на света 
след COVID-19". Великото "рестар-
тиране" предполага кредитна 
схема, чрез която ще бъде оп-
ростяван целият  личен дълг 
на гражданите при условие, 
че предадат всичките си акти-
ви на административен орган 
или агенция, например МВФ. 
Проектът на СИФ ще е под еги-
дата на ооН, а срокът за него-
вото изпълнение е 10 години - 
2021-2030 г. С други думи каза-
но, човекът попаднал под "гри-
жите" на авторите на новия 
проект, 

няма да има никаква 
собственост, 

а следователно и никак-
ви проблеми, което ще го на-

прави щастлив, защото той ще 
бъде обезпечен с всичко необ-
ходимо, но в обема, който му 
определи системата. Съвсем 
не е случайно, че на 4 април т.г. 
директор-разпоредителят на 
МВФ Кристалина Георгиева 
обяви, че за справяне с кризата в 
резултат на пандемията Фондът 
е готов да предостави 1 трили-
он ам.дол., които са негов ре-
зерв в случай на война. В това 
се състои силата на фалшиви-
те пари – първо те правят за-
висим, а след това ти предла-
гат да те направят "независим", 
но под контрола на админи-
стративен орган! За да работи 
безотказно системата, мозъ-
ците трябва да са промити, из-
борите да са "нагласени", да се 
убиват президенти и свидете-
ли, но тя, системата, винаги да 
е главната сила на планетата! 

Фалшивите пари раждат и 
фалшив морал. 

В разделена Америка той 
вече е доминиращ, и разруша-
вайки с присъщия на тази на-
ция размах, американската меч-
та пред очите на целия свят. Ето 
един пример за мащаба на морал-
на деградация в американското 
общество днес. На мястото на по-
чиналата през октомври т.г. съдия 
във Върховния съд на САЩ, 87-
годишна Рут Бейдер Гинзбург, 
президентът Тръмп предложи 
47-годишната Еми Кони Барет. 
Вярваща католичка и майка на се-
дем деца, две от които приемни от 
остров Хаити, мисис Барет е ис-
тинското въплъщение на осъ-
ществената американска меч-
та – професор по право, обичана 
от студентите си, щастливо омъ-
жена, получаваща 220 хил.дола-
ра годишна заплата като член на 

федералния Апелативен съд, тази 
успяла жена постига всичко в 
живота благодарение на собст-
вения си труд. И вместо "демо-
кратичните" средства за масо-
ва информация в САЩ да разказ-
ват за предложената кандидатка 
като пример за подражание за 
младото поколение, върху нея 
се изсипва море от ненавист и 
злоба, представяйки я като ре-
лигиозна фундаменталистка, 
заклет враг на феминистки-
те и сексуалните малцинства, 
скрит противник на абортите, 
еднополовите бракове и даже 
на „тоалетните” трансджендъ-
ри. И това се случва само заради 
това, че е предложена от прези-
дента-републиканец Тръмп за 
високия пост! Но за разлика от 
много политици с демократична 
ориентация, нейната репутация 
е безупречна: тя не е пушила ма-

рихуана като Барак обама, не 
е нарушавала съпружеската си 
вярност като Бил Клинтън, не 
е използвала секса с женен мъж, 
за да успее в кариерата си като 
Камила Харис. В развихрилата 
се "война" за престижния пост 
американците със собствените си 
ръце взривяват традиционния 
си морал и етиката, градени от 
векове: "американската мечта", 
равните права за жените, култа 
към личния успех, меритократия-
та (само достойни хора да заемат 
властови позиции в държавата - 
б.а.).

Президентските избори в 
САЩ – 2020 г. ще останат в исто-
рията като 

най-големия провал на 
демокрацията.

И пред очите на целия свят 
превърнаха Съединените щати 
в империя на двойните стан-
дарти и задкулисието. Многото 
пари, макар и фалшиви, са хра-
нителната среда за умело и въз-
действащо потъпкване на зако-
ни, правила и традиции. 
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Quo vadis, АмерикА?
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Корнелия НИНоВА

На 11 декември т.г., в 
предаването „Още 
от деня“ на БНТ 
събеседник бе ли-

дерът на БСП Корнелия Ни-
нова. Категорична в своите 
позиции в хода на разговора 
тя убедително доказа главни-
те недъзи на 44-то Народно 
събрание и на управлява-
щото мнозинство: „Парла-
ментът се превърна в място 
за приемане на лобистки за-
кони, на закони, в ущърб на 
хората“ - заяви Нинова. 

И даде за пример Коде-
кса на труда, както и увели-
чаването на извънредното 
работно време, което още-
тява трудовите права на ра-
ботещите хора. Тя посочи за 
пример онзи закон, с кой-
то тихомълком се опитаха 
да разрешат отново строи-
телството по черноморието 
и да узаконят незаконните 
строежи на Алепу и на дру-
ги места.

„Няма как с нашите гла-
сове такъв тип политика да 
стане възможна и подобни 
лобистки закони да минат. 
Те винаги ще срещнат нашия 
бойкот и не се учудвайте, че 
в това отношение БСП вина-
ги ще са непримирими“ – по-
сочи тя.

„Ние, освен да не позволя-
ваме да минават такива зако-
ни, в ущърб на хората, сме си 

поставили и неизменната за-
дача да предлагаме алтерна-
тива, която да е проникната 
от грижа за хората. Затова 
и предложихме алтернативен 
бюджет. Но и това не е всич-
ко. Почти по всяка тема има-
ме своите предложения. Това, 
че не ни чуват, че почти нищо 
от това, което предлагаме не 
се приема, не ни отчайва. Ние 
няма да се уморим да бъдем на 
страната на обикновените 
тях.“ – каза още Нинова. „Об-
виненията, че се държим едва 
ли не като извънпарламентар-
на партия, са голословни. Те не 
ни стряскат. Извънпарламен-
тарна партия не прави 284 ал-
тернативни предложения, по 

бюджета на правителството. 
Да не говорим, че в българския 
парламентарен живот няма 
друга партия, която да е пред-
лагала алтернативен бюджет. 
А ние го правим вече четвърта 
година. „Извънпарламентар-
на партия“ не говори почти 
три денонощия от парламен-
тарната трибуна за да прока-
ра самоцелно своите алтерна-
тивни предложения, а защото 
те са необходимите полити-
ки, които трябва да залегнат 
в бюджета, и които са необ-
ходими за хората на България. 
Как управляващите защитиха 
своя бюджет? Та на тях всичко 
на всичко им се събра не пове-
че от пет минути общо време 

за говорене. И то дойде от ед-
но-две изказвания по процедур-
ни въпроси. Забележете, те не 
говореха за да защитят поли-
тиката, която предлагат, не 
и да опровергаят това, което 
предлагаме ние, а по процедур-
ни трикове, в които най-често 
влиза и предложението за пре-
кратяване на разискванията 
по темата“.

Лидерът на БСП изтъкна, че 
социалистите работят от че-
тири години да заслужат ал-
тернатива на тази пагубна 
за България политика, водена 
от правителството на ГЕРБ и 
обединени патриоти. 

"Дaли cмe тaкaвa, щe рeшaт 
бългaрcкитe грaждaни нa из-

бoритe. Рaбoтим oщe oт пър-
вaтa гoдинa нa тoзи мaндaт, 
кoгaтo oткaзaхмe дa cтaнeм 
cъпридружни нa тaзи кoaли-
ция нa упрaвлeниe. Знaeтe, чe 
имaхмe прeдлoжeния дa бъдa 
прeдceдaтeл нa пaрлaмeнтa, 
дa имaмe миниcтри. Нe caмo 
тoвa, рeфoрмaтa в пaртия-
тa, кoятo нaпрaвихмe, миcля, 
чe пoкaзa eднo aлтeрнaтив-
нo миcлeнe зa мястото, отго-
ворността и рoлятa нa пoли-
тичecкитe пaртии в бъл-
гaрcкия oбщecтвeн живoт", 
кoмeнтирa oщe Нинoвa.

Пo думитe є БCП e 
eдинcтвeнaтa пaртия, кoя-
тo в мoмeнтa cлaгa нa мacaтa 
кoнкрeтни прeдлoжeния зa 
пoлитики и рeфoрми прeди 
избoритe.

"Имaм прeдвид - бюджeтa, 
"Визия зa Бългaрия", Нaциoнaл-
ния плaн. Виe чecтo ни питaтe 
"C кoгo щe ce кoaлирaтe прeди 
и cлeд избoри". Oтгoвoрът ни е 
неизменен! Нашите принципи 
са ясни! Политиките ни осве-
тени! Така че нeкa дa видим и 
другитe пaртии кaкви прoгрa-
ми ще предложат. Все още ни-
кoй нe e извaдил нa мaca зa рaз-
гoвoри такива теми като по-
литиката в като здрaвeoпaз-
вaнeтo - кaквo щe прaвим там? 
Какво ще правим в oбрaзoвa-
ниeтo? Кaк щe постъпим, за 
да cтимулирaмe икoнoмикaтa 
cлeд тaзи кризa?", кoмeнтирa 
oщe Нинoвa.

НЯМА ДА СЕ УМОРИМ ДА БЪДЕМ 
НА СТРАНАТА НА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА
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от стр. 3
Театърът с няколкомесечни 

социологически прогнози за „ог-
ромното преимущество на Бай-
дън пред Тръмп”, 106-те милиона 
души, гласуващи по крайно не-
традиционния за Америка на-
чин по пощата, традиционни-
те прогнозни резултати от "exit 
pool", разминаващи се кардинал-
но с крайните резултати с над 
15%, което е невиждано в социо-
логията, архаичната избирател-
на система – това е всичко друго, 
но не и пряк избор на граждани. 
Но най-очевадното за фалшива-
та американска демокрация е из-
ползването на първата поправ-
ка в Конституцията на САЩ за 
защита на свободата на слово-
то и печата, за тясно партийни, 
пропагандни цели. По "най-де-
мократичен" начин преоблада-
ващата част от американските 
СМИ преминаха чертата, отде-
ляща журналистиката от гру-
бата пропаганда. Правилото в 
обективната журналистика е, че 
„първо се съобщават фактите, а 
след това те да се коментират” 
и „само в пропагандата се прак-
тикува оценката на казано или 
за събитие да измества самия 
факт”. В нощта на изборите и в 
дните след това, американските 
граждани не виждаха и не чу-
ваха какво казва президентът 
Тръмп, но ги уверяваха от екра-
ните и социалните мрежи, че той 
лъже! Не бе възможно да се чуе 
какво казва адвокатът на Тръмп 
Джулиани, но се показваше и се 
и разказваше за струйката боя 
за коса, която се стича по лице-
то му! Маститите коментатори не 
говореха за нарушенията на из-
борите, но уверено заявяваха, че 
всички обвинения са без дока-
зателствени. И на финала, ние 
няма да чакаме резултатите от 
решенията на съдилищата и пов-
торните преброявания, а ви каз-
ваме кой е новият президент на 
САЩ! Ние го назначаваме! Ние 
сме тази власт, не четвъртата, а 
единствената! 
Венец на "демокрацията" в 

Новия свят, 
За пръв път в историята на 

американските президентски 
избори, образец 2020 г., страна-
та стана арена за разгръщане-
то на "цветна революция" по ме-
тодиката на проф. Джин Шифт, 
заимствана от неговата кни-
га "От диктатура към демокра-
ция". В приложението на книгата 
има изброени 198 форми и на-
чини за атака на действащата 
власт и гражданския мир в "дик-
таторските" държави. Нека си 
припомним, че те бяха успеш-
но приложени преди това в 
България - 1996/97 г., в Сърбия 
- 1996/99 г., в Грузия, Киргизия, 
Египет, Либия, Украйна... 

Ето някои от препоръчвани-
те форми: „32. Подигравки с офи-
циалните лица. 63. Обществено 
неподчинение. 122. Литература и 
речи с призиви за съпротива. 140. 
Укриване, бягства и изготвяне на 
фалшиви документи. 176. Блоки-

ране на пътища. 177. Безкрайно 
произнасяне на речи. 185. Поли-
тически мотивирано печатане 
на фалшиви пари. 194. Разоблича-
ване и разкриване на секретни аг-
енти на службите.” 

