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КАТО СЛЪНЦЕТО И ВЪЗДУХА...

Г

одината е 867 сл. Хр. Константин Кирил Философ е
само на 41 години. Заедно с
брат си Методий пристигат
в Рим по покана на папа Андрий
II, за да получат от него официалното признание и осветяване на богослужебните книги, написани на
църковнославянски език. В голямата базилика „Санта Мария МаГеорги ВАЦОВ
джоре“ за пръв път е отслужена литургия на църковнославянски език, което е венец и триумф за
двамата братя в битката им с триезичниците.
Преди това, на път за срещата си с новия византийски император Василий I в Константинопол, Константин Философ
участва в диспут с триезичниците във Венеция, отстояващи
богослуженията да се извършват само на латински, гръцки и еврейски езици. В разгара на диспута Философът изрича силните
и пророчески думи: „Бог не изпраща ли дъжд еднакво за всички?
Също тъй слънцето не свети ли на всички? И не дишаме ли еднакво всички въздух? И как вие не се срамувате като признавате
само три езика и, като повелявате, щото всички други народи и
племена – да бъдат слепи и глухи? Пояснете ми, Бога за безсилен
ли смятате, та Той не може да даде (всичко това), или за завистлив, та не желае?“
Вековете, които ни отделят от това време са безсилни, за да
хвърлят и най-малката сянка върху славата и великото дело на
братята Първоучители. Усамотили се в манастира „Полихрон“, в
Мала Азия, месеци наред те създават своята глаголица, за да отключат вратата на знанието за българи и славяни.
На стр. 7

И

звестно е, че народните представители, когато вече са
избрани, полагат
тържествена клетва, която
включва неотменимото задължение, в своята дейност
„да се ръководят от интересите на народа“. Но още като
кандидати те, ведно с партиите,
които са ги издигнали, дължат
на народа отговор на твърде
много неизяснени докрай основополагащи въпроси. В настоящия примерен разговор,
ще зададем някои от тях „от
името на народа“. Съзнаваме че
те не изчерпват темата, но затова пък показват, според нас,
„скалата“ на народните очаквания и градацията на ценностите, която в много случаи остава неизяснена, особено в настоящата предизборна
кампания. Както и се полага,
„народът“ се обръща към тези,
които ще го представляват, в
една учтива форма на общуване, може би, за да ги подсети, че
може и по иначе.
ISSN 1310-8492

НАРОДЪТ ПИТА?
“Властта изобщо не е контрол – властта е сила и да даваш
тази сила на другите. Лидер не е човекът, който принуждава
други да му дадат сила. Той е онзи, който иска да даде своята
сила на другите, за да могат те да застанат на собствените си
крака.“ 
Бет Рейвис, „През Вселената“.

Д-р инж. Александър
ТРИФОНОВ
• Защо говорите само за
доходи, пита народът, а не за
благосъстояние или стандарт
на живота? Не мислите ли, че
ако на човек, след като си плати
данъците, лекарствата, осветлението, отоплението, скромната храна, не му останат пари
да си купи поне една книга,
да отиде на едно представление, на един концерт в месеца,
това е всъщност геноцид? Човекът е преди всичко индивидуалност, а не дроб със знаменател, маса с робско съзнание, която се манипулира лесно с подаяния от някой и друг
подхвърлен лев. Каква култура ще развивате, щом няма да

има кой да се ползва от нея?
• Защо не говорите за създаване на средна класа на обществото и не си поставите
за цел да се намали съотношението между бедни-богати, показател по който отново
сме на последно място в ЕС?
Социалният мир, при съотношение над 8 пъти, е невъзможен. Бедността ражда единствено бедност и болести. Бедността и т.нар. енергийна бедност, ще товарят безплатното
здравеопазване, което и без
това се задъхва, поради лошите условия на живот и нездравословната храна. Само здравословният начин на живот
може да намали разходите за
здравеопазване и ще осигури
надежден трудов ресурс. Със
социални помощи това няма
как да се постигне.
ЗОРА Е !

• Защо не говорите какво
ще бъде съотношението между национална и чужда собственост върху средствата за
производство, в промишлеността, енергетиката, транспортът, водоснабдяването?
Какво ще бъде съотношението между държавната, общинската, частната, кооперативната обществената собственост и как ще се гарантира съществуването на всяка
от тях? Само ако е балансирано
тяхното съществуване може да
има устойчиво развитие!
• Споделяте ли целите на
глобалистите за отпадане
на държавата и за въвеждане господството на корпорациите? Това дори е заложено
в закона за концесиите, след
хармонизиране на директива
2014/23 на ЕС, която допуска да

се дават на концесия:
- Услуги на държавното
управление;
- Услуги по общо функционално управление на държавата;
- Услуги на държавното управление в областта на отдиха,
културата, спорта и религията;
- Спомагателни услуги за
държавното управление като
цяло;
- Услуги на държавното
управление за обществото
като цяло;
- Услуги в областта на външните работи;
- Дипломатически услуги в
чужбина;
- Консулски услуги в чужбина;
- Услуги, свързани с външно икономическа помощ;
- Услуги, свързани с външна военна помощ;
- Услуги на правораздаването и съдебната дейност;
• Защо не вземате отношение по този закон или по
действащите концесии? Страх
ли ви е от ЕС?
• Как ще защитавате националния интерес в различ-

ните съюзи като ЕС, НАТО и
др., след като участието е
свързано с ангажименти и ръководствата на тези съюзи поставят условия, без да се интересуват от мнението на българското общество, на българския народ? Кой е питал и ще
попита ли някога българския
народ за базите, за участието
на България във военни маневри, във военни мисии и във
военни действия? ЕС закри 4
енергоблока на АЕЦ “Козлодуй“ срещу мизерно обезщетение, а на 22.10., председателката
на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, след края на
срещата на върха на ЕС заяви, че
ЕС има нужда от ядрена енергия. „Защото редом с възобновяемите енергийни източници,
ние имаме нужда и от стабилен енергиен източник - от ядрения… Ядрените централи
имат предимството да не отделят почти никакви емисии на
въглероден диоксид в атмосферата“, заяви тя. Франция ще
строи нови 4 АЕЦ, Турция 2.
Ще допуснете ли давността да
погребе предателството на националните ни интереси?
• Защо не дискутирате каква ще бъде зависимостта на
България от диктата на ЕС
при влизането ни в ERMII?
Няма ли ЕС още по-силно да
диктува на България провеждането на политики и да санкционира опити на държавата,
за провеждане на национални политики в различни сфери на икономиката, селското
стопанство, образованието,
науката, културата, след като
ЕС ще управлява и контролира финансовия ресурс на държавата ни?
• Защо в критериите за приемане на Плановете за възстановяване и устойчивост няма
изискване за оптимално, за
максимално задоволяване на
населението с храни, собствено производство? При 80%
внос на храни как ще осигурите икономическата независимост на България, националната сигурност и благоденствието на народа ни? Общите
призиви за развитие на селското
стопанство са само прах в очите на наивници, защото се вижда, че ЕС е определил България
не за износител, а за пазар на
селскостопански продукти.
Как ще промените това? Данните, в сравнение с 1989 г., не са в
полза на членството ни в ЕС. Как
ще се противопоставите на това
състояние, след като подкрепата на Общата селскостопанска
политика на ЕС, се предвижда
да намалява с 5% годишно до
2024 г.? Не се предвижда подкрепа за картофопроизводителите и всичко подсказва,
че единствено чиновниците
от ЕС ще определят какво ще
бъде субсидирано и с колко
ще бъде подпомогната всяка
страна. Изискванията на ЕС
Стр. 2

НАРОДЪТ ПИТА?

за развитие на фамилните стопанства (в т.ч. и дребното животновъдство), както и административният бюрократизъм в
България, практически ги унищожават. За развитието на земеделските стопанства трябва
да се разчита на национално
финансиране, което не се планира. От друга страна, над него
виси неумолимата гилотина
на държавните помощи и забраните за тях от ЕС.
• Кои отрасли ще развивате
чрез чужди инвестиции и кои
ще запазите като гръбнак на
икономическата устойчивост
и независимост? Защо се мълчи и дума не се издумва за индустриалния профил на България? Да не би за това, че той бе
гордост на всеки българин и по-

раждаше у него желание за участие в реализацията му?
Известно ли ви е, г-да кандидати за народни представители, че чуждите инвестиции
създават работни места, но те
са:
- най-уязвими от кризи глобални, икономически, екологични, демографски;
- че политиката на фирмата-майка, не се интересува от
мнението на българското общество и ръководството на
държавата?
- че ЕС от 2020 г. въведе
скрининг на чуждите инвестиции, а България е готова
(като недолюбвана мома) да се
отдаде на всеки, който я похвали и поласкае вербално и финансово. Изчезнало е самоуважението ни, а това отблъсква
сериозните инвеститори. Основната причина за това „отблъскване“ е, че и досега нито
една партия не се ангажира с
планирането как да изглежда
България след 30-50 години като индустрия и селско стопанство по сектори; като приорите-

ти в образованието, свързани с
бъдещата индустрия и т.н.
- С преобразуване на държавни структури и създаването на нови бюрократични
звена, не се решават парливи въпроси, а само се прави
опит за измъкване от поредния провал. С администрация
не се създава иновация! Създава се само бюрокрация! Как
си представяте, че ще се развива
действащо партньорство между бизнеса, висшето и професионалното образование, за да
бъде гарантирана устойчивост
на малките и средни предприятия, ако не е регламентирано
публично-частното партньорство? От 150 действащи стратегии нито една не е осъществена, а в Плана за възстановява-

не и устойчивост се планират
още такива.
• Декларативното заявление за борбата с корупцията е
демагогия, при положение, че
тя е заложена в законите и в
изолирането на персоналната
отговорност. С възраждането
на доносничеството (чрез назначаването на специални лица
във фирми, структури, институции), се цели още повече да
бъде стресирано обществото
и да се настроят хората едни
срещу други. Защо мълчите по
въпроса как ще бъде осигурено
присъствието на гражданското общество в управлението на държавата, както и във
всички нейни структури, чрез
негови представители на ротационен принцип? Корупцията може да изчезне, когато се въведе безкомпромисна
персонална отговорност за
взети решения от народните
представители, включително
и от членовете на Министерския съвет, на общинските
съвети, на съдии, прокурори,
следователи и т.н., обезсилеАКТУАЛЕН ГЛАС

на сега от чл. 69 на Конституцията?
• Защо не коментирате
как ще върнете към живот
застрашените от изчезване 1315 населени места, които
се увеличават с всеки изминат
ден? Каква дигитализация и
електронизация ще развивате там? Или вече са предназначени за създаване на анклави със заселници от други
държави, достъпът до които
ще бъде забранен за българи?
Ако търсите решение, то е в отговорите на поставените по-горе въпроси.
• Защо разглеждате пенсионерите като бреме? Какво означава достоен живот на пенсионерите? Защо не коментирате
използването на този ресурс за

развитие на „Сребърна икономика“?
• Общо е впечатлението, че
всички програми са насочени
към решаване на текущите проблеми, към „гасене на пожари“.
И това е единствено, за да се харесате на избирателите. Но това
е игра на дребно. Понякога е необходимо, но ако се вторачваме в днешния ден, непременно ще загубим очертанията на
бъдещето. Само с обещания и
послания, и без конкретни измерители на резултатите при
дефинирани срокове за евентуалното тяхно осъществяване
показва, че те са единствено
за целите на предизборната
кампания за „омагьосване“ на
избирателите. Още повече, че
няма обвързаност между обещанията и техния взаимен и
кумулативен ефект, което е
основна слабост и на Плана
за възстановяване и устойчивост. След изборите започват
оправдания и така до следващите избори, както е било досега.
• Истинските лидери сами

си поставят критериите за
оценка и сами си определят
присъдата ако не ги изпълнят. Но такива днес няма, крият се зад колективната отговорност. Няма дискусия за суверенитета на България във
връзка с поети и/или налагащи й се позиции в международната политика.
• Не се надяваме да има отговор, защото партиите не
търсят диалог и консенсус по
тези теми, вероятно поради
това, че:
- ще бъдат по-добре припознати и подкрепени от избирателите ако дават кратковременни решения по парещите
проблеми на ежедневието;
- поставените по-горе въпроси изискват по-добра информираност на избирателите и постоянно дългосрочна
работа (а не само преди избори)
с тях и на всякакво ниво, неза-

висимо от социалната им принадлежност;
- нямат ясна, твърда и последователна позиция по тях,
причина за което може да се
търси в:
- дифинираната социална
група, от която те биха искали
да бъдат припознати като представители;
- липса на идеология за
устройството на страната,
вследствие на световна криза в бъдещото устройство на
света и в борбата между либерали, глобалисти, ултраглобалисти, антиглобалисти, финансова олигархия и т.н.;
- ангажименти към местни, чужди и международни
организации за размиване
ориентацията на населението
за изход от текущите кризи, за
примиряване със сложените
му капаци на очите и хомота
за робско поведение и жалко
препитание.
Много малко време остава на кандидатите за народни
представители да покажат мъжество и лидерство.
брой 39, 2 ноември 2021 г.

„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – СТАБИЛНОСТ,
МЪДРОСТ, СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

„БСП настоява за намаляване на ДДС за електричество
и храни от 20 на 9%”. Това заяви Корнелия Нинова при среща с жители на Варна.
Стотици
посрещнаха
председателя на БСП и водач
на листата във Варна в центъра на града. Тя им благодари и заяви, че БСП е единствената партия, която има готови разумни решения с грижа
за всеки.
„Връхлетяха ни няколко
кризи - енергийна, икономическа, социална, здравна, растящите цени на тока, парното,
на всичко! За всичко това ние
имаме конкретни решения. И
сме готови да ги внесем в следващия парламент, за да решим
основните проблеми на хората. Най-важният сред тях са
цените, за които държавата
трябва да предприеме мерки да
ги озапти и да ги намали. Механизми има – и български, и европейски. Една от възможните мерки е да се намали ДДС за
енергоносителите и на основните храни от 20 на 9%“, обясни Нинова.
Председателят на „БСП за
България“ предлага свръхпечалбите на производителите и търговците на ток да се
преразпределят справедливо
на семействата и предприятията, благодарение на които
са натрупани, както и осигу-

ряване на безплатни 200 киловатчаса електроенергия на
социално слаби от държавата.
„Дългосрочното решение
за енергетиката е да се построи АЕЦ „Белене“. Това, което се случва със Зелената сделка, може да бъде компенсирано
само с ядрени мощности. Ако
преди години ни бяха послушали за АЕЦ „Белене“, сега нямаше
да са такива цените на тока,
защото щяхме да имаме 2 реактора по 1000 мегавата и всичко
щеше да е наред“, добави Корнелия Нинова.

„Настояваме веднага да се
спре и износа на дърва от България. В момента нямаме дърва
за огрев, цените вървят нагоре,
а българската дървесина се изнася“. И още, че родителите,
които остават да гледат децата си вкъщи заради онлайн
обучението, трябва да получат по една средна заплата, за
да могат да се грижат за тях.
Същата сума е необходимо да
получат и самоосигуряващите се, тъй като са затворени
театрите, кината, културните
институции.
„Сигурно ще питате откъде

пари за всичко това? Пари има.
Години наред казваме - като се
спрат кражбите – пари има.
Освен това заради инфлацията влизат повече средства от
данъците в бюджета, но е важно тези пари да бъдат разпределени справедливо. Но за това
трябва да има парламент и работещо редовно правителство.
Служебният кабинет не може
да вземе нито една от тези мерки. Не могат по закон. Служебният кабинет не може да намали данъците, не може да преизчисли пенсиите, не може да увеличи майчинските. Реалните

въпроси, които чакат работещи решения, минават през Парламент и редовен кабинет“, заяви Нинова.
„Така ще бъде и в 47-то НС.
БСП ще бъдем партията на
стабилността, на мъдростта,
социалната партия, която в
тези тежки месеци трябва да
преведе страната и народа през
много трудности и да помогне.
Тръгнахме на тези избори подготвени, с разумни решения на
проблемите и сме готови да започнем веднага работа в Парламент и редовно правителство“,
заключи лидерът на БСП.

ЖИВЕЕМ В СТРАНАТА НА АБСУРДИТЕ

Митко ГЪЛЪБОВ

Н

а 14 ноември 2021 г.,
за по-малко от година време, ще се проведат трети поредни избори за народни представители
в нашата мила Родина, само че
този път 2 в 1 - ще има и избори
за президент на републиката.
Кампанията протича, както винаги у нас, с много обещания
и оплюване на опонентите.
Алековият герой Бай Ганьо
още е жив. Само че сега той е
европеец с диплома за висше

образование и не нарича другите „маскари”, а им казва популисти.
За българския парламент
ще водят борба над 4000 кандидати. По повод на такава
страст към властта, проф. Константин Иречек е записал в
своя дневник: „Българите са
бивши, настоящи и бъдещи министри!” А какво би написал,
ако можеше да види сега, когато кандидатстват 24 двойки за президентския стол!
Сред тях са юристи, политици, общественици, чалга-певица, кандидатства дори и Ректорът на Софийския университет,
проф. Герджиков.
През 1990 г., известният
проф. Николай Генчев – ректор на същия този университет
и лидер на партия „Конституционен форум”, когато го попитаха ще кандидатства ли
за президент, той отговори:
„През новата история на България, най-много произволи и

брой 39, 2 ноември 2021 г.

терор е имало при проф. Александър Цанков и проф. Богдан
Филов!”. Да поясня – кървавият преврат на 9 юни 1923 г.,
когато е подложен на унищожение елита на БЗНС, а през
септември същата година, масово унищожение на земеделци и комунисти – бунтари във
въстанието! Общо загиналите
са 31 000 души!
Наред с нашите автори като
Антон Страшимиров, Гео Милев и др., у нас идват такива известни личности като носителят на Нобелова награда Ърнест Хеменгуей. В своите пътеписи из България, той описва
и тези ужасни събития. Френският писател Анри Барбюс
написал книгата „Палачите”.
На Запад журналисти го питат: „Вярно ли е това за България, то е ужасно!”, а той им отговоря: „На място ужасите са
по-големи!” В чужбина започват да говорят, че България е
страна на ужасите! В днешно

време е страна на абсурдите!
Прохитлеристкото правителство на Богдан Филов е
известно с фашистката разправа на антифашисти в България, Югославия и Гърция.
Известно е и с антисемитското унищожение на евреите в
окупираните райони. Останали са ужасните спомени от съюза с хитлеризма, обявяването война на Великобритания
и САЩ, както и на други подобни престъпления.
Настоящият ректор на Софийския университет, проф.
Герджиков, кандидат за кабинета на „Дондуков” 2, произнася илюзорни обещания и абсурдни тези! Казва че ще бъде
обединител на нацията! Как
може да обедини от една страна Бойко Борисов, Делян Пеевски, Иво Прокопиев, Васил
Божков и други подобни от
шайката, а от друга страна бедните и онеправдани, честни
труженици на Родината ни?!

ВЪПРОС НА ДЕНЯ

Абсурдно е! Абсурдно е да си
кандидат за държавен глава и
да кажеш, че Левски е измислен герой лансиран от Иван
Вазов и още такива редица абсурди!
Обещава, че ще бъде неутрален при възникване на
протести и конфликти! Сочи
Румен Радев, като разединител на нацията, понеже застанал на страната на протестиращите граждани против
диктаторския режим на Бойко Борисов! Да, Радев подкрепи протестиращите и се
противопостави на задкулисието, мутрите, корупцията
и беззаконието, което смятам, че му прави чест и, което
беше одобрено от българския
народ в по-голямата си част!
В тази страна на абсурдите, мога да кажа, че от двете
дузини кандидати, единственият, достоен за президент на
България е настоящия - Румен Радев!
Стр. 3
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акви сме магарета!“,
възкликва през 70-те
години на миналия
век покойният турски сатирик Азиз Несин. Дори
озаглавява така една своя книга,
преведена и у нас, и посветена на
„магариите“ на неговите съотечественици. Днес, както те, така
и народите на Балканите, в частност и българският, са в положението на героя от баснята „Щурец и мравка“, който в свирни,
песни и забави, профукал лятото, докато усети, че е дошла
студената и гладна зима, а той
няма какво да яде. Тогава отишъл при мравката да изпроси
малко житни зърна, а тя го отрязала с думите: „Ти цяло лято
пя, а сега играй!“
Така стоят нещата и с ваксинирането в България срещу „китайския“ коронавирус и десетките му мутации. И гражданите, и управляващите, пропиляха две лета, за да се озоват днес
във вихъра на четвъртата вълна
на коронакризата и да поставят
печални рекорди по заразяемост и смъртност в ЕС и света.
„Най-черната“ седмица на кризата бе подготвена с колективното бездействие, арогантност,
нехайство и глупост, срещу които няма нито ваксини, нито лекарства. Достатъчно беше, обаче,
министърът на здравеопазването да наложи изискването за
представяне на „зелен ваксинационен сертификат“ при влизане в публични обекти и места, с изключение на хранителните магазини, аптеките, банките и мобилните оператори,
за да се извият опашки от желаещи да се имунизират пред
ваксинационните центрове и
ковидзоните. Но, за да не изтърват момента за предизборна реклама, от ръководствата на няколко партии, в това число „протестни“, поискаха оставката
на здравния министър Стойчо
Кацаров, а от „Атака“ и „Възраждане“ организираха улични
протести срещу „здравния фашизъм“. Този термин въведе в
употреба Волен Сидеров и той
се повтаря всекидневно от партийната телевизия „Алфа“ и кандидат-президентската двойка на
„Атака“ Волен Сидеров-Магдалена Ташева. За тези „борци срещу здравния фашизъм“ коронавирусът е измислица, а ваксинацията е средство за пълнене
на касите на големите фармацевтични компании. Други партии упрекват служебното правителство, че не е предупредило
един месец по-рано, че ще въведе „зеления сертификат“ и е
стресирало работещите и децата с това нововъведение.
По този начин противопоставяло ваксинираните на неваксинираните, принуждавайки милиони да плащат за ковидтестове, за да отидат на работа. Малка
подробност е, че ако те се бяха
ваксинирали досега, нямаше
да им се налага през два дни да