Никъде обаче в методика-
та на проф. Шифт не се говори 
за подготовка и използване на 
щурмови отряди срещу поли-
цията и гражданското населе-
ние така, както това се случи в 
Америка. цялата 2020 г. в САЩ 
се провеждаха улични сблъсъ-
ци на полицията с отрядите на 
Антифа и BLM. общественото 

мнение се подготвяше, че при 
определена ситуация на улиците 
и площадите в Америка ще има 
тежко противопоставяне меж-
ду гражданите и полицията. В 
същото време, чрез СМИ, поли-
цията непрекъснато се атакува-
ше, вкл. и с решения за спира-
не на финансирането на поли-
цейските подразделения. След 
като фалшификациите успя-
ха и Байдън обяви, че е спече-
лил изборите, щурмовите отря-
ди не бяха задействани, но тази 
възможност остава. 

Какви са тези 
организации? 

Според официални откри-
ти източници BLM опосредстве-
но се финансира от Демокра-
тическия алианс – клуб създа-
ден през 2005 г. за "изграждане 
на демократично общество" в 
САЩ (под това понятие амери-
канския политически лексикон 
подразбира подкрепа за сексуал-
ните малцинства и цветноко-
жите). Този клуб първоначално 
се финансира от Джордж Сорос 
и от бизнесмена Питър Люис, а 
идеолог е човекът с нетрадици-
онна сексуална ориентация Тим 
Джил. Член на клуба е и милиар-
дерът Том Стеър. Известно е, че за 
уличните протести и сблъсъците 
във Фергюсън тази година, орга-
низаторите са получавали "за-
плата" от 5000 долара месечно, 
а във финансирането на без-
редиците, също във Фергюсен 
през 2014 г., е участвала органи-
зацията Missourians Organizing 
for Reform and Empowerment 
(MORE), филиал на Association 
of Community Organizations for 
Reform Now (ACORN), чиито ад-

вокат в миналото е бил Барак 
обама! 

Какви са целите на BLM? 
1. Отмяна на юдейско-хрис-

тиянската концепция за тради-
ционното семейство, като основ-
на социална клетка в Америка; 

2. Да се разформирова полици-

ята и ликвидира системата от 
затвори; 

3. Да се установи господство-
то на т.нар. хетеронормалност 
("еднополовите връзки са нормал-
ност!"); 

4. Да се отмени капитализма 
("свободната икономика") и да се 
замени с "комунизъм" (икономи-
ка, контролирана от властите). 

Другата антиправителствена 
организация, която се появи на 
улиците на американските градо-
ве е Антифа. Генералният проку-
рор на САЩ Уйля; Бар определя 
Антифа като военизирано дви-
жение. Коментирайки бунтовете 
и погромите, организирани след 
смъртта на Джордж Флойд, той 
отбелязва, че "насилието прово-
кирано и осъществено от Анти-
фа и другите подобни групи е въ-
трешен тероризъм и ще се раз-
глежда като такъв". Антиправи-
телственият сайт "It’s going down", 
обединяващ американските Ан-
тифа и анархисти има 100 хиля-
ди последователи в Туитър и над 
30 хиляди във Фейсбук. Именно 
чрез този сайт се прокарваше те-
зиса, че Тръмп подготвя държа-
вен преврат в навечерието на 
изборите, като този тезис преди 
това бе обнародван от групата 
"Проект за единство през преход-
ния период". За да няма проблеми 
с властите, Антифа осъществява 
сливане с BLM, като левичарска-
та идеология обединява двете 
организации. 

Германският професор по 
икономика Антони Мюлер така 
описва движението Антифа: "След 
като левите си присвоиха либера-
лизма и го превърнаха в понятие 
противоположно на неговото 

първоначално значение, Антифа 
също си прикачиха лъжлива тер-
минология, наричайки себе си ан-
тифашисти, фактически те 
станаха авангард на фашистко-
то движение. Врагът на това дви-
жение не е фашизма, а свободата, 
мира и прогреса". IV-ят (троцкис-
тки) Интернационал поддържа 

връзки с движението Антифа, с 
което търси идеологическо род-
ство. "Новото антивоенно дви-
жение трябва да бъде антикапи-
талистическо и социалистиче-
ско, защото не може да има сери-
озна борба против войната без да 
се води борба против диктату-
рата на финансовия капитал и 
икономическата система, която 
е основна причина за милитари-
зма и войната" – се казва в заяв-
ление на международния коми-
тет на IV-я Интернационал, който 
през юли 2017 г. помагаше да бъ-
дат мобилизирани над 100 хиля-
ди антиглобалисти и Антифа ак-
тивисти за протести по време на 
срещата на Г-20 в Хамбург. 

Новият червен телефон
Джоузеф Байдън в качество-

то си на 46-я президент на САЩ 
ще бъде принуден да се съобра-
зява с лявата вълна, чиито пред-
ставители в Демократическата 
партия Бърни Сандерс и Елиза-
бет Уорън се представиха много 
силно на предварителните пар-
тийни избори. Твърде вероятно 
е те да намерят място в новото 
правителство на САЩ. Не е слу-
чаен и фактът, че Владимир Пу-
тин в едно от изказванията си 
след изборите в САЩ неочак-
вано си спомни, че е бил "редо-
ви, но като цяло – идеологически 
член на КПСС. Все още харесвам 
много от тези ценности на левия 
характер". А на въпрос за бъде-
щите отношения на Русия със 
Съединените щати руският ли-
дер отговаря: "В целия Съветски 
съюз имаше огромни портрети 
на члена на Комунистическата 
партия на САЩ и активистка 
за правата на афроамериканци-

те Анджела Дейвис.... Затова ни 
се струва, че е нещо, за което мо-
жем да говорим и, което предста-
влява поне някаква основа за вза-
имно разбирателство“. Дали пък 
лявото няма да се окаже новият 
"червен телефон" за връзка меж-
ду Китай, РФ и САЩ?

В документ, публикуван от 
предизборния щаб на Байдън 
четем, че "през първата година 
на своето управление, президен-
тът Байдън ще организира и ще 
бъде домакин на 

среща на върха за 
демокрация, 

за да поднови духа и споделена-
та цел на нациите от Свободния 
свят". На тази среща ще се даде 
приоритет за постигане на резул-
тати в три области: 

(1) борба с корупцията; 
(2) защита срещу авторита-

ризма, включително изборната 
сигурност; 

(3) насърчаване спазването 
на правата на човека в собстве-
ните им страни и в чужбина. 

Друга задача, която ще реша-
ва новоизбраният президент ще 
бъде призоваване технологич-
ните корпорации и гигантите 
в социалните медии, да поемат 
свои собствени ангажименти 
като признаят собствените си от-
говорности и непреодолим инте-
рес за запазване на демократич-
ните общества и защита сво-
бодата на словото! Явно, случ-
ващото в САЩ по време и след 
изборите, е стреснало победите-
ля до такава степен, че той иска 
веднага да се застрахова срещу 
подобни действия срещу самия 
него в бъдеще! По всичко изглеж-
да, че финансовите властелини 
на света ще направят опит да 
се върнат на пътя на глобализа-
цията и еднополюсния свят, ре-
анимирайки доктрината на Бил 
Клинтън "Третият път". 
Феноменът Доналд Тръмп

Когато анализираме резулта-
тите от президентските избори в 
САЩ задължително трябва да си 
спомним думите на руския пре-
зидент Путин, казани през 2017 
г. и базиращи се на най-дълбоко 
познаване и ползване на обек-
тивна информация за процеси-
те, протичащи в американското 
общество на съвременния етап: 
"Аз вече съм общувал с един прези-
дент, с друг президент, с трети 
президент – президентите ид-
ват и си отиват, а политиката 
не се променя. Знаете ли защо? За-
щото е много силна властта на 
бюрокрацията. Човекът са го из-
брали, той идва със свои идеи, но 
при него влизат хора с куфарче-
та, добре облечени, в тъмни, като 
моите костюми, но не с червени 
вратовръзки, а с черни или тъм-
носини, и започват да обясняват, 

какво трябва да се прави и извед-
нъж всичко се променя. И така 
върви от една администрация 
към друга."

Да, това е истината! Тези, съ-
щите представители на амери-
канската "дълбока държава", оти-
ват  и при немския канцлер, и при 
другите представители на побе-
дените държави - японския пре-
миер, италианския министър-
председател, ръководителите 
на бившите соц. страни и също 
им нареждат какво да правят. 
Но при Доналд Тръмп не успя-

ха, защото той е самобитен, из-
вън политиката, сам е направил 
себе си милиардер и широко 
скроен човек. Автор и съавтор е 
на над 20 книги, водещ на попу-
лярно телевизионно шоу, мно-
го успешен бизнесмен, обичан 
от обикновените хора-работя-
ги там, където е строил гигант-
ските си комплекси, небостър-
гачи, казина и голф-игрища. 
Той разказа и показа на Амери-
ка онази истина, която тя труд-
но ще преглътне и забрави. На 
избирателите на Тръмп, а това 

са над 73 милиона американски 
граждани, вече ще им бъде мно-
го сложно да живеят в атмосфе-
ра на тотална лъжа, в страна, из-
плашена и разочарована, където 
едната половина искрено нена-
вижда другата и за първи път, 
поглеждайки се в огледалото 
на реалността, ще мечтае за мо-
мента, когато ще може да стро-
ши това огледало. В тази страна 
единственият елитен консенсус, 
проявен в периода на президент-
ската кампания – 2020 в САЩ, бе 
дистанцирането на целия поли-

тически истаблишмънт от До-
нълд Тръмп, с изключение на ня-
колко американски конгресмени 
от Републиканската партия. Екс-
центричният милиардер така и 
не стана системен политик, но 
той не успя и да трансформира 
системата, пресушавайки "Ва-
шингтонското блато". Тръмп бе 
първият президент на САЩ, ко-
гото така масово бе предаван от 
назначавани от самия него чи-
новници и, когото масово огра-
ничаваха и изтриваха в соци-
алните мрежи. И понеже Доналд 

Тръмп постепенно, но уверено се 
превръща в знаме за много аме-
риканци и обикновени хора по 
света, не е лошо 

да се върнем назад в 
годините и да прочетем 
какво ни казва един 43-

годишен милиардер, 
успял в живота и бизнеса, 

за да се убедим, че всичко, кое-
то прави и говори днес Доналд 
Тръмп, е дълбоко премислено 
през години и не подлежи на 
ревизия.

Quo vadis, АмерикА?
(Залезът на една империя)

„Г. П. Имате ли чувство за вина пред 
хората за своето богатство? 

Д. Т. То не ме парализира, но имам 
такова чувство. Аз чувствам някак-
ва вина. Аз живея добре, на мен ми ха-
ресва и аз знам, че много хора живеят 
по-лошо. Аз имам съвест. Аз създадох 
благотворителен фонд; жертвам голе-
ми суми. Аз мисля, че хората уважа-
ват това в мен. Аз сам съм създал тази 
компания и работягите го разбират. 
Но богатите хора не ме обичат, защо-
то те искат всичко за себе си.

Г. П. Вие алчен ли сте?
Д. Т. Не мисля, че съм алчен. Ако 

бях, нямаше да жертвам нито цент. Аз 
издържам голямата ледена пързал-
ка “Women-ring” в Ню Йорк; раздавам 
всичките си приходи от продажбата 
на моите книги. Всяка година отде-
лям милиони за благотворителност. 
Ако бях алчен....

Г. П. Как постъпвате, за да запази-
те добрите си отношения с подчинени-
те?

Д. Т. Всяка сутрин се разхождам по 
атриума в “Тръмп-кулата” в Ню Йорк.... 
Там всичко е прекрасно, просто сияе. Аз 
слизам и правя забележки на служите-
лите, без да се заяждам. Искам всич-
ко да е идеално. Участвам във всич-
ко. Държа се дружески и с портиерите, 
и с камериерките в “Плаза” и в “Гранд 
Хайят”. Умни, на пръв поглед хора 
ме питат защо въобще разговарям с 
портиерите и камериерките, а аз не 
вярвам на ушите си – та това са хора-
та, на които всичко се крепи. Ако ме 
харесват, то те ще работят все по-добре 
....и аз ще им плащам също добре.

Г. П. Каква е ролята на Вашето его, 
когато правите бизнес и се наслаждава-
те на своята популярност?

Д. Т. Всеки успешен човек има огро-
мно его... Няма нищо лошо в това. На хо-
рата им е нужно его, то е нужно и на цели 
нации. Аз мисля, че е необходимо. Наша-
та страна трябва повече да обича сама 
себе си, иначе ще продължават да ни 
обират т.нар. съюзници: Япония, ГФР, 
Саудитска Арабия, Южна Корея... Те 
мислят много повече за себе си отколко-
то за нас. Управляват огромна машина за 
правене на пари, която са изградили на 

наш гръб. Тяхното производство е по-
добро от нашето, защото ние им помага-
ме. целият свят ни се смее – ние губим 
150 милиарда годишно, година след го-
дина, защитавайки богатите страни и 
не получавайки нищо в замяна. Ние 
защитаваме страните, които без нас 
биха изчезнали от лицето на Земята за 
15 минути. Нашите “съюзници” печелят 
милиарди за наша сметка.