„
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се тестват. Може би и дистанционно обучение нямаше да има,
нито пък нужда от щадящи тестове, ако родителите на ученици
се бяха ваксинирали. Но, някои
предпочитат да обвиняват министъра на образованието Николай Денков за това, че се грижи за здравето на учащите се,
а не ги оставя да разнасят вируса по домовете си. Немарата
на възрастните към собственото и на децата им здраве, не
може да се обясни с отсъствието на адекватна разяснителна
кампания за ползата от ваксините. Защото и медиците не са
единодушни по въпроса и, някои от тях две години се изявяват като активни антиваксъри.
Бившият премиер-слънце Бойко Борисов заложи това разделение още в началото, създавайки редом с Националния оперативен щаб (НОЩ)

предложението на производителите на ваксини за удължаване с три месеца срока на тяхната употреба, но не направи
никакви опити да вразуми своите съпартийци. Вместо това, опроверга от акаунта си във фейсбук дезинформацията за изтеклия срок на ваксините, която
Борисов използва за пропаганда срещу служебното правителство и президента на Република България.
Що се отнася до националистите и „патриотите“, които бяха „съдружници в престъплението“ на ГЕРБ в 44-то НС,
те базираха цялата си предизборна кампания върху отричането на коронаепидемията,
на „намордниците“, т.е. маските, на ваксините и лекарствата срещу COVID-19. Пригласят
им и други партийки, готови на
всичко, само и само да влязат в
47-то НС.
Вярно е, че начинът, по който ваксините бяха създадени,
изпитани набързо и пуснати

на новозаболели. Нещо повече, губернаторът на щата обещава да компенсира с по 5000
долара и да назначи на работа
всичките 46 000 служители от
Ню Йорк, освободени заради
отказа им да се ваксинират. А в
България с коронавирус се заразиха първо хората от ръководствата на водещите партии,
включително Бойко Борисов и
Корнелия Нинова. Борисов се
ваксинира много по-късно, като
„историческото“ събитие бе излъчено по фейсбук от „Севда ТВ“.
Публично се ваксинираха шефът на ВМА проф. Венцислав
Мутафчийски, бившият шеф
на „Пирогов“ проф. Асен Балтов,
както и бившият здравен министър проф. Костадин Ангелов.
Многозначителен бе фактът,
че при някои от тези ваксинации присъстваха и представители на Българската православна църква. Не дай си, Боже,
някой от ваксинираните особи да
беше ритнал камбаната!
Президентът Румен Ра-

ШЕСТ
МИЛИОНА
ЩУРЧЕТА…

Петко ПЕТКОВ

„Хората трябва да бъдат спечелвани или смазвани“

(Николо Макиавели, „Владетелят“)

т.нар. „алтернативен щаб“, начело с професор Костов, който
да изразява противоположното
мнение на щаба, председателстван от шефа на ВМА генерал
проф. Венцеслав Мутафчийски. Тогава именно бяха посети
семената на съмнение и в опасността от коронавируса, и в полезността на маските и другите
средства за предпазване. Днес от
ГЕРБ хем призовават за национален консенсус в борбата с пандемията, хем чрез Бойко Борисов и Тома Биков, саботират
ваксинирането, разпространявайки фалшивата новина, че у
нас се поставяли ваксини с изтекъл срок. А какви ваксини
подарихме на Кралство Бутан?
Миналата година председателят
на Асоциацията на фармацевтите Асена Стоименова беше обвинена от прокуратурата във
всяване на паника и изправена пред съда. И то, само защото алармира за опасността лекарствата срещу коронавируса
да изчезнат от аптеките. Днес
прокуратурата на Гешев дори
не помисля да подведе под отговорност Бойко Борисов за
саботиране на борбата с коронавируса. Бившият здравен министър проф. Костадин Ангелов
знае прекрасно, че Европейската агенция по лекарствата ЕМА
одобри още през септември

в употреба, породи съмнения
в тяхната ефективност и безвредност още от самото начало. Съмнения породи и документът за информирано съгласие, с който ваксинираните
оневиняват предварително производителите на ваксини за евентуални неблагоприятни и дори
летални последствия от техните
продукти. За най-елементарни
електродомакински уреди производителите им дават по три
години гаранция, а за ваксини,
които могат да ви убият, няма
никакви гаранции! Въпреки че
след няколкото смъртни случаи на тромбози и смърт на
имунизирани, ваксини като
Astra Zeneca, Johnson & Johnson и Moderna бяха временно
спрени от употреба в страните от ЕС. Вместо ваксини, бившият президент на САЩ Доналд
Тръмп препоръча да се пият дезинфектанти и стотина американци го послушаха. После самият
той беше лекуван с ремдесивир
и моноклонални препарати, съдържащи готови антитела. В момента, както съобщава турският
вестник „Йеничагъ“ (28.10.2021),
в щата Флорида вместо ваксини използват моноклонални препарати, като антитела,
извлечени от преболедували
коронавируса се умножават
в лаборатории и се поставят

дев се ваксинира тихомълком
и веднага беше разкритикуван от ГЕРБ, че не давал личен
пример. И кой щеше да последва примера му през лятото, когато голяма част от българите
се „бореха“ с епидемията, отмаряйки на Бяло море, по гръцките острови в Егея, или на нашето Черноморие? Ваксини
имаше предостатъчно, мераклии за ваксиниране нямаше.
Нямаше и опашки пред „зелените коридори“, както нямаше и пред изборните секции
на двата парламентарни вота.
„Зимата във бирхалето, лятото сме на морето“, пееше някога Тодор Колев, вечна му памет!
Ситуацията се промени, когато, притиснато от рязко нарасналата заразяемост и смъртност
от коронавируса, служебното
правителство направи „зеления
сертификат“ задължителен. За
съжаление, вече бяха започнали
да се чупят печалните рекорди.
На 26 октомври бяха регистрирани 5863 нови заразени и 243
починали от коронавируса, на 27
октомври новозаразените бяха
6816 при 124 починали, на 28 октомври регистрираха 5643 новозаразени и 154 починали, на 29
октомври - 5178 новозаразени и
124 починали, а на 30 октомври
– 5256 новозаразени и 154 починали. И ако броят на заразените

БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

може да се обясни отчасти с увеличения брой на тестовете (от 10
554 на 25 октомври, на 51 688
на 26 октомври и 53 300 на 30
октомври, б.р.), високата смъртност не може да се оправдае с
нищо. А броят на ежедневно постъпващите в болнични заведения, който варира от 299 на 25
октомври, до 1379 на 26 октомври, 1107 на 27 октомври, 902
на 28 октомври, 897 на 29 октомври и 939 на 30 октомври,
вещае напрежения в и без това
изчерпаната откъм кадри система на здравеопазването. Може
да се разкрият нови легла в интензивните отделения на болниците, но няма откъде да си внесем лекари и медицински сестри.
Единственото хубаво нещо е, че и
броят на ваксинираните за един
ден скочи: от 15 166 на 26 октомври, на 26 327на 27 октомври,
25 424 на 28 октомври, 23 395
на 29 октомври и 23 164 на 30
октомври. Дори ромите от сливенското село Градец се съгласиха да се ваксинират, но казаха, че
чакали „пресни“ ваксини. Значи,
дезинформацията на Борисов
за ваксините с изтекъл срок е
стигнала и до циганите. Само
дето МВР осуети търговията с
цигански гласове, което силно
ще намали избирателната им активност в ущърб на ГЕРБ и ДПС.
Доброто и злото вървят ръка
за ръка. Оказа се, че е по-лесно
да се разтовари и извлече до
Варна заседналият край Камен
бряг турски транспортен кораб
„Vera Su”, отколкото да се убедят
„тъмните балкански субекти“ в
необходимостта от ваксиниране срещу коронавируса. Те не
четат нито басни, нито приказки,
че дори и библейски притчи: информират се по фейсбук, “, който
си смени името на „Мета“. Но и
там проявяват избирателен подход, не обръщайки внимание на
информациите за това, че в страни като Румъния, Сърбия, Чехия, Германия и Италия „зеленият сертификат” вече е въведен. И, че в Белгия отново затягат мерките и връщат маските
на закрито, а в Латвия и Естония въвеждат локдаун. И за тях
ли трябва да отговаря служебното правителство на Стефан Янев?
Няма по-сляп от този, който
не иска да види и по-глух от този,
който не иска да чуе! Въпреки
всичко, няма място за отчаяние
и паника, защото и при Бойко
Борисов бяхме първи по заразяемост и смъртност в Европа
и последни по доходи. Затова,
вместо да дебатира с Асен Василев, бившият премиер предпочита да рита с „МБапето“, нападател на френския ПСЖ. Идват
избори, а след тях ще поживеем,
ще видим кой става за премиер
и кой - за футболист. По-зле не
може да стане. Или може, но ще
го предотвратим?! Не и докато
интересите на кръчмарите и
ресторантьорите се поставят
над живота, здравето и образованието на българския народ.
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КОЩУНСТВО С ИМЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
В С. БОЛГАРЕ, ЛОМБАРДИЯ

Милена ВЪРБАНОВА
Продължение от брой 38
Изминаха още две години.
В Болгаре властта се смени. За
кмет бе избран друг политик, от
друга партия - Лучано Редолфи. Антонио Фолиени, як и
горд старец, почина.
На 10 юли т.г., от този свят
отлетя и единствената ми дъщеря.
Седмици след смъртта й, за
пръв път от дълго време, надникнах разсеяно в Интернет.
Един кратък текст опари очите ми. С голямо закъснение узнах, че още на 21 януари 2021
г. „генералният консул на Р. България в Милано, г-жа Таня Димитрова“ посетила с. Болгаре, за
да даде ход на побратимяването на Ломбардската община с
град Враца.
Враца! Това недвусмислено сочеше моето присъствие и
я уличаваше в присламчваме към нашата, със Серугети,
прекрасна, чиста идея, възпрепятствана от врачанския
завистлив, невеж и недалновиден кмет. Само че за моя труд,
за моето посещение в Болгаре и за следата от мен, никой
не обелваше дума. Тях Таня от
Ямбол бе решила да обсеби и да
си припише всичко!
Пламнах и написах едно
много подробно писмо на служебния министър на външните работи - г-н С. Стоев, в чиято изключителна почтеност не
се съмнявам. Не след дълго, през
август, ми позвъни една дама от
нашето посолство в Рим и любезно ме запита дали имам
нещо против инициативата
за връзки със с. Болгаре и побратимяването му с Враца, да
премине в ръцете на посолството. Отвърнах, че съм напълно доволна от такова разрешение, като все пак държа моят
труд да бъде споменат като
основа на тези връзки. Получих нейното уверение в това и
приятелски се разделихме.
На 10 септември, два месеца
след гибелта на детето ми, същата дама ми звънна и ме осведоми, че на 7 октомври, в Болгаре, ще се състои церемония
по назоваване на нова улица
в селото с името на Апосто-

ла на свободата. Покани ме да
присъствам, но аз не бях сигурна дали ще мога да замина за
Италия. Унизителните и опасни антимедицински изисквания
за прекосяване на границите ме
възпираха. Може би моето дете
почина тъкмо заради направената й в болниците поредица от
три теста, в момент, когато беше
крайно уязвима. Радостта ми от
предстоящото събитие, което чувствах и като мое свид-

ни, не разполагахме със средства
за път. Отказах и все пак някаква последна сянка от надежда, че
нещата - и тестът, и средствата по чудо ще се уредят и ще замина - оставаше в мен. Преодолявайки себе си, се обадих в същия
ден на врачанския кмет - с предложение да се присъединя
към врачанската делегация,
която ще отпътува за Болгаре.
Откакто е станал кмет на
Враца, г-н Каменов постоянно се

Среща на генералния консул на България в Милано г-жа
Таня Димитрова с кмета на Болгаре г-н Лука Серугети.
но дело, обаче бе безгранична,
тя препълваше България и летеше към Италия - над гранични
бразди, митници и медицински
тероризъм. Та мигар всеки ден
в чужбина се именуват улици
на Българския Апостол? Тогава - точно на 10 септември - написах в блога си възторженото съобщение за улица „Васил
Левски“ в Болгаре. То бе препечатано от врачанския електронен ежедневник „Конкурент“,
писателския орган вестник
„Словото днес“ и монтанския
вестник „Слово плюс“.
На 14 септември получих
лична покана от Н.Пр. извънредния и пълномощен посланик на Р. България в Рим, г-н
Тодор Стоянов, придружена от
чудесни думи. На 4 октомври,
в навечерието на събитието,
той се свърза с мен по телефона и повтори любезната си покана. С тъга отказах - не исках
да се подлагам на тестове, а и не
се чувствах здрава след кончината на дъщеря ми Ели, не можех да оставя сам и престарелия си, съсипан от мъка, баща.
Всички наши ресурси се стопиха около заболяването на детето
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крие от мен - по какъвто и повод
да го потърся. Достъпът дори до
секретарката му е много сложен
и лъкатушен за „простосмъртните“ - така е винаги, когато
нисшият духом е на власт - той
е високомерен и недостъпен.
Свързах се със секретарката на
един от зам.-кметовете, която
пък се свърза с кметската секретарка. След малко секретарката
на зам-а ми позвъни - секретарката на височайшия й предала,
че няма да се пътува организирано и кметът сам уреждал заминаването си в Италия - като
поканено официално лице.
Нито дума към мен от негова
страна.
Не заминах. Сутринта на 7
октомври бях легнала ничком на
пресния гроб на детето си в т.нар.
Нов гробищен парк на Враца.
Една глутница обезумели кучета
щеше да ме разкъса. Гробищата на всички български селища
са в окаяно състояние - по тях
най-добре личи дивата агония
на България и отношението
на властниците не толкова към
мъртвите, колкото към живите.
Но никое гробище не е толкова
ужасно като врачанското - там

хаосът от гробове, липсата на
асфалтирани алеи и зверската
кал в дъждовни дни, поглъщат
и най-беглия намек за майчина, бащина и синовна утеха.
Сякаш на ръждясалия разнебитен портал е написано: „Вие, които влизате, надежда всяка тука
оставете“. Все пак заслуга на
Калин Каменов е, че пуска обществен транспорт до гробовете на нашите покойници само в
почивни дни. В останалите дни

– всеки както може така да се добира до тях. Ако не го изядат кучетата. Затова пък е качил цената
на нагъчканите като термитник
гробни места на 800 лева.
Докато се борех с песовете
във Врачанските гробища, Калин Каменов от Галатин е празнувал, стъпвайки безцеремонно върху моя труд, в с. Болгаре, Ломбардия, за което никога нямаше да научи, ако не бях
тъй глупава, че да му кажа и да
му поднеса на тепсия несметни
възможности. Той дълбокомудро е подписал меморандум за
побратимяване и за общи проекти в областта на „културата,
спорта и автомобилостроенето“. Ето какви крилати думи е
издумал този виден политик и
културовед чрез „сигурен преводач“ пред прехласнатата италианска публика:
„Историята на града (иска
да каже - на с. Болгаре б.м.) е
свързана именно с това, че преди повече от 1500 години тук
са минавали български войски,
които са гонили вражески войски. Част от българските войни са останали да живеят тук,
според легендата, и така се е
формирало селището. Идеята
на меморандума е да се задълбочат икономическите контак-

ПИСМО С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ти между двете общини и италианските инвестиции във Враца да се увеличат още повече“ –
заявил кметът на Враца Калин
Каменов. Да се смее ли, да плаче ли човек?
„Български войски, които
са гонили вражески войски“! Ох,
мъко, българска, ох, гротеско,
Врачанска! Поне да беше прочел
два реда от моята студия!
Защо обаче разказвам всичко това? Да, огорчена съм. Но
забелязвате ли с какъв хъс отскоро гербаджиите драпат да се
присламчат към „ентелегенцията“? Същите, които едва ли не
се побарваха „за кобура“, щом
чуят приказка на литературен
български език?
На 7 октомври по обяд,
всички български сайтове избухнаха с новината, че в село
Болгаре, Ломбардия, в присъствието на поне десетина
официални лица (сред които
неясно защо липсваше бившият кмет Серугети), нова улица
е назована с името на най-великия български национален
герой Васил Левски ПО ИДЕЯ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ КОНСУЛ В
МИЛАНО - Г-ЖА ТАНЯ ДИМИТРОВА!
ПО ИДЕЯ НА Г- ЖА ТАНЯ
ДИМИТРОВА!
ПО ИДЕЯ НА Г-ЖА ТАНЯ
ДИМИТРОВА!...
Това заклинание гръмогласно се подемаше и преповтаряше
от всички български средства за
масова информация - до световъртеж, до припадък!...
Никаква егида на посолството ни в Рим не се състоя
- събитието принадлежеше на
Таня от Ямбол и бе прицелено да бетонира нея и врачанския й съпартийник Калин,
на постовете им. Кой и кога е
могъл да се похвали с подобен
международен фурор? Предисторията на събитието нямаше
никакво значение! Таня Димитрова сръчно бе изместила акцента - вече не ставаше дума
само за отношения между
Болгаре и България! Вече се
касаеше за улица, именувана
на Васил Левски. Изключително хитра маневра, защото всеки
би казал: „Абе остави тия претенции, виж, в Италия кръщават улица на Васил Левски, всичко останало е без значение!“
Светотатство е обаче да
се крият смрадливи афери
зад името на Апостола, макар че откакто е обесен, байганьовците не престават да
скатават долните си кроежи
зад неговата величава фигура.
Също както юдите се сгушват
в сянката на Исуса Христа.
И така е, и не е така.
Левски вярваше, че историята няма другиму да прикачи заслугите му. Нека е свято
името му во веки веков!
Стр. 5

14 ноември - ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ
И 47-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

Поставяте картата за
гласуване в отвора на
машината. На екрана се
появяват три полета.

Маркирате найгорното поле „Избори
за президент и
вицепрезидент и за
народни представители“
и натискате бутона
„Потвърждавам“ в
долния десен ъгъл.

Появява се надпис „Вие
избрахте да гласувате
в избори за президент
и вицепрезидент и за
народни представители“.
Натискате
„Потвърждавам“.

Появява се бюлетината
за президент. Натискате 6
– Румен Радев. След това
натискате бутона „Към
избори за НС“ в долния
десен ъгъл.

Появява се бюлетината за
народни представители.
„БСП за България“ е на
втора страница, затова
натискате „Следваща
стр.“.

Натискате върху 33 –
„БСП за България“.
Ако желаете, гласувате
и с преференция чрез
кръгчетата с номера
вдясно.

Натискате „Преглед“.

На екрана излиза надпис,
че сте гласували за №
6 Румен Радев и за № 33
„БСП за България“.

Ако изборът е правилен,
натискате „Гласуване“
(Ако сте сгрешили,
натискате „Промени
избора“.)

Машината разпечатва
две отделни разписки за
всеки от двата избора.
Изчаквате звуковия
сигнал след втората
разписка, взимате ги
и след като ги сгънете,
пускате всяка от тях
в съответната кутия.
Изваждате картата за
гласуване и я връщате
на СИК.

Минчо
Мънчев Минчев
27-и МИР - Стара Загора
Партийна листа 33
Преференция 103

Доц. д-р. Пламен
Владимиров Дамянов
23-и МИР - София
Партийна листа 33
Преференция 108

Доц.д-р.инж. Костадин
Кирилов Стоичков
24-и МИР - София
Партийна листа 33
Преференция 114

Прoф. д-р Тoдoр
Илиев Мишeв
25-и МИР - София
Партийна листа 33
Преференция 112

Инж. Карл Иванов Милчев е роден на 13.10.1947 г. в село Гложене обл. Ловешка.
Завършва Техникум по механо-електротехника в Ловеч като първенец на випуска. Дипломира се във ВНВМУ „Н. Вапцаров“ през 1971 г. със специалност „Корабни енергетични машини и механизми“. Работи като н.с. в Института по воден транспорт - Варна. Дългогодишен преподавател е във ВНВМУ. Издава 4 учебника по
Теория на кораба и механика. Изнесъл е 17 научни доклада. Има 20-годишен
плавателен стаж на корабите на БМФ и Кувейтската танкерна компания, на всички
механически длъжности. В последните осем години - като Главен механик.
3-и МИР - Варна, Партийна листа 33, Преференция 120
Стр. 6

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!
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КАТО СЛЪНЦЕТО И ВЪЗДУХА...
От стр. 1

Победоносните войни на
прабългарите при завземането на византийската територия
на юг от Дунава, създават условия за провъзгласяването на
единна държава върху земите,
на които от хилядолетия са живеели траките, а по-късно са се
заселили, дошлите от север славяни, а в края на VII век и прабългарите на хан Аспарух. Хан
Крум е първият български владетел, който заменя нормите на
обичайно право, с писани закони. Уеднаквява правата на
българи и славяни и превръща България в третата по сила
и влияние държава в Европа.
Неговият син - хан Омуртаг,
сключва 30-годишен договор
с империята, чрез който урежда правата на славяните, живеещи на територията на Византия и крайморската област. Славянските общности се
отказват от своята автономия
и на територията на България
се установява силна централна
власт, начело със самодържеца
хан Омуртаг. Славяни и българи заживяват заедно, но името
на тяхната държава е България,
която е със своята територия,
граници, език, закони и еднакви права за всички хора, образувайки българската нация, превърнала се в градивна основа
на славянската цивилизация, а
в ДНК-то на следващите поколения българи да откриваме
и тракийски, и славянски, и
прабългарски гени.