Г. П. Вие купувате цели страници 
в най-големите вестници, където по-
мествате Вашето мнение за външната 
търговия на САЩ, но и да защитавате 
смъртното наказание. Защо?

Д. Т. Аз изпитвам ужас като виждам 
как нашата страна се сгромолясва в 
пропастта. Ако искаме да върнем закон-
ността и спокойствието на нашите улици 
в градовете, трябва ни смъртно наказа-
ние и силна полиция. Получих 15 хиля-
ди писма с подкрепа, когато написах това 
за смъртното наказание и само десетина 
от несъгласни.

Г. П. Какви са Ви впечатленията от 
Съветския съюз?

Д. Т. Не съм впечатлен. цялата сис-
тема е просто една катастрофа. Там 
скоро ще има революция. Всичко върви 
натам - демонстрации, протести. Русия 
се понесе към дъното и правителство-
то го разбира. Моята претенция към 
Горбачов е, че той е твърде слаб.

Г. П. Вие предпочитате твърдата 
ръка на Китай?

Д. Т. Китайците почти се бяха прова-
лили, когато студентите излязоха на пло-
щад “Тянанмън”. Но след това прояви-
ха жестокост -  чудовищна – но смач-
каха протеста със сила. Това е пример 
за ползата от силата. А нашата стра-
на сега изглежда слаба.... целият свят 
плюе по нас.

Г. П. А защо е слаб Горбачов? 
Д. Т. Аз мисля, че него ще го свалят 

– той показва невероятна слабост. При 
тях внезапно – за пръв път в историята 
– започнаха миньорски стачки, тръгна-
ха навсякъде. Ще свърши с революция. 
Въпреки това Горбачов го хвалят като 
„забележителен политик” – и трябва да 
продължават да го хвалят. Само така 
той ще разруши СССР. Но неговата сла-
бост и тази на приятелите му, ще им ко-
ства това, което най-много обичат – загу-
ба на работата си.

Г. П. Понякога звучите като канди-
дат за президент, който ухажва избира-
телите?

Д. Т. Аз не искам да бъда президент. 
Моят фонд помага на много хора, но аз 
няма да гоня “синята птица”.

Г. П. Но ако я подгоните, в коя пар-
тия бихте се чувствали най-добре? 

Д. Т. Ако се кандидатирам, аз бих 
победил като демократ, а не като репу-
бликанец. Не защото съм либерал, на-
против, аз съм консерватор. Но работя-
гите биха ме избрали. Те ме харесват. 
Когато ходя по улиците, таксистите ми 
махат за поздрав с ръка и крещят.

Г. П. Какво най-напред би направил 
президентът Тръмп, влизайки в Овалния 
кабинет?

Д. Т. Много неща. Бих показал, че не 
сме слабаци. Бих въвел данък за всеки 
“Мерцедес-Бенц”, внесен в страната, за 
всички японски стоки. И едва тогава 
бихме имали прекрасни съюзници.

Г. П. Вие считате Джордж Буш за не-
достатъчно твърд?

Д. Т. Аз харесвам Джордж Буш. Ви-
наги съм го поддържал и ще го под-
държам. Но не съм съгласен с неговите 
думи за по-добра и тиха Америка. Аз 
мисля, че ако нашата страна стане още 

по-добра и тиха, то тя просто ще изчез-
не. Аз считам, че от наша страна външ-
нополитическите преговори трябва да 
се водят от представители на деловите 
среди – такива като Карл Айман или 
Рос Перо – тогава целият свят би ни за-
уважавал.

Г. П. Какво е мнението на президента 
Тръмп за бъдещето на света в по-далечна 
перспектива?

Д. Т. Аз мисля за бъдещето, но не 
бих искал да го описвам. Всичко може 
да се случи. Но това, за което мисля, е яд-
рената война. Аз винаги съм я обмислял. 
В моя свят ядрената война е важен еле-
мент. Това е най-голямата от възмож-
ните катастрофи, най-голямата опас-
ност за света – и никой не я обсъжда в 
детайли. Това е като с болестта – никой 
не вярва, че ще се разболее, докато не за-
более. Никой не иска да говори за това. 
Аз считам, че е най-голяма глупост хо-
рата да вярват, че ядрена война няма 
да има, защото, видите ли, всички зна-
ят, колко тя е разрушителна. Но това е 
пълна глупост.

Г. П. И какво би направил президентът 
Тръмп в този случай?

Д. Т. Той би се уповавал на превъзход-
ство във военна сила. Не би се доверявал 
на никого. Той не би се доверявал нито на 
руснаците, нито на нашите съюзници. Би 
довел арсенала до съвършенство и лич-
но би вникнал как всичко това работи. 
Проблемът е и в това, че ние защитаваме 
най-богатите страни на Земята, безплат-
но... И целият свят ни се смее, гледайки, как 
защитаваме Япония.

Г. П. Почакайте. Ако смятате, че об-
ществото споделя Вашите възгледи и, че 
Вие ще се справите с работата, защо не се 
кандидатирате за президент? 

Д. Т. Аз бих се справил най-добре от 
всички, или поне не по-лошо от остана-
лите. Но се надявам, че Джордж Буш ще 
се представи от най-добрата си страна.

Г. П. И вие категорично не желаете да 
бъдете президент?

Д. Т. Аз не желая да бъда президент. 
Аз съм уверен в това на сто процента. Аз 
ще променя мнението си само тогава, 
когато видя, че моята страна отива по 
дяволите.”
Тридесет години по-късно, в края 
на своя мандат, Доналд Тръмп ще 
се бори до последно, за да докаже, 
че изборите са фалшифицирани 

и, че той е избраният 46-и президент 
на САЩ. Но едва ли би успял срещу ла-
вината, която се е втурнала срещу него. 
Знае, че с тази поредна негова битка ра-
боти за бъдещето, защото “тръмпизмът” 
става идеология на милионите по света. 
И Тръмп не се отказва “да направи Амери-
ка отново велика!”, въпреки сегашния за-
лез на империята!

25 ноември 2020 г.

П
рез март 1990 г. сп. “Play boy” 
публикува голямо интервю 
на журналиста Глен Пласкин 
с придобилия огромна попу-

лярност в САЩ строителен предприе-
мач Доналд Тръмп. Предлагаме една 
малка част от отговорите му, които по-
казват, че житейските принципи на 45-я 
президент на Съединените американ-
ски щати почти с нищо не са се проме-
нили за изминалите 30 години:

Аз имам съвест!
Еми Кони Барет - върховен съдия на САЩ - изборът на Тръмп.
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„Учените направиха 
нещо, смятано за не-
възможно. И това беше 
за няколко месеца да 

произведат ваксини за COVID-19. 
Сега обаче започват истински-
те битки. Какъв е приоритетът 
за доставка на ваксината? Кой 
ще я получи пръв – медицински-
ят персонал, други респонденти, 
възрастните или цветнокожи-
те? Ще имат ли някои щати пре-
димство пред другите? Ще полу-
чат ли ваксини някои високопри-
оритетни не-американци, преди 
да са ваксинирани всички амери-
канци? Някои ще се съпротивля-
ват на това да бъдат ваксинира-
ни, но ще ги питат ли? Отдавна 
кръжи наоколо и въпросът за раз-
решенията на ваксините, изхож-
дайки от изискването всички да 
бъдат имунизирани против едра 
шарка“. Това написа Ричард Ран 
във вестник „Вашингтон таймс“ 
(23.11.2020) в статия, озаглавена 
„Нека войните за ваксини да запо-
чнат“. А на 3 декември турският 
всекидневник вестник „Милли-
ет“ оповести, че председателят 
на Съвета на началник-щабо-
вете на САЩ, армейски генерал 
Марк Мили, бил предупредил за 
опасността вируси да бъдат из-
ползвани като „биологично оръ-
жие“. Естествено, не от САЩ, а 
от „терористични“ и „диктатор-
ски“ режими, като тези в Китай 
и Русия. При всички случаи, бър-
зината с която бяха създадени 
ваксините поражда съмнения 
в тяхната завършеност и ефи-
касност срещу все още непро-
учения докрай „китайски“ ко-
ронавирус. Народът не случай-
но е казал: „Бързата кучка слепи 
ги ражда“. А дали създателите 
и производителите на ваксини 
не са имали цели, различни от 
това да спасяват хората?

От публикацията на Ричард 
Ран до днес изтече много вода и 
ошашавените от мрачните ста-
тистики за смъртността от коро-
навируса граждани бяха засипа-
ни с оптимистични изявления 
за напредъка в разработване-
то и производството на вак-
сини срещу COVID-19. Главно 
американските ваксини Pfizer, 
BioNTech и Moderna. Както и 
ваксината на оксфордския уни-
верситет във Великобритания, 
въпреки „щастливата“ грешка 
при нейното прилагане върху гру-
па от 2700 души, получили поло-
вин доза, но оказали се в по-до-
бро състояние от другата група, 

върху която е била приложена 
цяла доза. Освен това те били 55-
годишни, а ваксината уж е пред-
назначена за най-рисковите въз-
растови групи от 65 години на-
горе. Поради всички тези пропус-
ки, одобрението, производството 
и използването на ваксината на 
Оксфорд  и Astra Zeneca ще се за-
бави. Докато американската вак-
сина на Pfizer&BioNTech вече се 
сдоби с документ за проявени-
те странични ефекти и най-ра-
но до 17 декември се очаква да 
получи одобрение от Американ-
ската агенция по храните и лекар-
ствата. Въпреки че странични-
те й ефекти наподобяват някои 
симптоми на заразата с корона-
вируса: зачервяване и болка на 

мястото на инжектиране, главо-
болие, мускулни болки и болки 
в ставите, парализа на лицеви-
те мускули, втрисане и треска. 
Стана така, че САЩ - най-засег-
натата от пандемията страна, с 
над 13 милиона заразени и бли-
зо 300 000 починали от корона-
вирус, ще „спасяват“ света. И то 
от вирус, дошъл уж от китайския 
град Ухан, където вече не отчи-
тат нито един починал на де-
нонощие. Въпреки наличието на 
китайски и две руски ваксини, ЕК 
„избра“ да поръча американски-
те Pfizer&BioNTech и Мoderna, 
първата от които е създадена от 
семейство турски гастарбайте-
ри в Германия: – професор д-р 
Угур Шахин и професор Йоз-
лем Тюреджи. България, естест-
вено, се включи в тази авантюра, 
като лично премиерът Борисов 
оповести „радостния“ факт. Но, 
след като обяви, че в началото 
на декември ще пристигнат 125 
000 дози от ваксината Pfizer, по-
иска от НС да одобри прегово-
рите и сделките на кабинета с 
фирмите производителки. Т.е., 
да поеме отговорността за евен-
туални неблагополучия.

Правителството предста-
ви и съответен план-график за 
ваксиниране, според който до-
броволно и безплатно ще бъдат 
ваксинирани първи 

лекарите и полицаите от 
предната линия. 

Във Великобритания, къде-
то масовата ваксинация вече 
започна, първите ваксинира-
ни бяха една 91-годишна баба и 
94-годишният дядо, с гръмкото 
име Уйлям Шекспир. Те не само 
се съгласиха да бъдат използва-
ни като опитни мишки, а стара-
та дама дори заяви, че разглеж-
да ваксинирането си като пода-
рък за рождения си ден. остава-
ше да добави, че това може да е 
последният подарък, който ще 
получи да края на живота си. 

В България за опитни миш-
ки правителството избра лека-
рите и полицаите, които първи 
ще получат ваксината. На 5 де-

кември Борисов лично провери 
във ВМА фризерите за съхраня-
ване на ваксината при темпера-
тура минус 71 градуса по целзий. 
Дребна подробност е, че с такива 
фризери трябва да бъдат оборуд-
вани и камионите, които ще пре-
возват ваксините, както и РЗИ в 
поне шест области. Те също тряб-
ва да се купуват тепърва. А случа-
ят с фризера, доставен на РЗИ 
Бургас показа, че дори размери-
те на тези съоръжения не се по-
знават предварително. Затова 
се наложи да се разбива входът 
на сградата на РЗИ, та да може 
да влезе вносният фризер за 
дълбоко замразяване. Но, млък-
ни, сърце! „Спасяването“ на бъл-
гарския народ започна! По-добре 
късно, отколкото никога, но най-
добре би било това да не се налага. 
Или разпространението на зара-
зата да беше спряно още преди да 
е настъпило лятото. Тогава обаче, 
Борисов „пусна много умно вируса 
да вилнее“ из страната, а той сами-
ят обикаляше с джип, за да вдъх-
ва оптимизъм у „материала“, че 
и тази беля ще отмине. Но, дока-
то фармацевтичните компании 
чакаха одобрение на техните вак-
сини от съответните агенции по 
храните и лекарствата в САЩ и 
ЕС, от управата на Pfizer направи-
ха изявление за „понижена цел“. 

С други думи, поради пробле-
ми с доставката на суровини за 
ваксините, вместо 150 милиона 
дози, щели да бъдат произведе-
ни едва 50 милиона дози. А само 
Великобритания е поръчала 
100 милиона дози от ваксината 
Pfizer и BioNTech, 40 милиона 
дози от ваксината на оксфорд 
и Astra Zeneca и 5 милиона дози 
от ваксината Moderna.

Трябва да напомня, че вакси-
ните са няколко типа. Едните, 
които се наричат още активни, 
използват жив, но омаломощен 
вирус, а другите, наричани па-
сивни – РНК (рибонуклеино-
ва киселина). Твърденията на 
Pfizer за 95% ефикасност са сил-
но преувеличени, ако не са и на-

учна фантастика. Редица експер-
ти по света и у нас казват, че ефек-
тивността на една ваксина про-
личава едва след двегодишното й 
прилагане, а нашите „спасители“ 
ни купиха „котка в чувал“, за да 
не се цепят от колектива. Сиреч, 
внасят ваксини с недоказана 
ефикасност, без никакви дока-
зателства, че нямат животоза-
страшаващи странични ефек-
ти. На практика нито една от по-
сочените ваксини не е завършила 
всички етапи на изпитание. Да не 
говорим за 

новото чудодейно 
лекарство 

MK-4482/EIDD-2801 или мол-
нупиравир, което според из-
следване на университета в 
Джорджия, публикувано в списа-
ние „Nature Microbiology“, пресича 
за 24 часа разпространението 
на COVID-19. То било изпитано 
върху… порове!

Не е ясно и какво не трябва 
да правят ваксинираните след 
имунизацията си. Относно ус-
ловията за използване на руски-
те ваксини вицепремиерът на 
РФ Татяна Голикова пояснява: 
„След имунизирането срещу ко-
ронавируса трябва в продълже-
ние на 42 дни да се сведат до ми-
нимум контактите, да се спазва 
маскеният режим, да се откажем 

от посещения на места с големи 
количества хора. Не трябва да 
се употребяват алкохол и лекар-
ства, които потискат имунна-
та система.” При такъв „сух ре-
жим“ някои любители на чашка-
та в Русия и у нас направо ще се 
разсъхнат. Това първо. А второто 
е, че дори правителството ни да 
иска, ваксинирането не може 
да бъде задължително, защото 
няма достатъчно ваксини. Но 
и с наличните количества може 
да се извадят от строя нашите 
медици, полицаи и други, вър-
ху които ще бъдат приложени 
ваксините, ако се окаже че имат 
нежелани и опасни странични 
ефекти. 

Кой тогава ще носи 
отговорността? 

Премиерът, министърът на 
здравеопазването, НоЩ или де-
путатите, които упълномощиха 
правителството да преговаря с 
производителите на ваксини? 
Ако необходимото условие за пре-
сичане на епидемията е 75% от 
жителите на страната да са из-
градили имунитет, ще са необ-
ходими много повече дози и го-
дини. Не се знае колко време след 
поставянето им ваксините защи-
тават организма от коронавируса 
и дали преболедувалите от него не 
могат да се заразят повторно. Слу-
чаи на повторно заразяване на 
медици има и у нас, и по света. 
Което означава, че и през 2021, 
и през 2022 г., ще продължим да 
съжителстваме с коронавиру-
са, да носим маски и да пазим 
социална дистанция. Без посе-
щения на ресторанти, дискоте-
ки, питейни и нощни заведения, 
без екскурзии до Гърция и Тур-
ция, без посещения на колектив-
ни спортни и други масови проя-
ви. И, може би, без присъствени 
заседания на НС и присъствено 
обучение в училищата и уни-
верситетите. България, която 
през 2010 г. английското списание 
„Икономист“ нарече „най-тъж-
ното място на света“, ще стане 
отново такова, но след като пре-
мина през фазата „най-смърто-
носно място на света“. Защото 
по смъртност от коронавируса 
на глава от населението станах-
ме първи в ЕС и света, а по общ 
брой на починалите от панде-
мията – 5156 към 09.12.2020 г., 
отдавна надминахме Китай. За 
постиженията на азиатския ги-
гант в борбата с епидемията Ди-
дем Йозел Тюмер написа след-
ното в турския всекидневник 
вестник „Миллиет“ (07.12.2020): 
„Китай, който от началото на 
борбата срещу коронавируса до 
днес е упрекван, че бил източни-
кът на епидемията, че не е взел 
навреме необходимите предпаз-
ни мерки и, че според някои твър-

пАМеТАКТуАЛеН ГЛАС

Петко ПЕТКоВ

ЦеЛТА НА ЗАНЯТиеТО…
В епидемиологично отношение не сме на плато, а в блато

Слави СЛАВоВ 

В най-новата история 
на България има съби-
тия, които поколени-
ята няма да забравят. 

Тези събития са отражение на 
борбата, която българският на-
род води против фашизма. За 
нея са написани много книги и 
стотици статии, пише се, ще се 
пише и говори и в бъдеще.

Изминаха почти осем десе-
тилетия от времето, през кое-
то в борбата против фашистка-
та тирания активно се включи и 
младежта от героичния Тузлук 
(Омуртагска околия, от тогаваш-
ната Варненска област). След ос-
вобождението на България от 
османско робство, голяма част 
от населението на Тузлука, пре-
димно турци, се изселва и тази 
част от околията се обезлюдява. 
Компактно турско население 
остава в източната половина 
на омуртагския край (предим-
но в Делиормана). В западната 
част на околията, в течение на 
години, се заселват българи от 
Западните покрайнини. Проце-
сът на заселване се ускорява осо-
бено след Сръбско-българската 
война от 1885 г. 

Борческият дух на българите 
от Омуртагския край от годините 
на робството, се предава от поко-
ление на поколение. Стотици са 
загиналите от този край в бор-
бата за националната незави-
симост на своята Родина. След 
победата на октомврийската 
социалистическа революция, 
в редица села на околията въз-
никват комунистически и мла-
дежки организации. Организи-
ран характер придобива борбата 
против фашизма след Септем-
врийското въстание от 1923 г. 
Особена сила има и движението 
за изграждане на Единен фронт 
между комунисти и земеделци. 

Активна дейност в селата на 
околията развива единофрон-
товецът Лазар Станев.

През лятото на 1941 г., незави-
симо че в България все още няма 
условия за събаряне на властта на 
фашиските сили и за установява-
не на демократично управление, 
ръководството на Комунисти-
ческата партия дава указание 
борците против фашизма да 
пристъпят към въоръжена бор-
ба. Партийните и ремсови орга-
низации и в омуртагския край 
организират бойни групи. Те-
рорът на фашистката власт над 
задържаните в арестите антифа-
шисти не сломява техния борче-

ски дух. През пролетта на 1942 
г., при опити от страна на по-
лицейските органи да бъдат за-
държани, 35 антифашисти от 
омуртагския край преминават 
в нелегалност – комунисти, рем-
систи, леви земеделци, безпартий-
ни, сред които са Петър Кабда-
лията, Арсо овчаров, Димитър 
Миланов, Антон Кръстев, Та-
сийка Асенова и други, които се 
включват активно в изгражда-
нето на структурите на парти-
занското движение в Тузлука.

За организиране на съпроти-
вата в България от голямо значе-
ние е решението на Политбюро 
на БРП /к/ за сформиране на 12-

те оперативни въстанически 
зони. През пролетта и лятото на 
1943 г. е извършено и приклю-
чено формирането на въстани-
ческите оперативни зони /ВОЗ/. 
Формулирани са принципите 
за изграждането на единна во-
енна организация. В агитацион-
но разяснителната работа особено 
място заема дейността на задгра-
ничното бюро на комунистиче-
ската партия с предаванията от 
Москва на радиостанция „Хрис-
то Ботев” и „Народен глас”, в ко-
ито вземат участие Георги Ди-
митров, Васил Коларов, Станке 
Димитров-Марек, Вълко Чер-
венков и други членове на Задгра-

ничното бюро на ЦК на БРП /к/. 
Победите на Червената армия 
под Москва, при Сталинград и 
на Курската дъга, активизират и 
антифашистите в България за въ-
оръжена борба против фашист-
кото управление в страната.

По решение на Окръжния ко-
митет на БРП /к/ в Шумен, IX ВоЗ 
е разпределена на оперативни 
райони. Първи район, с цен-
тър Попово обхваща селата от 
Поповска околия и част от села-
та на Беленска околия. Втори ра-
йон, с центрове омуртаг и По-
ляне (Антоново), обхваща цяла 
Омуртагска околия, част от селата, 
включени в община Тича, Котлен-
ска околия, село Стеврек, Елен-
ска околия, някои села от Горно-
оряховека околия. Трети район, 
с център Търговище, обхваща 
Търговищка околия и селата от 
югоизточната част на Разградска 
околия. Четвърти район, с цен-
трове Преслав и село Смядово, 
обхваща Преславска околия и се-
лата около община Ганчево на 
Провадийска околия. Пети ра-
йон е с центрове Шумен и Нови 
пазар.

По решение на щаба на IX ВОЗ 
и по решение на Околийския ко-
митет на БРП /к/, с цел активизи-
ране дейността на партийните 
организации, омуртагска око-
лия е разделена на райони, на 
които са определени и отговор-
ници: Първи район – омуртаг и 
Герлово, със задача да установи 
връзки с турското население и ан-
тифашистите в Котленска околия, 
чрез село Тича. 

На стр. 8

ОМУРТАГСКИЯТ КРАЙ В 
БОРБАТА ПРОТИВ ФАШИЗМА

дения дори е скрил за заразата, 
днес, въпреки голямото си населе-
ние (1,4 млрд. души, б.р.) е начело 
на страните, успели да поставят 
епидемията под контрол. На 6 де-
кември 2020 г. на сушата в Китай 
са установени за 24 часа 18 ново-
заразени с коронавирус, като 17 
от тях са дошли от чужбина. А 
броят на починалите от COVID-
19 от началото на епидемията 
до днес е 4634“. 

Премиерът Борисов твърди, 
че смъртността и заразяемост-
та у нас били намалели, а бро-
ят на излекуваните нараствал 
всеки ден, благодарение на нови-
те, по-строги ограничения. И обе-
щава от 21 декември отново да 
„отвори“ държавата, а детските 
градини да бъдат отворени от 
14 декември. Пълен нонсенс е да 
се радваш, че починалите от коро-
навирус са „намалели“ от рекорд-
ните 221 на 1 декември, на 79 на 
6 декември и 68 на 7 декември, 
когато ден по-късно те станаха 

213, а на 9 декември намаляха 
на „само“ 146. Т.е., броят на по-
чиналите от коронавирус през 
този времеви интервал е бил 
средно над и около 150 на ден! 

Обезпокоителен е и високи-
ят дял на новозаразените. На 8 
декември, при направени 6260 
теста за коронавирус, положи-
телните бяха 2764, т.е. над 44%. 
А на 9 декември, при извър-
шени 9715 теста за коронави-
рус, 3980 (40,97%) бяха поло-
жителни. Това успех ли трябва 
да се нарича?! Ясно е, че не се 
намираме на никакво плато, а 
сме затънали в истинско бла-
то! Въпреки, или благодаре-
ние на усилията, основно про-
пагандни, на управляващите 
ни. План за ваксинация има, но 
докато започне да се изпълнява 
„яко ще се мре“! А морът може 
да продължи и след ваксини-
рането. Има ли разлика дали ще 
се мре с или без медицинска по-
мощ?

По времето на соца в народ-
ната казарма съществуваше ис-
тински 

култ към плановостта и 
целеполагането. 

Дори занятията по стро-
ева подготовка се провежда-
ха по предварително написан 
от взводния командир план, в 
който се формулираше и цел-
та на занятието. Според войско-
вия фолклор, един командир ка-
зал: „Целта на занятието е да 
станете факири!“. На тогаваш-
ния казармен жаргон „факири“ 
беше синоним на „съвършени“.