та, се полагат основите на една
нова цивилизация – славянската, която при силното влияние на културата на траките,
на етиката и знанията на гръко-римската цивилизация, на
задругата и силата на духа на
прабългарите, ражда мощно
държавно обединение, което
за кратко историческо време се
превръща в определящ фактор
за развитието на населяващите
Източна Европа народи.

дал природа, която е в хармония с човека и му предоставя
всичко необходимо за неговото успешно развитие. И никой
няма право да лишава себеподобните си от правото им на
избор, т.е. да ги прави „слепи и
глухи“!
Но най-силно е обвинението срещу законниците, т.е.
властващите и към онези, които
пишат законите: „Горко вам, законници, защото взехте ключа

И затова „зовът на кръвта“

винаги ще ни връща към
началото! Славянският ген у
св.св.братя Кирил и Методий,
явно е водещ, за да се прояви невероятната им упоритост
при превода на свещените книги от гръцки на старославянски
език. Двадесетина години преди създаването на глаголицата в манастира „Полихрон“,
българският владетел хан Пресиян, син на хан Омуртаг, изпраща българска войска в подкрепа на бунта срещу произвола на византийската власт
над славянското племе „смоляни“, населяващо Западните Родопи. Край древния град Филипи, българите извоюват победа (837 г.), за която свидетелства
и надписът от Филипи: „Който и
да търси истината, Бог вижда,
който и да лъже, Бог вижда. На
християните българите направиха много добрини. И християните ги забравиха, но Бог вижда“. Вероятно в периода 837-842
г. българите присъединяват към
държавата си и славяните от
географската област Македония, западно от река Струма.
Така, след великото преселение на народите в древност-

новите народи от Източна Европа, западната папоцезаристка
цивилизация, въпреки че проповядва духовното над светското, решително са противопоставя православните славяни
да имат свой език, чрез който
сами, без посредници, да овладяват висшето знание. Тази борба, започвала от преди много
векове, продължава и до днес в
много други сфери! Сменят се
формите, прийомите, средствата. Битката се води за умовете на младите хора, за възпрепятстване разгръщането на потенциала на славянската православна цивилизация, поради
сковаващият страх от окончателната безвъзвратна победа
на доброто над злото, на Истината над лъжата, на духовността над Мамона!
В годините на Първото
българско царство, столицата Преслав се превръща в литературен и духовен център
на Славянска Европа.
По времето на „Златният
век“

Св. Киприан митрополит Киевски и Московски
Какво ни казва между редовете Св. Кирил-Константин
Философ в беседата си срещу
триезичниците през 867 г.? Всяко живо същество на земята се
ползва от Божията благодат, получавайки от Създателя всичко
необходимо, за да живее в материалния свят - и слънце, и въздух, и вода, възможността да
бъде винаги изправен и да има
свой собствен избор в битката
си за оцеляване. Творецът е съз-
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на познанието! Сами не влязохте и попречихте на тези, които искаха да влязат.“ Нашият
Спасител Христос, давайки новозаветното знание на християнското православие, възприето и от славяните като тяхна исконна вяра, фактически им помага и вдъхновява да живеят
заедно в трудните години на
оцеляване и утвърждаване на
новата държава. Предусещайки загубата си на влияние сред

на славянската писменост
и култура, църковнославянската книжнина, авторска
и преводна, намира своето
мощно развитие и се свързва преди всичко с имената на
българските владетели: княз
Борис-Михаил Покръстител и
Охридската книжовна школа,
с цар Симеон Велики, на Преславската книжовна школа, в
която е създадена кирилицата, и
на нея са написани оригинални богословски и светски произведения, като „Шестоднев“
на Йоан Екзарх, „Азбучна молитва“ и „Проглас към
Евангелието“ на Константин Преславски, „За буквите“
на Черноризец Храбър и др.
По време на Второто българско царство огромно значение за славянския православен свят придобива Търновската книжовна школа и Келифаревския манастир, където
се обучават стотици младежи,
а най-изявените от тях, се из-
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пращат в Атонската света
обител и като монаси получават най-доброто образование по
теология и история. Цар Иван
Асен Втори, който се възкачва
на престола с помощта на руски
наемници, пренася мощите на
св. Петка Търновска в старопрестолния град Търново и прави големи дарения на монашеските обители в Света гора. По
време на 40-годишното царуване на цар Иван Александър,
са построени така важните за
народа в бъдните тъмни години
и съществуващи до днес Драгалевски манастир „Св. Богородица Витошка“, в предградията на София и Кремиковския
манастир „Св. Георги Победоносец“. Царят е критор (дарител) и на Зографския манастир на Атон, Синайския
манастир в Парория и Оряховския манастир. Преображенският манастир „Св.
Преображение Господне“, недалече от Велико Търново, е основан с подкрепата на владетеля.
След 1344 г. българската държава отвоюва властта в Родопите, а Бачковският манастир става важно средище за
българската духовност. Цар
Иван Александър щедро дарява и уголемява този манастир, като след 1344 г. построява няколко нови сгради към
него.
Руският княз ВладимирКрасное Солнишко управлява
Киевската Рус от 978 до 1015
г. За да въведе ред и обединение в княжеството, Владимир
осъзнава необходимостта от
единна вяра за всички поданици. Както се разказва в един
от древните руски източници „Повести временных лет“, през
986 г. в Киевското княжество,
търсейки си съюзник, пристигат
посланици на волжките българи, които предлагат на княза да приеме исляма. След тях
гостуват немски мисионери,
изпратени от Ватикана, с предложение северните славяни да
встъпят в лоното на Римокатолическата църква. Следващите гости са хазарските евреи, с предложение съседният
им народ да приеме иудаизма.
Княз Владимир не приема
нито едно от предложенията.
Последен в Киев, по думите на
летописеца, пристига представителят на Византия, назован
заради мъдростта му Философ,
който разказва за библейските
истории и християнската православна вяра. Владимир не взема
веднага решение, а след като се е
посъветвал с болярите, изпраща
мисия, която да присъства на богослужение и при мюсюлманите,
и при немците, и при гърците.
На стр. 8
Стр. 7

КАТО СЛЪНЦЕТО И ВЪЗДУХА...
От стр. 7

Когато след посещението си
в Константинопол посланиците
се връщат в Киев, то те с възторг
съобщават на княза: „Не можахме да разберем къде се намираме – на земята или на небето!“.
И Владимир решава народът
му да приеме християнството по гръцкия обред. И както
съобщава „Йоанимовата летопис“ (ХVII век): на това историческо събитие за руския народ, пръв се отзовава българския владетел... „А пък българският цар Самуил му изпрати
учени духовници и много книги.
И изпрати Владимир пратеничество в Цариград при императора и патриарха, молейки за
митрополит. Те много се зарадваха и му изпратиха митрополит Михаил – много учен и богобоязлив мъж, който беше българин...“ Така че първият митрополит на Киев и „цяла Русия“
е Св. Михаил Българин (988992). Една от седемте жени на
княз Владимир е „Болгариня“, а
техните синове - св. св. Борис
и Глеб, са първите руски светци, канонизирани от РПЦ като
мъченици и покровители на руската земя, и небесни помощници на руските князе.

ведения, широко популярни не
само във Византийската империя, но и в славянския православен свят. Осъзнавайки напълно
огромната опасност, която се за-

Свети Константин-Кирил
Философ

Черноризец Храбър

И сега нещо много важно!

122 години след покръстването на българите в православна вяра, в семейството на
православните народи встъпва и Киевската Рус, а след още
131 години и Сръбското княжество. Обединяващ фактор за
тези исторически и епохални събития за славянската цивилизация, е дейността на Вселенската патриаршия в Цариград,
която в онези далечни години
проявява изключителни усилия
за привличането на езическите
народи в лоното на православната църква, но така също и за
вътрешното обединяване на
самите княжества, както и за
преодоляване на разногласията между отделните църкви.
Днес безспорен факт е, че православната вяра, църковнославянският език, огромната авторска
и преводна литература издавана
от Охридската, Преславската
и Търновска книжовни школи, строителството на стотици
църкви и манастири при царуването на българските царе, са
единственият и решаващ фактор за запазване на славянската идентичност на народите от Източна и Югоизточна
Европа, в годините на османското и татаро-монголско иго
през ХVI- XIX век. В средата на
14 век за Вселенски патриарх е
избран Филотей Кокин от Солун. Виден духовник и автор на
многобройни богословски, литургични и канонически произСтр. 8

Шестоднев от Йоан Екзарх
Български. Препис от ХV в.
Съхранява се в библиотеката
на Рилския манастир.

Първият митрополит на
Киев и цяла Русия е Св. Михаил Българин (988-992).
дава от Изток в лицето на арабския халифат и отоманската
експанзия, патриарх Филотей
търси и най-малката възможност за укрепването на Руската
православна църква и обединяването на руските отделни княжества, като гаранция за запаз-

ването на православната общност. През 1373 г. литовсикя
княз Олгерт търси помощта
на Вселенския патриарх Филотей за изпращането в Мала
Русия и Литва на православни
свещeници,
които да се
противопоставят на римокатолическата инвазия, насочена към западното славянство.
С изпълнението на тази изключително трудна и отговорна мисия, е натоварен българският
архиерей Киприян Цамблак,
който е ръкоположен за Киевско-Литовски митрополит и
духовен баща на литовския
княз Олгерд. Оттук започва неговата апостолска дейност за
приобщаването на западноруските княжества към православната вяра и изключителните
му заслуги за създаването на
руската държавност, изградена около Московското княжество по време на княз Василий
Дмитриевич, син на Дмитрий
Донской, победителя в Куликовската битка със „Златната
орда“. На 23 май 1381 г., православна Москва посреща с почести Митрополита на Москва
и цяла Русия, Киприян, какъвто той е в течение на 25 години,
канонизиран като светец на
РПЦ и погребан в Успенския
събор на Московския Кремъл.
Св. Киприян през целия си
живот се е стремял да пренесе
запалената във Великия град
Търново свещ на Божествената вяра така, че над цялата руска земя да се разгори и засияе
пламъкът на знанието и просветата. Такива са били и други бележите българи, духовни
водачи на средновековните
руси, чиито наследници днес
са руснаците, украинците и
белорусите: Митрополитът на
Киев и Литва Григорий Цамблак (1415-1419), Митрополитът на Киев, Москва и „цяла
Русия“ Исидор (1436-1441),
Митрополита на Киев, Москва
и „цяла Русия“ Григорий Българин (1458-1472), Митрополитът на Киев и Литва Йосиф
Българинович (1500-1501).
Така, в продължение на над
шест века, общият славянски ген на съседните народи
ги свързва заедно за добри
и тежки времена като Велика България помага постоянно, навсякъде и във всичко,
на своите братя! След този период Велика Русия поема този
кръст и го носи с достойнство и саможертвено. В годините на робството, руските
царе даряват българските манастири и свещеници с книги, икони, църковна утвар и
право да събират милостиня по руските земи; постоянно изпращат средства на Вселенската патриаршия, за да
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може тя да откупува пребиваването си в сърцето на Отоманската империя. След победата на Екатерина Велика в
обявената от Турция война на
Русия и по силата на КючукКайнарджийски договор от
1774 г., Руската империя получава правото на закрилник
на православните в Османската империя и присъединява Южна Украйна, Северен
Кавказ и Крим. След сто години, българският народ получава свободата си, след победата на руското оръжие над
османлиите, във войната от
1877-1878 г. и България, след
485-годишно отсъствие, отново се появява на картата на
Европа като суверенна държава.
И благодарността към
братята руси няма предел!