Питам се сега:  каква е цел-
та на занятието наречено бор-
ба с пандемията на корона-
вируса? Да се предпази цяло-
то население от заразяване е 
очевидно невъзможно. Тога-
ва няма да се получи колекти-
вен имунитет. Да се излекуват 
всички болни, също е неосъ-
ществима цел. Хората са раз-

лични, с различни придружава-
щи или основни заболявания. 
Вирусът мутира, следователно 
не може да има универсално 
лекарство или ваксина срещу 
него. Ефикасността на ваксини-
те още отсега е дискусионна, но 
производителите им изобщо 
не възнамеряват да отсекат 
клона, на който стоят, създа-
вайки съвършени продукти. 

Какво ще правят фармацев-
тичните компании, ако и тази 
пандемия отиде в историята за-
винаги? Нали, подобно на НАТо 
след края на Студената война, 
ще трябва да измислят ново ос-
нование за своето съществува-
не. Например като намерят или 
създадат нова заплаха за здра-
вето. Или, както казва един екс-
перт от оксфорд, когото цитира 
Арслан Булут във вестник „Йе-
ничагъ“ (25.11.2020): „Първо съз-
дадохме вируса, след това вакси-
ната!“. 

За момента обаче, „целта на 

занятието“ е да се приберат 
едни пари, раздухвайки пани-
ка и страхова психоза у просто-
смъртните. Ваксините може да са 
важни за борбата с коронавируса, 
но и той осигурява основание за 
съществуването и огромните пе-
чалби на фирмите-производи-
телки на ваксини и лекарства. 
Така се извършва своеобразно 
„преброяване на дивите зайци“. 
Сиреч, пробва се акълът на уп-
равниците в различните стра-
ни. А нашите са колкото без-
отговорни и глупави, толкова 
и щедри на плащания с чужди 
пари! Някои пълнят чекмедже-
та с пачки евро и златни кюлче-
та; други се радват на подхвър-
лените им от Борисов 50 лева на 
месец до изборите през март; 
трети са пуснати в неплатен от-
пуск от работодателите си и ча-
кат помощ от държавата в раз-
мер на 24 лева на ден. Управля-
ващите им внушават, че тези 
благини ще ги има само дока-
то те са  на власт. Ако това не е 
предизборно купуване на изби-
ратели – здраве му кажи. Бог да 
пази България от такива „спаси-
тели“!

ЦеЛТА НА ЗАНЯТиеТО…

Слави Славов е историк, краевед, родом от Камбурово. Автор е на книгата „Страници от мина-
лото на село Камбурово”, издадена през 2011 г., в коятo е отделено значително място на борбата 
срещу фашизма в Омуртагския край. Наскоро в Радомир бе чествана неговата 90-годишнина. Повод 
за това бе и неговата шестнадесета книга “Радомирският край след Освобождението на България 
от турско робство. Страници от миналото на село Върба - Радомирско (1878 - 1944 г.)”
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Александър ПЛЕХАНоВ

от резултатите на сраже-
нията в Карабах се на-
трапва нов извод: една 
армия без сериозна 

система за ПВо и без съвремен-
ни средства за водене на ради-
оелектронна борба е обречена, 
ако не на разгром, то на сигур-
но поражение. Може да превъз-
хождаш противника в пъти по ко-
личеството бронирана техника  и 
артилерия, но без прикриването 
със средствата на ПВо, танкове-
те и оръдията стават лесна ми-
шена за нападателните безпи-
лотни самолети (дронове), които 
ще ги унищожават на практика 
като на учебен полигон.

Това наблюдавахме в Идлиб, 
където турските  безпилотници 
(дронове) нанесоха чувствител-
ни загуби на сирийската армия. 
След това същото се повтори в 
Либия и продължи в Карабах. 
Турските безпилотници 

BayraktarТВ2 владееха 
карабахското въздушно 

пространство 
и почти безнаказано уни-

щожаваха арменската  техни-
ка и бойци. Съобщението от ар-
менска страна, че няколко безпи-
лотника са били свалени, не по-
влия на развитието на бойните 
действия. Азербайджан би мо-
гъл да се отнесе спокойно към та-
кива загуби, след като е сигурен, 
че съюзникът му Турция ще ги 
компенсира незабавно.

Учудващ е фактът, че в да-
дения конфликт бяха използ-
вани само нападателните дро-
нове  BayraktarТВ2, които не са 
най-съвременните. През послед-
ните години Турция успя да ус-
вои производството на пет мо-
дела нападателни дронове и 
по това въоръжение да излезе 
на лидерски позиции в света. 
Именно турските безпилотни-
ци в момента се използват най-
интензивно в сраженията в Си-
рия, Либия и Карабах.

Ако на бившите съветски 
републики Украйна и Азер-
байджан се предлага не най-
съвременния безпилотник 
BayraktarТВ2, то турските въ-
оръжени сили могат да използват 
по-усъвършенствания Anka-S, а 
в близко бъдеще, при необходи-
мост, могат да разчитат на дву-
моторните нападателни дро-
нове БПЛА Akinciи Aksungur. 
Това са усъвършенствани ма-
шини носещи тежки авиобом-
би и имащи  радиус на действие 
от порядък по голям от този на 
BayraktarТВ2, който вече показа 
своята ефективност в съвремен-
ните конфликти. Без съмнение, 

ако войната в Карабах  беше 
продължила още месец, то азер-
байджанската армия щеше да 
разбие окончателно арменски-
те  подразделения и да завземе 
цялата територия на  спорния 
анклав. Въпреки че Армения се 
готвеше за тази война дълги го-
дини, едва ли някой е предпола-
гал, че войната през 2020 г. ще се 
отличава кардинално от война-
та преди 25 години. Защото ако 
по-рано и двете армии (и азер-
ската, и арменската) бяха въоръ-
жени с едно и също съветско 
оръжие, то днешната азербай-
джанска армия е преминала на 
ново техническо ниво, широко 
използвайки турско и израел-
ско въоръжение.

Така например азербайджан-
ците активно използваха изра-
елски дронове-камикадзе „На-
гор“ и, въпреки че те не са от най-
съвременните, у арменската ар-
мия нямаше нищо аналогично, 
което да им се противопостави. 
Воюващите в Карабах арменски 
части не притежаваха ефектив-
на ПВо и средства за радиоелек-
тронна борба, което предопреде-
ли изхода  на конфликта. Може 
да си три пъти герой, но само с ав-
томати „Калашников“ и със съ-
ветски танкове не можеш да 
спечелиш сражения на много 
места, след като нямаш защита 
от  недосегаемите нападателни 
дронове. особено, ако против-
никът ги има в достатъчно ко-
личество.

Изхождайки от казаното по-
горе, може да се твърди, че в Ка-
рабах се сблъскаха две различ-
ни армии: арменската с оръжие 
от миналия век и азербайджан-
ската, въоръжена с редица съ-
временни системи, осигурява-
щи предимство пред противника. 
Как общо взето ще изглеждат не-
ядрените конфликти на ХХI век 
стана ясно още в Сирия, а вой-
ната в Карабах само потвърди 
ред ключови за едно сражение  
моменти.

Карабахският конфликт на-
гледно показа намаляващата 
роля на бронетехниката на бой-
ното поле. За месец и половина 
двете страни загубиха повече от 
40 танка и десетки БМП и БТР, 
много от които бяха унищоже-
ни даже преди да видят против-
ника и да произведат първия 
си изстрел. Бронираната техника 
все повече започва да прилича на 
линейните кораби, които бяха 
скъпи и трудоемки за построява-
не, но ставаха  безполезни с раз-
витието на ракетното оръжие. 
Разбира се танковете ще оста-
нат още дълго време на въоръ-
жение в много армии по света, 
но ако тази бронирана техника 
няма осигурен  „чадър“ от ПВо, 
то тя се превръща в беззащитна  

мишена. Достатъчно е да се раз-
гледат кадри за унищожаването  
на сирийски и арменски танко-
ве от турски дронове, които ги 
разстрелват като на стрелбище.
Какви са изводите, които 

са длъжни да направят 
руските военачалници? 

Те не са малко, но приоритет-
ният от тях е следният: в епохата 
на цифровизацията на преден 
план няма да излизат, героич-
ният пехотинец и не по-малко 
героичният танкист, а бездуш-
ните роботизирани системи. 
Няма съмнение, че и от арменска-
та, и от азербайджанска страна е 
имало примери на героизъм и 
саможертва, но ходът на война-

та, в значителна степен, диктува-
ха нечувствителните цифрови 
птици – нападателните безпи-
лотни летателни апарати.

Може би е излишно да при-
помняме, че арменската и азер-
байджанската армии са не-
сравнимо по-зле въоръжени в 
сравнение с армиите от НАТо.  
Проблемът  е там, че и  много от 
армиите на НАТо също не при-
тежават супер съвременни ком-
плекси за ПВо, средства за ра-
диоелектронна борба и висо-
коточни управляеми оръжия. 
Това се отнася  особено за арми-
ите от страните на Източна Ев-
ропа (вкл. и за Българската ар-
мия, б.пр.)

За съжаление и в руската ар-
мия се наблюдава изоставане 
по отношение  на нападателни 
безпилотници (дронове) в срав-
нение с САЩ, Турция, Китай и 
даже с Иран. Проектите отдав-
на са разработени, някои от тях 
са достигнали на ниво серийно 
производство, но до насищане 
на всички подразделения с не-
обходимото количество дроно-
ве ще мине не една година. А 
това въоръжение вкл. дронове-
камикадзе ни беше нужно вче-
ра и даже завчера. Ако разгле-
даме действията на руската авиа-
ция в конфликтите от последни-
те години, то те не се различават 
принципно от действията на 
съветската авиация в години-
те на Втората световна война 

(ВСВ). Върху главите на против-
ника се изсипват тонове бомби, 
от които само малък процент 
са управляеми боеприпаси. С 
използване на бомбардировачи 
имащи  скъп час-полет, атака-
та от въздуха се получава твърде 
разточителна и неефективна. А 
ако самолетът бива  свален и за-
гине екипажът, то това става   до-
пълнителна  човешка трагедия.

Същата тази Турция, в Си-
рия и Либия използва напа-
дателни дронове с бутални 
двигатели, с евтина стойност 
на летателния час-полет и бо-
еприпаси струващи копей-
ки. Те поразяват с точност 
практически всички назем-
ни цели (с изключение на бун-

кери), а  при унищожаването 
им не загиват пилоти. Сами-
ят безпилотник струва  в пъти 
по-малко от един бомбарди-
ровач като Су-24. Турският 
BayraktаrТВ2 струва по-малко 
от единия двигателна Су-24. За 
управляване на дрон не са необ-
ходими пилоти от висок клас, 
обучението на които е скъпо. 
То може да се осъществява от 
оператор, който не превъзхож-
да по умения един напреднал 
в компютърните игри тиней-
джър. Така че в съвременните 
конфликти използването на 
безпилотници излиза много 
по изгодно и ефективно, от-
колкото използването  на ре-
активна бойна авиация.

Тъй като 
в съвременния свят 

всичко се измерва с пари, 
то и продажбата на безпи-

лотници има по-големи перс-
пективи, отколкото търговия-
та с изтребители и бомбардиро-
вачи. От последните на световния 
оръжеен пазар има излишък, а 
безпилотници предлагат само 
няколко страни. При това изби-
рателно. Например САЩ и Из-
раел не продават своите дро-
нове, на който и да е било. Ето 
защо турските компании „Бай-
рактар“ и TAI, произвеждащи 
безпилотниците BayraktarТ-
В2и Anka-S, имат много големи 
шансове да станат  едни от све-

товните лидери по продажба на 
дронове. Особено, ако на Турция 
се удаде да локализира района на 
продажби и да се избави от екс-
портните ограничения на стра-
ните доставящи възлови  ком-
поненти  за дроновете.

Конфликтите в Сирия, Ли-
бия и Карабах направиха на 
турските нападателни безпи-
лотници отлична реклама, за 
която може само да се мечтае. Ето 
защо не е изключено в близко бъ-
деще с турски дронове  да се въо-
ръжат не само армиите на Азер-
байджан, Украйна и Катар, но и 
много други страни. Световният 
пазар на оръжия има свои специ-
фични особености, но се подчиня-
ва и на общи правила. Едно от тях 
е: “Кой превари – той товари!“ 
т.е., който съумее да предложи 
иновационен  продукт – той ще 
печели, а този който не е успял 
ще бъде закъснял необратимо.

Ето защо е много жалко, че 
Русия сега е в ролята на 

догонваща, 
въпреки че първите наши 

безпилотници, и то реактивни,  
бяха разработени още в СССР. 
Но т.нар. „перестройка“ и особе-
но годините след нея, отхвър-
лиха страната на десетилетия 
назад в много области. И не е за 
учудване, че руските нападател-
ни безпилотници  се появяват 
едва сега, докато в САЩ  напа-
дателният дрон Predatore е на 
въоръжение от 1995 г.

Ако оставим настрана техни-
ческите подробности на караба-
хския конфликт, то най-важни-
ят извод, който се налага да на-
правим е, че за армия и въоръ-
жение  не трябва да се пести. 
Всички помним докъде ни до-
веде пагубният пацифизъм на 
Горбачов и Елцин, които с удар-
ни темпове съкращаваха арми-
ята и разходите за отбрана,  де-
монстрирайки на целия свят 
своята  малоумна любов. И още 
през 1994 г., заради грешките на 
недалновидните ръководители на 
страната, се наложи да се плаща 
страшна и голяма цена. В също-
то време Азербайджан показа 
как трябва да се отнасяме към 
своята армия и към процеса на 
превъоръжаването й. Многого-
дишната модернизация на арми-
ята му доведе фактически до пе-
челившо решение на стар терито-
риален спор с Армения, на който 
краят не се виждаше.

Така че ни остава  да си при-
помним и да перифразираме 
знаменитата фраза на  Алек-
сандър III: „Русия има само три 
съюзника – съвременна армия, съ-
временен флот и водещ военноп-
ромишлен комплекс.“

Превод:  
Румен ВОДЕНИЧАРОВ

БИТКАТА ЗА КАРАБАХ 
Е ВОЙНАОТ НОВ ТИП

от стр. 7
отговорник за района е се-

кретарят на околийския коми-
тет на Партията в омуртаг Ди-
митър Камбуров; Втори район 
– селата Камбурово, Извор, Яс-
требино, Кьосевци, с отговор-
ник Николай Иванов Коев; Тре-
ти район – селата Илийно, Тай-
мище и Змейно, с отговорник 
Никола Станчев Куруиванов; 
Четвърти район – селата около 
Поляне, с отговорник Станчо 
Василев – Калеята.

През лятото и есентта на 1943 
г. е извършена активна органи-
зационна дейност за изгражда-
не на яташка мрежа и на бъде-
щите партизански отряди. На 
12 септември 1943 г., в Тузлука, 
в гората между селата Орач и Хал-
ваджийско, е обявено създаване-
то на омуртагския партизан-
ски отряд. Същият ден, вечерта, е 
проведена и първата партизан-
ска акция в IX ВОЗ, която оказва 
благоприятно отражение за раз-
гръщане на партизанското дви-
жение в Омуртагския край. Чис-
леността на партизаните от 22, 
при сформирането на парти-
занския отряд, нарасва за крат-
ко време, на 65. Щабът на отря-
да решава той да се раздели на 
две чети – Тузлушка и Балкан-
ска чета. Това разделяне на от-
ряда дава възможност за много 
по-добра маневреност при про-
веждането на партизанските 
акции. Извършва се усилена под-
готовка и активна разузнавателна 
дейност за изучаване на обстанов-
ката в района на предстоящите 
партизански акции. Вниманието 
на Щаба на отряда е насочено към 
укрепване на яташката мрежа 
и подготовката за настъпваща-
та зима. Партизаните се запоз-
нават и обучават с оръжието, 
с което разполагат. Изнасят се 
информации за обстановката 
на Източния фронт. Пишат се 
позиви, в които се отправят при-
зиви към жителите на околията 
да оказват съпротива на фашист-
ката власт. отправят се преду-
преждения към кметове и кмет-
ски наместници, активни дей-
ци на фашистката диктатура.

от началото на октомври 
до края на ноември 1943 г. от-

рядът провежда шест наказа-
телни акции. 

Първата е на 5 октомври в 
село Любичево. За ефекта от ак-
цията говори разпространеният 
слух сред жителите на околните 
села: „Много шумкари, повече от 
500, с червени ботуши, с шмай-
зери, убиха кмета и изгориха об-
щинската архива”. 

На 9 октомври е проведена 
акция в село Дръжка поляна. 
Изпълнена е смъртната присъ-
да, издадена от партизанския 
съд, на секретар-бирника за не-
говите безчинства над селяни 
от общината. Изгорен е общин-
ският архив, иззети са 14 пуш-
ки, много патрони и пишещата 
машина на общината. 

На 16 октомври е проведе-
на акция в Тузлушките села 
Шишковица и орач. Наказани 
със смърт са доносници за се-
ляни, оказвали помощ на пар-
тизаните.  Следват партизан-
ските акции в Пчелно, Змей-
но, Моравка.

„Партизанското движение 
в нашата въстаническа опера-

тивна зона се прояви и наложи 
като авторитетна и сериозна 
сила и заплаха за фашистката 
власт” – пише в своите споме-
ни командирът на IX ВоЗ Гру-
ди Атанасов. Проведените пар-
тизански акции вдъхват увере-
ност в жителите на околията, че 
партизаните са негови защитни-
ци. „Населението в по-голямата 

си част е комунизирано и дава 
широка подкрепа на нелегални-
те групи. Подкрепата, която 
то ни дава в борбата с нелегал-
ните, е нищожна”, отбелязва в 
доклада си до своите начални-
ци командирът на жандарме-
рийския отряд в омуртаг. 

Фашистката власт пред-
приема мерки за смазване на 
партизанското движение. По-
лицейските сили са разпреде-
лени на групи от по 20 души в 
по-големите села на околия-
та. Към тях са формирани и гру-
пи от секретни сътрудници на 
полицията. Въведен е и поли-
цейски час от 20 часа вечерта 
до 6 часа сутринта. Въведена е 
и система на „откритите лис-

ти”, които полицейските пред-
ставители издават за движение 
от едно населено място към 
друго. Полицията започва ма-
сови арести на селяни, обви-
нени, че помагат на партиза-
ните. Сградата на гимназията 
в омуртаг е превърната в по-
лицейски арест, където са из-
вършвани жестоки побои над 
арестуваните. Много училища 
в селата на околията са пре-
върнати в полицейски учас-
тъци.

Разрастването на въоръже-
ната съпротива в зоната стряска 
управляващите. За разгрома на 
партизанските отряди в зона-
та се включват и войскови по-
деления от дивизионната об-
ласт. Участие срещу партизани-
те вземат полицейски и армей-
ски сили с обща численост над 
10 000 добре въоръжени и еки-
пирани полицаи и войници. 
На 15 декември 1943 г. IV Пре-
славска дивизия е вдигната по 
тревога и във взаимодействие с 
жандармерията и полицията за-
почва блокада на районите, в ко-
ито действат партизанските от-
ряди и чети. Командването на 
блокадата подлага на жестоки 
мъчения арестуваните анти-
фашисти, за да разкрие пар-
тизаните, ятаците и помага-
чите.

Партизанското разузнава-
не следи действията на вой-
ската и полицията, а щабът на 
ВоЗ дава указания партизани-
те да не влизат в открит бой с 
войската и жандармерията. 

На 18 декември 1943 г. ве-
черта започва блокадата на 
омуртагска околия. Управни-
ците на Омуртаг настояват за 
„Вартоломеева нощ за шумка-
рите и техните помощници”. 
Благодарение на умението на 
командването на отряда, пар-
тизаните не попадат в обръча 
на блокадата. Първият етап на 
блокадата завършва с неуспех, 

но след извършеното преда-
телство от партизанина Рай-
ко Веселинов, започва втори-
ят етап на блокадата. По време 
на нея Тузлушката чета е разде-
лена на няколко групи. Преда-
телството дава възможност на 
блокиращите да разкрият мес-
тата на пребиваването им.

Рано сутринта, на 19 декем-
ври 1943 г., омуртагска околия 
е обкръжена от всички страни. 
Започва масово претърсване 
на селата и техните землища. 
Сутринта на същия ден, от ар-
еста в Омуртагската гимназия 
са изведени 23-ма арестуван, 
които са разстреляни по пътя 
от омуртаг за Поляне. опожа-
рени са къщите на партизани-
те от омуртагския отряд. Фа-
шистките палачи с животинска 
злоба се нахвърлят срещу близ-
ките на партизаните. В с. Яс-
требино, омуртагско, са раз-
стреляни 18 жители на селото, 
сред които и 6 деца.

През целия януари 1944 
г. партизаните от омуртаг-
ския партизански отряд во-
дят сражения срещу полици-
ята и жандармерията. Битка-
та е неравна и от нея само пе-
тима партизани остават живи 
и посрещат свободата на 9 сеп-
тември 1944 г. Загиват 104 пар-
тизани, ятаци и помагачи. Из-
горени са 86 къщи на антифа-
шисти в околията. Избитите 
партизани са били излагани 
по площадите в големите села 
и в омуртаг и след това изга-
ряни на две клади, едната в 
с. Поряне, а другата – в мест-
ността олавджика – между 
землищата на селата царевци 
и Змейно. 

Имената на загиналите сре-
щу фашизма са записани на из-
дигнатите паметници, увекове-
чаващи техния подвиг. Тези па-
метници ще напомнят на поко-
ленията за мрачното минало на 
фашизма.

ОМУРТАГСКИЯТ КРАЙ В 
БОРБАТА ПРОТИВ ФАШИЗМА

Съюзът на българските пи-
сатели през своята столет-
на история е защитавал и 
защитава българския език, 

писменост и словесност в нейна-
та сияйна чистота. Такава, каква-
то ни е завещана от Светите Седмо-
численици. Българската кирилица, 
призната за официална държавна 
и църковна азбука още през 893 г. 
от Преславския събор на Първото 
българско царство, вече е призната 
за една от трите основни азбуки на 
Европейския съюз. Защото българ-
ският език е свещен и богоносен, 

ние, българските писатели, катего-
рично се противопоставяме на вся-
какви опити за кражба и подмяна 
на родната ни словесност. Ще про-
дължаваме да отстояваме ненакър-
нимостта на отечественото слово 
и на отечествената ни история от 
посегателствата, които определени 
кръгове в Република Северна Маке-
дония правят в продължение на де-
сетилетия.

Съюзът на българските писате-
ли категорично защитава аксио-
мата, че т.нар. „македонски език“ е 
вторична норма на книжовния бъл-

гарски език и винаги е бил нераз-
делна и неразривна част от родното 
ни духовно наследство. Ние изпит-
ваме братски чувства на доверие и 
обич към братята и сестрите ни от 
Северна Македония, защото исто-
рията ни е обща – българска, както 
и езикът ни. Свещеният език на на-
шите деди!

Ние не приемаме едностранни-
те български компромиси в пред-
ложената към момента преговорна 
рамка за Република Северна Маке-
дония и сме солидарни със станови-
щето на БАН по тези въпроси.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

Председател: Боян Ангелов

Българският език е свещен и богоносен
деКЛАРАЦИЯ НА СъЮЗА НА БъЛГАРСКИТе пИСАТеЛИ

На 20 декември 1943 г., със 70 куршума по най-жесток начин 
са  убити 18 души от село Ястребино в Тузлука. Шест от тях са 
деца: Стойне (7 г.), Иван (10 г.), Надежда (12 г.), Димитринка (11 
г.), и близнаците Ценка и Цветанка (13 г.).
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от стр. 12

В преклонението пред тия 
“презрени същества” и във 
връщането към героичното 
минало на българите, неспо-
койният дух на Захарий Сто-
янов търси противодействие 
срещу нравствената развра-
теност и продажничество на 
обществото, в което живее, 
общество, поругало велики-
те народни идеали, завеща-
ни от титаните на национал-
ното Възраждане – Раковски, 
Левски, Каравелов, Ботев.

Главната причина за стра-
данията на българския на-
род и за демагогските игри 
на политическите спекулан-
ти Захарий Стоянов вижда в 
разкъсването на страната ни 
от Берлинския конгрес. Той 
много добре разбира сложното 
положение, в което е поставе-
на младата държава, но не е в 
характера му да се примирява 
с обстоятелствата. По-скоро 
е склонен да промени тези об-
стоятелства. И наистина в из-
вестен смисъл ги променя. Не-
говият вестник “Борба” (28.V.– 
4.IХ.1885), от който Димитър 
Благоев се възхищава, със 
своите петнайсет броя из-
вършва за “святото дело на 
Съединението” толкова, кол-
кото никой може би не е на-
правил.