Днес, когато от тези съдбовни за българския народ дни и
месеци, са изминали много години, единственият начин да
бъдем съпричастни с мислите
и чувствата на нашите предци, е да прочетем какво са изрекли те, в знак на дълбоката
си благодарност към Царя-Освободител Александър Втори
и руския народ, след падането на обсадата на Плевен. Четиридесет видни граждани
на гр. Плевен, начело с Привременний управител на Врачанска епархия архимандрит
Константин и осем свещеници, на 2 (14) декември 1877 г.,
в първите мигове на жадуваната Свобода, лично се обръщат към руския Император с
думите:
„Великий Государю! Свършиха се вековните страдания на
Българския народ! Те си отидоха
безвъзвратно, защото Ти, Государю, положи своя меч на везните на съдбата. Ти, Государю, със
своя щит, ни прикри от варварството на неверниците. Ти ни
даде нов живот!... Ощастливена от Тебе, Государю, България, в
теб, венценосния Стратег, вижда своето спасение; на Теб тя
трябва да посвещава децата си
– надеждата и упованието на
странати си – залог за собственото си преуспяване в духа на
истинската цивилизация и единението с Русия!...
От душевно и вечно преданите и благодарни български граждани и гражданки на г.
Плевно“.
Но борбата срещу славянството и православието продължава не на бойното поле, в
задкулисието на западноевропейските столици. Берлинският конгрес от 1879 г., обезсилва Сан-Стефанския мирен договор. Възродената Третата
българска държава, с терито-

рия от 170 000 кв км, съществувала само 130 дни в историческите си граници и е поставена във васално положение
пред победената от Русия Турция. Православните славяни
отново са унижени от своите
триезични противници, защото са поискали да живеят
свободно на своята си, от векове, територия.
Възраждането на българската държавност, по поръка на великите сили, както и след Втората световна война, е възложено
на православна Русия. И то е
изключително успешно, защото е осъществявано от родни по
дух и култура славянски братя
и приятели: създадено е Гражданско управление с участието
на видни български граждани,
учредени са съдебни органи. В
Петербург специално е свикано „Особое совещание“ с цел изработване на Конституция
на Княжество България. Търновската конституция, приета през 1879 г., е била най-демократичната за времето си в
Европа, даваща широки пълномощия на избраните депутати в
Народното събрание.
Изцяло и само с помощта
на Русия, в България е сформирана добре окомплектована и обучена армия, която е
включвала пехота, кавалерия,
артилерия, флот и инженерни
части. В новата българска армия
(Земската войска), са служили
21 хиляди българи и 3 хиляди
руски офицери, като ядрото й е
било от български опълченци,
участвали в Освобождението
на страната. Русия е въоръжила
и екипирала безвъзмездно цялата армия на България, приела
е за обучение български младежи във военните си образователни учреждения. Началник на
първата ни Унтерофицерска
школа в Русе, е руския офицер инженер-механик Павел
Алексеевич Машнин, който я
ръководи до 1882 г., а четири години по-късно, морската школа
е преместена във Варна и с течение на годините прераства във
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.
През 1878 г. Русия подарява на България две работилници, които са разположени в град
Русе. Едната е за артилерийско
въоръжение и прераства впоследствие във военния завод
„Арсенал“ - Русе, преместен покъсно в гр. Казанлък. Другата
е кораборемонтна работилница, останала в историята ни като
„Флотски арсенал“. Началник на
първата българска „Флотилия
и морска част“ (военноморски
флот), е и инициатора за нейното създаване Александър Егорович Конкевич. Флотът е базиран
в Русе и се състои от 13 бойни
брой 39, 2 ноември 2021 г.

Британско-американските проекти
за унищожаване на СССР и Русия
жем британско-американските проекти и действия за разрушаване и унищожаване на
СССР, а сега и на РФ, от края
на Втората световна война до
днес.
Въведение

Проф. дфн. д-р ист.н.
Нако СТЕФАНОВ

В

исторически план опитите на Западния свят
за разгром и унищожение на Руския свят
имат дълбоки корени. Тук може
да се споменат накратко нападенията на шведите (1240 г.) и на
тевтонските рицари (1242 г.)
през XIII век, още веднъж шведите по време на Карл XII през
1709 г. След това идва Наполеон Бонапарт със своята „Велика
армия“ през 1812 г. Следва трагичната страница във военната
история на Русия - Кримската
война през 1853-1856 г, когато
Великобритания, Франция и
Сардиния се обединяват срещу Русия и налагат своята воля.
Следва Първата световна война, гражданската война и активното участие на Великобритания и САЩ в последвалата
интервенция, където тези страни играят ключова роля. През
1941-1945 г. е най-страшната „Великата Отечествена война“
на СССР. В тази война целите на
хитлеристка Германия, според
разработения Генерален план
„Ост“ (нем. ез. Generalplan Ost),
е „окончателното решение“ на
„Руския въпрос“.
Ще се опитаме да пока-

В началото на третото десетилетие на XXI век, когато напрежението в глобален план
е достигнало точка на кипене и вече се чуват „барабаните на война“, когато на официални срещи на Г-7 открито се
обявяват РФ и КНР за противници, когато американският
президент нарича руския си
колега престъпник, въпросът
за запознаване с британско-американските проекти за разрушаване и унищожаване отначало на СССР, а днес на РФ
са повече от актуални.

на Великобритания. Тук трябва да се подчертае, че Чърчил,
според някои данни е смятал, че
планът е предварителна скица
на все още чиста хипотетична вероятност. Някои други източници издигат предположението, че
планът за операция „Немислимото“ представлява концепция за Трета световна война.
Самият У. Чърчил пише по
повод на ситуацията създала се
през пролетта на 1945 г. следното: „Унищожаването на военната мощ на Германия доведе до
радикална промяна в отношени-

техния напредък и стремеж към
окончателно господство.» Може
да се утвърждава, че именно такова разбиране на създалата се
обстановка, е мотивацията за
разработката на операция „Немислимото“.
По различни данни самата
операция предвижда да се наложи волята на САЩ и Великобритания на СССР във връзка с Полша, т.е. с т.нар. „Полски
въпрос“. Настъпателният план
предполага нанасяне на два основни удара в Североизточна Европа, в посока Полша.

Операция „Немислимото“

Още от самото начало е нужно да се каже, че британското
правителство дълго време до
1998 г. отрича съществуването
на подобни планове. Документи, свързани с тези планове,
се съхраняват в Националния
архив на Великобритания.
Операция „Немислимото“ е
кодовото наименование на два
плана - нападателен и отбранителен. Тези планове, разработени през пролетта на 1945
г., предвиждат възможен военен
конфликт през лятото на същата
година между Британската империя и САЩ от една страна и
СССР, от друга страна, И двата
плана са разработени по указания на министър-председателя Уинстън Чърчил от Щаба за
съвместно планиране на британския военен кабинет. Тези
планове са пазени в най-дълбоката тайна дори от други военни и разузнавателни централи

Уинстън Чърчил е авторът на операция „Немислимото“, една
концепция за Трета световна война.
ята между комунистическа Русия и западните демокрации. Те
загубиха общия си враг, войната
срещу който беше почти единствената връзка, която обвърза техния съюз. Отсега нататък
руският империализъм и комунистическата доктрина не виждаха и не поставяха граница на

Въпреки факта, че англо-американските съюзници са числено
по-малко от съветските сили, те
се надяват да постигнат успех
благодарение на факторите
на изненада и превъзходство
в командването и контрола на
войските и авиацията. Планира се участие на 47 англо-аме-

рикански дивизии, включително 14 бронирани дивизии.
Разглежда се възможността за
формиране на 10-12 германски
дивизии за участие в операцията, които обаче все още може да
не са готови по времето на избухването на военните действия.
Предполага се, че по-голямата
част от населението на Полша
и дори армията на Берлинг, т.е.
армията на просъветското правителство, ще действат срещу
СССР. Изчислява се че англо-американските сили ще срещнат
от страна на СССР срещу себе си
еквивалент на 170 съюзнически дивизии, от които 30 дивизии ще са танкови. Също така се
отбелязва, че е невъзможно да се
говори за ограничаване на настъплението на съюзниците в
дълбините на Русия, както е наричан СССР в британските документи. Освен това се акцентира
върху момента, че ако Червената армия не претърпи решително поражение по линията
„Одер-Ниса“, където се смята, че
ще се състоят основните танкови
битки, то всеобщата, тотална война е неизбежна.
В този случай не се изключва
вероятността Червената армия
(Руската армия, както е наречена в документите), да изтласка
анго-американските войски и
да завземе Западна Европа до
Атлантика. Така да се стигне
до това да се отбранява Британския остров, което е и същността
на отбранителния план в рамките на операция „Немислимото“.
Днес се смята се, че плановете
във връзка с операция „Немислимото“ са станали известни
почти веднага на съветското
ръководство благодарение на
Кембриджската петорка.
На стр. 10

КАТО СЛЪНЦЕТО И ВЪЗДУХА...