Разбира се, съединение-
то на Княжество България 
и Източна Румелия за Заха-
рий Стоянов е само първа-
та крачка към националното 
обединение. Той нито за миг 
не забравя своите поробени 
братя от Македония. Стотици 
пъти перото му се връща към 
тоя болен проблем. В статията 
си “Трябва ли да въстане Ма-
кедония”, публикувана в “Бор-
ба”, той пише: “Прочее, наша 
свята длъжност е… да обадим 
най-после и на братята си от 
злочеста Македония, които 
простират ръка към нас, сво-
бодните, трябва ли те да оч-
акват от нас нещо, достатъч-
но ли е да им се проводят два-
ма владици, които да им че-
тат “Отче наш” на български, 

или пък да намажат своя нож, 
острието на който да лъсне 
под лъчите на петровденско-
то слънце?”.

И по-нататък, когато говори 
за броженията в Македония 
и за необходимостта българи-
те да се притекат на помощ на 
своите съотечественици, отбе-
лязва: “Но всеки малко-много 
искрен човек, който туря по-
горе съдбата на общото добро, 
отколкото берекетя на своя 
чифлик и дългоденствието на 
месечната си заплата, ще да 
се убеди в душата си, че в Ма-
кедония има нещо извънредно, 
че оттам се чува някакъв си 
глас, който вика за помощ и 
пред който падат на колене и 
партизански взглядове, и тън-
ка дипломация; че най-после е 
чукнал оня час, който произ-
вежда буря, който решава съд-

бините на цели народи, който 
– за голяма жалост – лее кръв 
от невинни хора, кръв, която 
трябва да тежи най-много не 
на Османа и на Ивана, но на 
безбожните дипломати”. 

Възмутен от комбинаци-
ите на “безбожните диплома-
ти”, разделили брат от брата 
и дете от майка, от безкрай-
ните им мъдрувания в евро-
пейските парламенти, Заха-
рий Стоянов се обръща към 
един от тях: “Ние бяхме зада-
ли на тоя благороден мъж та-
къв един прост пример: ако не-
гови съотечественици, братя 
по кръв и вяра, се колеха и уг-
нетяваха, ако местожител-
ството на тия нещастници 
беше зад един планински връх, 
то щеше ли той да съветва, че 
не е време още да им се помог-
не? Ние сме уверени, че той сам 

би грабнал пушката и би поле-
тял още на минутата”.

Само в националното 
обединение З. Стоянов съзи-
ра възможността за възвръ-
щане на народа към своя ес-
тествен и нормален живот. 
А дотолкова само страдания 
и злочестия ще се сипят вър-
ху него, защото истинските му 
жизнени сили ще бъдат око-
вани. В друга статия, поместе-
на пак в “Борба”, той с горест 
пише: “Нека някой от евро-
пейските дипломати посети 
трите Българии – Княжество-
то, Тракия и Македония, – той 
ще се увери в думите ми”.

Непреходното значение 
на Захарий-Стояновата пуб-
лицистика е заключено в не-
говата способност да отразя-
ва живо и пластично проце-
са на създаване на историята, 
да запечатва нейното движе-
ние, да съхранява неумиращ 
образа й. Тая публицистика 
притежава особен ритъм, ри-
тъма на неспокойната и тър-
сеща мисъл, на неукротима-
та и непрестанно пулсираща 
емоция. Тя цялата е действие, 
движение и невъзможност да 
се ограничи това движение. 
Тя реагира остро и мигнове-
но на всеки факт от тогавашни-
те обществени отношения. Но 
бързите рефлексии на тази пуб-
лицистика се определят преди 
всичко от изключителния ди-
намичен дух, с който е наси-
тена. След Христо Ботев бъл-
гарската литература не по-
знава толкова емоционално 
въздействащ полемист като 
Захарий Стоянов. Наистина 
ураганното му слово дава ос-
нование на Никола обрете-
нов да възкликне: “А когато 
пък полемизираше, за да отсто-
ява идеите си, да брани свобода-
та и независимостта на Бълга-
рия, тоя беше неумолим и безпо-
щаден в стихията си”.

Захарий СТоЯНоВ

Н
а Бача Кира Петрович 
разказвали отпосле 
някои си всемирни пъ-
тешественици бебро-

вци, които замръкнали нея нощ 
в Павликенето, че агите и техни-
те горделиви ханъмки не затво-
рили очи. Всичките здрави мъже 
се натъкнали с желязо, обикаля-
ли цялата нощ покрай селото, а 
белобрадите мюсюлмани засе-
давали в помещението на джа-
мията. Кадъните и дечурлигата 
се събрали в няколко къщи и не 
млъкнали, дордето се пукне зо-
рата. Нашите бебровчани осъм-
нали така също благополучно, 
без да се побутне един косъм от 
главите им. На всеки час стража-
та дохождала, та ги заобикаляла, 
повечето от друга точка зрение, 
и след като ги насърчавала с по 
едно „не бойте се, чорбаджилар”, 
заминувала си. Та и другояче не 
би било възможно. С бебровча-
ни не бива шега! Който не е хо-
дил в Беброво, славния тоя цен-
тър на знаменития Тузлук, кой-
то не се е срещал поне в стран-
ство с многоглаголившите тия 
мъже, той не е в състояние да си 
състави никакво понятие за тях. 
Като е думата за бебровчани, то 
нека ми бъде позволено на две 
минути да изкажа няколко бла-
ги думи за тяхна милост, които 
са играли твърде важна рол и в 
нашето възраждание, защото 
както от Елена, така и от Бебро-
во са излезли най-много учите-
ли.

Повечето бебровчани са леш-
пер хора и кърджии (които хо-
дят повън). Ако катърите на ста-
нимакалийските лангери пият 
вода в разстояние на един ме-
сец и от Дунава, и от Янтра, Ос-
ъма, Росица, Черния Лом, Луда 
Камчия и пр., и пр., то и наши-
те бебровчани не остават по-до-
лу. Добруджа, Делиорман, Тузлу-
кът, Герлово, Карнобатско поле, 
Дервиш Иван-Балканъ, Хаки-
силъкът и пр., са част от тяхна-
та епархия. Ако станимакалии-
те пътуват само по българските 
села, по големите пътища, дето 
има беклеми (варди), ханища 
и други удобства за съобщения 
и безопансот, то бебровчани в 
тоя случай стоят по-горе, на тях 
принадлежи палмата на първен-
ството в отношение на рискува-
нието. Мястото, наречено Бал-
канската яка, гдето тече Лудата 
Камчия, към Чалъкавак боаза, 
Карнобатска кааза, е населено с 
такива свирепи амуджи (така се 
наричат тамошните турци; ня-
кои ги казват още слепите), ко-
ито не са преклонили глава ни 
пред едновремешните войво-
ди-спахии, ни пред всесилните 
местни султани (върбишки, сиг-
менски, куркадженски, пъндъ-
клийски и пр.), ни пред стамбол-
ския низам, ни пък пред руме-
лийското правителство. В техни-
те горски колиби не само че не е 

стъпял кракът на някой пъте-
шественик с диплома, но едва ли 
е можал да ги нагази и конаш-
кото заптие от страх да не би да 
стане жертва на техните дебели 
шишенета. 

Но за бебровските алъш-ве-
риши сухият тоя океан е бил до 
колене. Не само че те са може-
ли да продават безпрепятстве-

но по тия места своята суха пас-
търмица, сапунеца и оцета, но са 
били и приемани даже с извест-
но гостолюбие. Щом практични-

ят бебровчанин се подаде в село-
то, ето че децата се събрали око-
ло му да го дърпат за потурите, а 
той плува изпомежду им. Невля-
зъл още в селото, и вика колкото 
му е силата: „Хъ оцет, хъ! Хубав 
и кескин: котките кихат, отг-
дето премина!” – и пр. А пък ри-
бицата, която той купил на оря-
ховския пазар и която заприли-
чала на замръзнали трески, ни-
как не му пречи да се провикне, 
че „жива, мърдала из чувалите 
му”.

Всички тия смешни окачес-
твувания привличат по плети-
щата и забулените кадъни, ко-
ито започват да се разговарят с 
нашия бебровчанин, който е за 

тях единственото странно лице, 
дошло по-издалеч. С един кон 
стокица, която изцяло чини не 
повече от стотина-двеста гро-

ша, практическият човек обика-
ля цяла Източна България и че-
тири месеца не може да свърши 
изпродаванието й. Вещи хора 
разказват, че буренцата с оце-
та били разпределени навътре 
като машина. По няколко чепа 
има на едно буренце, от които 
текат различни сортове от оце-
та, т.е. един същински, други 
по-долен, а трети само червена 
вода. Според лицето и стоката се 
продава. Ако купувачът е някой 
зъбест ага, то разбира се, че пър-
вият чеп ще да се пусне, защо-
то в противен случай ще играе 
свети Никола; а ако е някоя ста-

ра баба или ковачът циганин, то 
от другите сортове. Така също се 
продава и другата стока. На коя 
виси кожен тъгарчук, в който се 
намират няколко малки кантар-

чета, топузчетата на които едва 
ли достигат величината на една 
обикновена ябълка. Значение-
то на тия кантарчета е такова, 
щото те могат да направят по-
ловин ока сапун – три четвърти 
драма и т.н.

Когато бебровският търго-
вец, както ги наричат обикно-
вено турците, кондиса на об-
щата одая, стовари своите бу-
рета и чувалчета и си върже 
коня, то селските аги, на които 
той знае имената, не закъсня-
ват да дойдат при него, първо 
– да можат да си пазарят нещо 
по-евтино; второ – да го подра-
знят с неговото християнство, 
а особено, че младите булки хо-
дели да си откупуват греховете 
при поповете (изповеданието), 
да го поразпитат нещо за хода 
на общата политика и пр. На 
всички тия въпроси те ще  на-
мерят удовлетворителен отго-
вор, много по-прям, отколко-
то политическия отдел на кой 
и да е вестник.

- Да не би да носиш в бурета-
та си ракия или да си ял свиня? – 
питат най-напред агите и се за-
канват на госта си. – Кожата ти 
одираме в такъв случай – приба-
вят те.

- Да ме простите, алар; макар 
и да нося калпак на главата си, 
но почитам мюсюлманството не 
по-малко от вас – отговаря той, а 
после се захваща вече разисква-
нието на политиката.

- Скоро трябва да се стяга-

ме за мухарабе – казва той ва-
жно и изпуща една въздишка, за 
да привлече по-голямо внима-
ние от страна на простодушните 
турци, които го зяпат в устата.

- Дай боже! С кого ще имаме 
бой бе, Иване? – питат любопит-
ните.

Слушайте сега берберовска 
дипломация.

- Известно ви е, алар, че на 
нашия падишах-баща, който е 
единственият в света с титла па-
дишах, а другите са само кра-
льове, за да засвидетелствува 
своето могъщество, наредил е, 
щото всяка година поменатите 
седем кральове да му изпращат 
за харема по едно момиче освен 
другите подарки – говори Иван, 
като че чете по книга. – Не щете 
ли, че тая година един от тия 
крале, а именно ингилишкият, 
отказал тая година да прати свое 
момиче.

- Бре! Че как е посмял пе-
зевенгинът? – извикват в един 
глас всичките присъствующи с 
национална гордост.

- Ето в що се състои работата 
– подкача Иван. – Наместо дру-
го какво и да е момиче падиша-
хът ни баща е поискал самата 
ингилишка царица за харема си, 
а тя се противи. „Или кралица-
та, или петнадесет гемии с чис-
то злато” – казал падишахът и 
обърнал топовете.

Иван пусне мухата, па замъл-
чи вече и оставя време да раз-
съждават агите за могуществото 
на султана на тоя или оня свят.

- Има и друга новина – по-
дкача той. – Слушали сте вие за 
големия топ, който се намира в 
Чанаккале и който е останал х-
е-е, от джин евис (т.е. от времето 
на генуезците). Една заран в пе-
тък караулът съгледал, че поме-
натият топ плаче бангър-бангър, 
като дете. Известил той за това 
страшно чудо на коласъ, а тоя 
последният го изгонил, че гово-
рел уж глупости. Отива при хо-
джата, и той направя същото, а 
топът плаче ли плаче. Най-после 
работата станала явна – потре-
перала от страх цялата казарма. 
Три деня и три нощи правили 
молба и ходжата не преставал да 
вика на джамията, а сълзите на 
топа не арнисват. Изпратили ха-
бер до в Стамбол и по други мес-
та, събрали се множество улими, 
паши и дервиши, а топът следва 
да пролива сълзи. Започнали да 
го питат що му е зорът. „Да не се 
е разсърдил аллахът и неговият 
пророк, загдето мюсюлманите 
започнаха да пият ракия и да 
не държат рамазана?” – пита-
ли едни. „Да не сме прегрешили, 
загдето облякохме панталони и 
дадохме на сърбите калетата?” 
– питат втори, а сълзите стават 
още по-изобилни, никакъв отго-
вор няма. Най-после пристигна-
ла една жена вдовица, родом из 
Измир, която била ходила девет 

Бебровските търговци

НЕИСТОВ ПОЛЕМИСТ 
И РОДОЛюБЕц

1 От това правило се изключва годината 1877 и изклаването на мнозина бебровчани на Де-
миркапия, когато се връщаха от жетва.

пъти на хаджилък и която била 
праведна мюсюлманка. „Да не 
искаш да правиш бой с москов-
ците?” – попитала тая правед-
на жена. От един път сълзите на 
топа секнали и той сам потръ-
гнал към северна страна, т.е. 
накъдето живей московецът. 
И така, вие виждате, че с два-
ма кральове има да се бие сул-
танът – потвърдява от себе си 
умният бебровчанин; а агите 
гледат в лицето му ако не свой 
приятел нацяло, то един добър 
гяурджик, когото са длъжни да 
защищават.

Ето защо нарядко има гроб 
от бебровчанин 1, ето защо те 
са пътували безопасно и в най-
кьоравите места на Турската 
империя. Най-опасни конку-
ренти на бебровчани са били 
върбишките терзии и джу-
малийските базиргени, които 
така също са всемирни по тур-
ския свят, а освен това знаят и 
по-добре турския език, па в лъ-
жите не падат по-долу!

Бебровчани са се месили 
още и в по-големи работи, ко-
ито по своето естество нищо 
общо нямаха с техните оцетени 

бурета. Така например съдби-
те на еленския мюдюрин и на 
търновския кадия много пъти 
са се решавали под върбите, 

що са на края на славното ня-
кога Беброво. Когато дохождал 
нов кадия, то бебровчани горе-
ли от любопитство да се научат 
като колко пари струва него-
вата бяла чалма. Казах, морето 
за тия хора е до коляно. Изпра-
щат двама души свои съотече-
ственици, които се явяват пред 
новия кадия, уж че имат някоя 
давия помежду си, а всъщност 
само да им се представи въз-
можност да оценят чалмата му. 
Кадията, който ни най-малко 
подозрява в що се състои ра-
ботата, започва да излага свое-
то учение, а двамата депутати 
гълтат ли гълтат всяка негова 
дума.

После два деня вече в цяло 

Беброво знаят с какъв човек ще 
да имат работа. По тоя начин е 
можало да проживей Беброво в 
турско време, заобиколено от-
всякъде с турски села. Който 
иска да изучи турците добре, 
то нека вземе пред себе си ня-
кой бебровчанин, па да слуша 
само. Трябва да ви кажа и това, 
че бебровчани не са лишени 
от славни мъже, от своя селска 
гордост (те никой път не казват 
на Беброво село, а градец, напук 
на еленските ефендета). Тая тя-
хна гордост са Молловците, ко-
ито са една от най-големите 
и прочутите фамилии в село-
то им и според тях най-учени-
те. Никой бебровчанин няма да 
ви заговори така просто, дорде-
то не смеси в разговора си раз-
лични пословици, поговорки, 
нещо от св. писание и пр.

Източник: Захари Стоянов, 
Съчинения. Том първи. „Би-
ографии. Четите в България”. 
София, Изд. „Български писа-
тел”, 1983 г., второ издание
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Арабаджията, неизвестен. Втори ред седнали, отляво надясно: Иван Стоянович-Аджелето и поп Ан-
гел Чолаков. Прави, отляво надясно: Недялка Шилева, Спиро Костов, Димитър Ризов, Петър Зограф-
ски, майор Коста Паница, Спас Турчев. Пловдив, Източна Румелия, лято 1885 г.

БТЦРК: Коста Паница, Иван Стоянович, Захарий Стоянов, 
Иван Андонов и Димитър Ризов.

Коста Паница, Захарий Стоянов и Димитър Ризов, лятото на 
1885 в Пловдив.
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НЕИСТОВ ПОЛЕМИСТ 
И РОДОЛюБЕц

Антология

Всеки народ трябва да 
има такава фигура, 
ако не иска неговата 
история да бъде бе-

дна. Но не всеки народ може 
да постигне такова мощно, 
внезапно и ярко излъчване 
на народностния дух, такава 
завладяваща манифестация 
на националния гений като 
Захарий Стоянов. В него ся-
каш отекват последните трусо-
ве на Възраждането ни, дос-
тигнало своя апогей в лице-
то на Раковски, Левски, Ка-
равелов и Ботев. В натурата 
му е заложена неукротима въ-
трешна енергия, чиито осле-
пителни фойерверки в продъл-
жение само на едно десетиле-
тие даряват българския народ 
с най-вдъхновения летопи-
сец на неговите национални 
въстания, с безподобния пуб-
лицист и обществен деятел, 
допринесъл с нажежения си 
вестник “Борба” най-много за 
Съединението през 1885 г. 

Съвършено прав е Сто-
ян Заимов, когато отбеляз-
ва за “Записките” на Захарий 
Стоянов, че те колкото пове-
че стареят, толкова по-скъпи 
стават за “грядущите българ-
ски поколения”. Днес, повече 
от век след неговата нелепа 
смърт, виждаме колко проро-
чески се оказват тези думи. И 
ако Мигел де Унамуно пише, 
че “Дон Кихот” трябва да ста-
не библия за испанския народ, 
с не по-малка увереност и ние 
бихме могли да кажем същото 
за “Записки по българските въс-
тания”. Защото те са истин-
ската библия на българския 
народ, запечатали неповто-
римия миг на народностно-
то пробуждане, умопомрачи-
телния възторг от рождение-
то на неговата свобода. 

В българската история За-
харий Стоянов е личност 
сложна и невместваща се в 
представите на догматична-
та нагласа, жизненият му път 
познава извисявания и завои, 
той е остро конфликтен и про-
тиворечив. Но колко от големи-
те ни личности не са били из-
тъкани от противоречия? И 
после, има нещо, което стои 

над всички зигзаги и криво-
личения в неговата дейност. 
Това е огромната му любов 
към отечеството, любов не-
истова и неудържима. На нея 
е подчинено цялото му съще-
ство, на нея е отдаден целият 
му живот.

Във всеки ред от неговата 
публицистика диша тая лю-
бов. Още от началото на сво-
ята журналистическа дейност 
той вижда своето призвание в 
борбата срещу самоподценя-
ването и отсъствието на на-
ционално достойнство у бъл-
гарина. Всеобщото разочаро-
вание и покрусата, завладели 
народа ни след Берлинския 

конгрес, отекват болезнено в 
душата му. Националната тра-
гедия с разпокъсването на 
отечеството и отделянето из-
вън пределите му на Източна 
Румелия и изтерзаната Маке-
дония – тая изконна българ-
ска твърд, пронизва сърцето 
му. И възмутен от липсата на 
национално самосъзнание у 
някои българи, Захарий Сто-
янов ще пише: “Днес не е епо-
ха за патриотизъм, а за гечин-
мек”.

Разбира се, у него няма да 
открием и следа от униние 
и апатия. Настаналото време 
на пазарлък с националните 
ценности и светини само раз-
палва неговия гняв. Той не се 
уморява да издава вестници, в 
които воюва за обединението 
на Родината и против безрод-

ните продажници и “полити-
ческите чапкъни”, както ги на-
рича в спокойно състояние 
на духа. Просто е невероятна 
неговата работоспособност – 
от 1880 г. до своята прежде-
временна смърт през 1889 г. 
той редактира или сътрудни-
чи в десетки вестници, меж-
ду които е достатъчно да спо-
менем само списвания почти 
изключително от него “Бор-
ба”, освен това “Самозащита”, 
“Независимост”, “Свобода” 
(началните броеве, 1886–1887), 
чийто облик безспорно се оп-
ределя от неповторимото му 
перо. През тоя период той из-
дава алегорията си за Алек-

сандър Батенберг – “Искендер 
бей” (1882), която веднага е ин-
криминирана от властта; “Ва-
сил Левски” (1883); първия том 
на “Записки по българските 
въстания” (1884); “Черти из 
живота и списателската дея-
телност на Любен С. Караве-
лов” (1885); “Любен Каравелов и 
неговите клеветници” (1885); 
“Четите в България на Филип 
Тотя, Хаджи Димитър и Сте-
фан Караджата” (1885); “За-
робването на Гавраил паша” 
(1885); “Коронованите нихи-
листи в България” (1886); вто-
рия том на “Записките” (1887); 
“Христо Ботйов. Опит за би-
ография” (1888); “Български-
ят Кавур” и т.н. И цялата тази 
трескава публицистична дей-

ност той подчинява на една 
цел – възраждане на българ-
ското национално самосъз-
нание и обединение на раз-
покъсаното отечество.

Захарий Стоянов осъзна-
ва изключителното значение 
на това, току-що освободе-
ната от турско робство бъл-
гарска нация да има своите 
нравствени икони и духовни 
водачи. Ето защо с такава лю-
бов, пиетет и възторг той порт-
ретува образите на някои от 
най-ярките български нацио-
налреволюционери. В очерци-
те и историко-биографически-
те бележки, посветени на тези 
светли имена, той рисува така 
нужните за националното са-
мочувствие и самосъзнание 
нравствени икони, които ще 
бъдат пример и ориентир за 
бъдещите български поколе-
ния.

Неслучайно подобни мо-
тиви и патос движат по-късно 
и Иван Вазов към написва-
нето на неговата “Епопея на 
забравените”. Впрочем вър-
ховите постижения в бъл-
гарската литература след 
освобождението се опреде-
лят именно по отношение-
то на авторите към завети-
те на националреволюцио-
нерите. Драстичен става кон-
трастът между чистия, почти 
ангелически извисен облик 

на поборниците, загинали 
за свята кауза (да си спом-
ним свещеното “чиста и свя-
та Република” на Васил Лев-
ски), и следосвобожденска-
та действителност, в която 
тези личности набързо са 
забравени, а единствен бог 
стават успехът, парата, ге-
чинмекът.

Подобно на Ботевата и 
Каравеловата публицисти-
ка, и сътвореното от Захарий 
Стоянов е пропито от неиз-
тощимата любов към обик-
новения народ, тоя народ, в 
който той вижда истинско-
то въплъщение на национал-
ната чест и достойнство: “Аз 
не пиша за учени и кабинет-
ни знаменитости; когато 
приближа перото до харти-
ята, не се размислям най-на-
пред дали тая или оная фра-
за, факт и изражение от на-
писаното ми ще се хареса на 
височеството, на преосве-
щенството или пък на не-
гово благородие. Моето перо 
няма нищо общо ни с техния 
чай, ни с ордените, нито пък 
се придържам към формите 
на различни авторитети. Аз 
пиша за ония презрени съще-
ства, които със своята прос-
тота направиха да прогърми 
името българин и по четири-
тях страни на света…”. 

На стр. 11

КРИЗА

Димчо ДЕБЕЛЯНоВ

170 години от рождението на Захарий Стоянов

Член кор. Иван ГРАНИТСКИ

Навършиха се 170 години от рождението на вели-
кия Летописец на българските въстания Захарий 
Стоянов – безподобен полемист, памфлетист, ге-
ниален историограф, автор на най-вълнуващите 

биографии на Христо Ботьов, Васил Левски и Любен Кара-
велов. Автор на хиляди публикации в основни европейски 
вестници и списания, писани в края на XIX век, които и до-
сега не са загубили своята изключителна актуалност.

Шум се дига, шум до бога,
шум и крясък, шум и бяс,
цяла София в тревога –
ето кризата у нас.

Шефове дебели, мазни
край палата се въртят,
с новини разнообразни
вестникарите крещят.

Тоз погалил, тоз зарязал,
тез ще дойдат! Не? Онез.
Входът някому показал,
другите поканил днес.

Всички ощ неуморими
три нощи веч как не спят.
Мигат ли, и пред очи им
все се кокали въртят.

Ходят, питат като в съне,
не усещат глад, ни мраз.
Всички днес са кат на тръне
ето кризата у нас.

Само ние хич нехаем
със оръфаний балтон,
само ний не щем да знаем,
че в червения салон

разни планове се сплитат
зарад нов за нас ярем…
Хатовете там се ритат,
ний „магаретата” мрем!

Захарий Стоянов