кораба и 3 шлепа, подарени от
Русия, тук се намира и Русенското адмиралтейство. През 1900 г.
флотът е преместен във Варна.
За да бъде защитена Южна
България (Източна Румелия)
от турско нахлуване, на нейната територия е създадена
народна милиция като числеността им е достигнала 28 хиляди души. Освен това, масово са били създавани стрелкови-гимнастически дружества,
в които са били обхванати над
64 хиляди души. Само по този
начин, след изтеглянето на руската армия, е било възможно
да се организира защитата на

независимостта на България
и подготовката за последващото съединение на двете части на
страната в една държава.
За съжаление, тези исторически за България събития
- Съединението (1885 г.) и обявяването на Независимостта
(1908 г.), поради недомислени и
прибързани действия на домораслата и крайно неподготвена
за новата си роля управленска
класа на България, младостта и
неопитността на монарха княз
Александър Батенберг, и рязката и непремерена позиция и
реакция на събитията от новия
император Александър Тре-
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ти, довеждат до първия тежък
и продължителен конфликт
между държавните управленски администрации на двете
славянски страни. Обществото в България се разделя на русофоби и русофили – деление,
продължаващо и до днес да нанася тежки рани и неувереност в
българското общество.
След Съединението и при
пасивността на Русия

по този въпрос, европейските ментори заставят Княжество България да изплати на Турция Източнорумелийския дълг, възлизащ на

82 млн. златни франка и приет от Княжество България. За
пръв път в историята между
двете страни, руският император Николай II поставя България в крайна финансова зависимост, като посредничи за
сключване на двустранно споразумение между България и Османската империя, по силата на
което Русия трансформира репарационния дълг на Турция
към нея след Руско-турската
война 1877-1878 г. и задължава България да изплати този
дълг за срок от 75 години. България изплаща първата вноска от 14 млн.златни франка

ИСТОРИЯТА КАТО СВИДЕТЕЛ

(418 млн. и 600 хил. лева по
съвременни цени) и преустановява плащанията поради началото на поредица от войни.
В крайна сметка, финансовата
цена за Съединението на Княжество България с Източна
Румелия се плаща от Съветска
Русия. През 1922 г., по решение
на председателя на Совнаркома на РСФСР В. Ленин, Руската федерация, в израз на добра
воля към братския православен народ, опрощава дълга на
България към нея, равняващ
се на 2 млрд. 33 млн. и 200 хил.
лева по съвременни цени.
Следва
Стр. 9

Британско-американските проекти
за унищожаване на СССР и Русия
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С това знание се обяснява
прегрупирането на частите
на Червената армия през юни
1945 г.
Така или иначе, но операция „Немислимото“ не влиза в действие поради причини, които редица анализатори
свързват с това, че предстои
финалната битка с Имперска
Япония. При което най-силната сухопътни части на армията на Страната на изгряващото слънце са разположени на
територията на континентален Китай. В този смисъл, особено САЩ, основен „играч“ срещу Япония в Тихоокеанския
фронт на Втората световна война, се нуждаят от подкрепата на СССР в битката срещу
японската армия. Именно поради тази причина Щатите не
са съгласни с операция „Немислимото“ и тя не се провежда.

междувременно, разработката на атомно оръжие в СССР,
започнала през 1942 г., завършва на 29 август 1949 г. Тогава
е проведено първото изпитание на съветската атомна бомба. Разбиването на ядрения
монопол на САЩ създава абсолютно нова международна
обстановка. Щатите желаят да
избързат, особено предвид, че
Съветският съюз няма както
подготвени достатъчен брой
ядрени заряди, така и носители
на такива. В резултат на подобни сремежи е създаден планът
„Дропшот“, който е одобрен на
19 декември 1949 г. Според този
план 104 града на Съветския
съюз са посочени като обек-

готови да нанесат пълноценен удар срещу СССР, с който
да решат окончателно „Руския
въпрос“, ситуацията се променя окончателно. Съветският съюз произвежда достатъчно запаси от ядрени заряди. Но не само това – създават
се носителите на тези заряди
– стратегическите балистични ракети, но също така се построяват и подводни ракетоносци. Още на 13 май 1946 г.
Й. В. Сталин подписва Указ
No 1017-419ss, който определя основните насоки на работа по създаването на ракетни
технологии. Първото изстрелване на наземна междуконтинентална балистична ракета е

Плановете „Тоталити“,
„Троя“ и „Дропшот“

Преди още да бъде произнесена известната реч на У. Чърчил във Фултън, САЩ, на 5
март 1946 г., с която се смята,
че се залага началото на т.нар.
„Студена война“, в САЩ, които
по това време са монополисти
по отношение на ядреното оъжие, замислят планове за нанасяне на удар по Съветския
съюз.
Първият от тези планове е
„Тоталити“. Той е разгледан и
приет от Обединения комитет
на началниците на щабовете
на различните родове войски
на САЩ на 14 декември 1945 г.
В други източници план с идентични цели се нарича „Пинчер“,
който, обаче, е приет през юни
1946 г. Така или иначе, но същите тези планове предвиждат
да се използват срещу 20 града на СССР, от 20 до 30 атомни
бомби - аналогично на тези,
хвърлени върху Хирошима.
Списъкът с цели включваше най-големите градове на
РСФСР (Руската съветска федеративна социалистическа република), както и Ташкент, Баку
и Тбилиси. Прави впечатление,
че по това време Съединените
щати не разполагат с толкова много ядрени оръжия, т.е.,
планът е изготвен с една бъдеща перспектива.
С нарастването на американския ядрен арсенал и промяната на международната обстановка са разработени нови
програми. Според плана „Троя“
от 1948 г. е планирано да се нанесе удар със 133 атомни бомби по 70 съветски града. Но
Стр. 10

Днес се смята се, че плановете във връзка с операция „Немислимото“ са станали известни почти веднага на съветското ръководство благодарение на Кембриджската петорка.
ти на ядрената бомбардировка. Предполага се, че за да изпълнят този план, САЩ трябва да
разполагат с поне 292 атомни
бомби до 1 януари 1957 г.
В „Дропшот“, в допълнение
към изброяването на целите на
ядрения удар, са описани подробно първоначалните предпоставки за изпълнението на
плана и е подготвен приблизителен сценарий. Смята се, че
в отговор на подобно нападение следва да се очаква настъпление на Съветската армия в
Западна Европа. Поради това
се разработва операция съветските войски да бъдат спрени
на линията „Рейн-Алпи-Северна Италия“. След което мобилизираните военни части на САЩ
и техните съюзници да предприемат контранастъпление,
за да победят съветските сухопътни войски. В крайна сметка Съветският съюз, лишен от
съюзници, трябва да бъде принуден да се предаде безусловно, без никаква възможност
някога да се възстанови като
велика сила, при което територията му трябва да бъде напълно окупирана.
„Харвардският проект“

Вече към средата на 50-те
години на ХХ век, когато според плана „Дропшот“, САЩ и
Запада като цяло трябва да са

извършено в СССР през август
1957 г. от космодрума Плесецк.
Що се отнася до подводните ракетоносци следва да се каже, че
през 1948 г. в Съветския съюз
за първи път започват да се извършват проектни работи по
разполагането на бойни ракети с голям обсег в подводници.
Такъв проект става П-2. На подводните лодки от типа П-2 са
разположени 12 балистични
ракети Р-1 и 51 самолети-снаряди/крилати ракети (от типа
„Ласточка“ (10х). Успешни
изпитания на пуска на това ракетно оръжие се осъществява
през 1953 г.
Върхът на подобна надпревара във въоръженията става 12 август 1953 г., когато на
полигона в Семипалатинск
е изпитана РДС-6с – първата
съветска водородна бомба. Тя
става и първата в света водородна бомба, готова за практическо военно използване.
Така политическото и военно
ръководства на САЩ започват
постепенно да осъзнават, че
един тотален ядрен конфликт
със СССР ще бъде „игра“ с минусов резултат и за двете страни. Тъй като всяка от двете
може да гарантира на другата
пълно разрушение, т.е. т.нар.
„гарантирано взаимно унищожение“.

Именно това новосъздало се положение води до смяна
на цялата концептуална платформа, въз основа на която се
изграждат плановете на Запада, в лицето на САЩ, за победа
над, разрушаване и унищожаване на многолетния опонент,
вековния антагонист – Славяно-православната Кирилска
цивилизация, която в дадения момент е представена от
СССР. Такава нова стратегия
става т.нар. „Харвардски проект“. Съгласно публикуваните
по-късно данни за този проект
става ясно, че това е разгърната програма за унищожаване
на СССР и социалистическата
система като цяло, състояща се
от три части или етапи: „Перестройка“, „Реформа“ и „Завършване“. Тази програма се основава на концепция, която много по-късно ще стане известна
като „Хибридна война“. Същата
не отменя основните причини, характера и целта на традиционните войни, включително
т.нар. „тотална война“. Същността на войната и на най-новите т.нар. „хибридни конфликти“, както и преди, остава
„продължението на политиката с други средства“. При което
тези конфликти продължават
да носят смъртоносен характер. Важна особеност на «хибридните войни», в сравнение
с традиционните или по-точно
конвенционалните, е, че се прилага целия диапазон на налични невоенни форми, средства,
методи и технологии за борба,
действие и противодействие.
Изключително важно е да се
разбере, че като правило гореспоменатите форми, методи и
средства много често се използват „интегрирано“ – паралелно или последователно.
• Включване наред с конвенционалните на нетрадиционни военни средства и действия - наемници и „купени
бойци“ (псевдопартизански и
диверсионни формирования
и групи за саботаж), казано с
други думи „приватизация на
насилието“;
• Ключов момент при воденето на „хибридната война“ е използването не просто
на политически, етнически,
религиозни, социални, икономически, културни и прочее различия, както и на хора,
стоящи зад тези различия. Тук
става дума не само за активното създаване на агентурна и
забележете „неагентурна“ мрежа сред притивниковия стан. В
рамките на „хибридните войни“
една основна задача става „за-
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вербуването“ на части от, а понякога и на цели кръгове сред
управляващите на противниковата страна, за постигане
на собствените цели. Именно
това е важно условие за победа в „хибридната война“. При
което не е задължително тези
кръгове да осъзнават и разбират в пълна степен по какъв
начин и в каква посока са използвани. В тази връзка важен
момент става „монтирането“
на управленски, на лидерски
позиции на личности с ниско
равнище на обществена отговорност или такива с тежки
форми на зависимост от пари,
близки хора, нечестно минало
и т.н.;
• В крайна сметка наблюдаваме изчезване на класическото разбиране за фронт и
въоръжен конфликт. Излиза
се извън рамките на традиционния образ на войната. Понякога не е напълно ясно откъде идва заплахата и кой е
истинският враг. Това обаче
не означава, че последствията от победата над противниковата страна чрез технологията на „хибридната война“,
са по-малко разрушителни
за нея, отколкото при воденето
на конвенционален въоръжен
конфликт. Една важна причина се крие във факта, че като
правило, при осъществяване на
„хибридна война“ обществото на противниковата страна
не осъзнава изцяло, че срещу
него се води война. Съответно
не настъпва необходимото при
водене на война равнище на
мобилизация на общественото съзнание и на държавните усилия. Това е особено вярно, когато вътрешни кръгове
и сили съзнателно или не, користно или поради заблуда,
активно участват в „хибридната война“ срещу собствената
си държава и общество, като
представят врага за приятел и
обратно, приятеля за противник.
Като част от „Харвардския
проект” е „дълбокото разбиране“ на СССР. На фигурата е показан Наръчник за интервюта
на граждани на СССР напуснали страната. Целта на тези интервюта е да се получи информация за силни и слаби страни на Съветското общество.
В случая ключовата цел на
„Харвардския проект“ е унищожението, по думите на тогавашния президент на САЩ Роналд
Рейгън, на „Империята на Злото“. Проектът, както се каза
по-горе, се състои от три етапа.
Следва
брой 39, 2 ноември 2021 г.

Човекът, който доведе Господ на земята
От стр. 12

Сивриев пише за него. По
едно време обаче на Брахам
Калас му омръ- зва самотата, той
властва навсякъде. Види ли се
някоя кадъна да тръгне да носи
гиздила, знае се – Брахам е там.
Ама никой не й посяга. Защото мъж, който дръпва жена си
от такива като Брахам, после
сам му я води. Веднъж Брахам
влиза в кръчмата. Сяда и всички онемяват. Кръчмарят тръгва
към него и му носи вино. Брахам вади от пояса си патрони и ги нарежда на масата. На
пламъка на свещите патроните
още повече лъщят. Всички онемели. И тогава един нищо и никакъв човечец става, отива до
Брахам, от дишането му пламъкът на свещта играе по патроните. „Ти ли си Брахам? – го пита. –
Отдавна исках да те видя и да
ти напсувам червото, дето те
измъти.“ Значи той си е прочел присъдата. Онзи веднага
може да го убие. И Брахам му
казва: „Да те бия – бит си, да
те убивам – убит си. Ама ще питат кой го уби. Ако не питат,
щото не си ми еша, ще питат
кого уби Брахам.“ Става Брахам,
взема си патроните и излиза от
кръчмата. Бабаит - не му е по
мярката онзи човечец.
И. Хр.: Срещна ли подводни камъни при работата си
върху „Истина без давност“?
Н. Р.: Като се разрових обаче,
стигнах до един проблем. След
9 септември 1944 г. има едно
решение, секретно, на Политбюро, на първо време да не
се издигат кадри от национален мащаб от Варненската,
Русенската и Бургаската съпротива. Защото е имало доста предателства. И аз се натъкнах на тях, като писах книгата. Но имената бяха с шифър
и не мога да разбера кои са.
Знам само шифъра, но кой стои
зад него – не. Съмнявал съм се в
хора, които бяха живи. Например в един, който беше голям
началник, че е замесен в преда-

телството на секретаря на Окръжния комитет Стойко Пеев.
Но не мога да го докажа.
И. Хр.: А висшите партийни функционери знаеха ли
кои имена стоят зад тези шифри?
Н. Р.: Може и някои да са
знаели, може и да са се съмнявали. Но част от полицейския
архив е унищожен впослед-

ствие. Даже има такава версия, че след 9 септември, когато разбиват затворите, много
от тези, които са подписвали
декларация за сътрудничество в полицията, отиват и унищожават документите. Тази
тема е много болезнена. Но в нашата антифашистка съпротива има още един проблем. Примерно след Освобождението
от турско робство хора, които
са участвали в революционните борби, т.нар. поборници, получават поборнически
пенсии. Това го няма почти
никъде по света. Редица хора
вземат такива пенсии. И това
са били добри пари. В същото
време сестрите на Ангел Кънчев стават проститутки. Едната заболява от сифилис и умира.
Има един такъв случай, разказвали са ми го отдавна, но горедолу ще ти го кажа. Обикновено бълга-ринът е човек, който,
като докопа власт и като се понаслади на властта, трябва да
се покаже и на хората откъде
е тръгнал, как е тръгнал и пр.

Както циганите, когато си купят
нови коне, им връзват пискюли
и минават през селото да ги видят всички. Тук обаче се касае
за Стефан Стамболов. Тази история, която ми е разказвана,
доколко отговаря на истината,
не знам. Може и да е написана
някъде. Стамболов, вече министър-председател, с голяма власт,
веднъж за Гергьовден тръгва с

приятели от София с два файтона. В единия файтон е той, в
другия – няколко души министри. Отиват в Търново, родния му
град. И по пътя правят срещи,
митинги. Когато стигат Търново, там ги чака градоначалникът с по-първите хора. Заклали
две агнета, едно буре вино, едно
малко буре ракия. И тръгват към
Плачковския манастир, отиват
на теферич да си изкарат Гергьовдена. Като потеглят, Стамболов им разправя за хъшовските си години, те от време на време спират, то пролетно време. И
все споменава за един бай Иван
– „мой ятак, мой човек, на Левски Иван Арабаджията нищо
не представлява пред моя бай
Иван“. И стигат до някакво селце, един порутен вратник, тревясал двор и един дядка дяла една
греда. Стамболов слиза, другите
стоят във файтоните, спазва се
някаква йерархия, някакъв ред.
И Стамболов го пита: „Бай Иване, бай Иване, как си“. Бай Иван

го е видял, обаче продължава да
дяла. „Бай Иване, како живееш,
добре ли живееш – продължава Стамболов, – добре ли живее
българският народ?“ Бай Иван
го измерва с поглед и му вика:
„Добре живееш ти, да ти еба
майката“. Стамболов се сепва,
веднага се връща във файтона,
хатърът му скършен, няма настроение, но отива в манастира и изяждат агнетата. Изкарват
Гергьовдена. И се връщат в София. След няколко дни при бай
Иван идва един гавазин с пушка
и му казва: „Бай Иване, има приказ от голямото началство да
те водя в София. Вземи си една
торба с хляб за два-три дни.“
Оня чувал за Черната джамия.
Бабичката му слага хляб, дрехи
и той тръгва за София. Пристигат, но минават Черната джамия
и го водят пред една от банките.
Там струпани хора, тогава е нямало кореспонденти като сега,
част от дипломатите са изпълнявали тази функция. Излиза
директорът на банката и казва
на бай Иван: „Бай Иване, голяма грешка е станала, ние не ти
знаехме адреса да ти изпратим
пенсията. Ти си бил поборник
първа категория“. И му напълват една торба с пари. Бай Иван
взема парите и се връща. Естествено, българинът, като се
види с пари, вдига една къща.
И се разпуска.
На другата година Стамболов, пак със същите хора, тръгва да празнуват Гергьовден в
Плачковския манастир и стигат до селото на бай Иван.
Спират пред същия двор и
гледат една чардаклия къща,
цялата опасана с чардаци.
„Бай Иване, бай Иване“, вика му
Стамболов. Слиза бай Иван, обаче вече не носи потури, а костюм ала франга, носи един
ланец. Стамболов стои отдолу
и вика: „Бай Иване, как е, как
живееш, добре ли живее българският народ?“ Бай Иван от
горе: „А, добре живее българският народ“. А Стамболов отдолу

Уважаеми читатели,

През 2021 г. често се обръщахме към вас да ни подкрепите в абонаментната кампания. Остана неизпълнена задачата за 1000 годишни абонамента. Това, и драстичното
поскъпване на хартията, електроенергията и пепечатарските услуги наложиха след
18 години непроменяна, цената вече да бъде 2 лв. Повече от всякога обществото ни
се нуждае от убедени защитници. Не само защото годината е особено важна, с избори
за парламент и за президент,
а защото за да пребъде България, никой не бива да остане
безучастен в битката на исти-

му вика: „Добре живееш ти, да
ти еба майката“. И се качват на
файтона и отиват да изядат агнето. Тази история, дори и да
е измислена, тя показва типично български черти. Българинът, като се види с пари
и като види едно хубаво място си, вика: „Ей тука каква хубава къща може да се построи“.
Българинът, като види хубава
булка, си казва: „Ей, тая какви деца може да ми роди“. Българинът, така или иначе, е стопанин. Тази тема – за българина стопанин, в нашата социалистическа литература, я
разработи единствено Ивайло
Петров в „Хайка за вълци“. Тази
тема присъства и при Йовков,
и при Елин Пелин. Оттук и етимологията на думата чорбаджия. Човек, който дава чорба,
който храни, човек на уважение.
Работиш му, но и те храни.
Следва
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!
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Истина без давност

Ивайло ХРИСТОВ

Н

икола РАДЕВ е сред
най-ярките и самобитни
съвременни писатели. Завършил Литературният институт
„Максим Горки“ в Москва, плавал във всички райони на Световния океан, той е признат за
един от най-добрите български маринисти. В продължение
на десетки години работи като
журналисти и книгоиздател.
От 1999 г. до 2003 г. е председател на Съюза на българските писатели. Автор е на 14 книги в 29 издания. Между тях са:
„Маримани“, „Мори на вторите бащи“, „Истина без давност“,
„Залезът на морските вълци“,
„Седмото весло“, „Когато Господ
ходеше по земята“. Има преведени книги на немски, унгарски
и руски. Носител е на Международната литературна награда „Михаил Шолохов“ (Русия),
Националната награда „Людмил
Стоянов“, както и на Голямата
литературна награда „Варна“.

Никола Радев е от малцината щастливци, които са с биография, с лична, с изстрадана
биография. В нашето преломно
и предизвикателно време, време на нравствен разпад, кретенясване и духовна безпътица, на
оскотяване и хищност, Никола
Радев не изневери на себе си
нито веднъж и не се провря
сух между капките. Словото
му не е шумно, но дълбаещо в
човешката душа. Книгите му
не са натрапчиви, но оставят
следа в белетристиката ни, а
истините, събрани в техните
корици – проверени от времето.
Никола Радев живя като
мъж – честно и достойно, и
нито за миг не загуби мярката и не се поддаде на лицемерието – един от най-страшните пороци в коварния, жесток, непосилен, но прекрасен
и благословен писателски занаят!
P.S.
През 2021 г. се навършват
пет години от кончината на
Никола Радев. Преди повече от петнадесет години проведох с него импровизирани
разговори: за хора и книги,
за патила и радости, за страдалческата, но и благословена участ на писателя. По различни причини текстът не можа
да види „бял свят“. Но така или
иначе няма неиздадена книга и
ето – тя е вече пред безпощад-

ното око на читателя. Заглавието се роди в един хубав юнски ден след сладка раздумка
на чаша бяло вино в с. Ъглен с
белетриста и журналист Йото
Пацов. Благодаря му сърдечно
за този жест, който ми топли душата!
Смея да твърдя, че ръкописът утвърждава знания и ценности, които не са загубили

своето значение и днес. Създава една идея повече за нещо
хубаво, което обогатява мисловно и емоционално, напряга мисълта, волята и въображението.
Книгата е изградена хронологично: биографични разкази, преплетени с размисли и
оценка за хора, книги и съдби.
Подобна композиционна структура я прави четивна и отворена
към дискусии и полемики. Ръкописът предлага разнообразна
и богата информация за литературния живот в България

Антология

АЗБУКАР
Димитър
ХРИСТОВ
Аз живея в различни епохи,
много пъти съм се преродил!
Продължава и днес моя поход –
бях Кубрат, Аспарух,.. Самуил...
Бил съм Тангра, Наум, Петър Дънов,
Добри Чинтулов, Левски, Ламар,
в мен великата вяра на българин
от Балкана политва до Марс.
Не успяха вразите жестоки
да сломят моя труд и талант,
аз се вдигах на бунт със Бърдоква
и превземах Страцин със десант.
Колко пъти се раждах и гинех,
колко пъти неистово смел
падах в твойта прегръдка, Родино,
но пониквах в гнездо на орел
и се вдигах с дружина комити
да спасявам достойнство и дом,
или в странство далечно се скитах
обруган, наклеветен и хром...
Но се раждах във Тебе отново
с песен пътят ми да продължи,
мое българско бащино слово,
с теб възкръсвам и вечно съм жив.

през последните четири десетилетия.
И не на последно място –
подобна книга е посветена на
каузата, наречена литература.
За нея оцеляват тези, за които словото е диагноза. Тряб-

ва да си неизлечимо заразен
от такава болест, завинаги и
до края! Такъв беше Никола
Радев, за когото литературата
бе вторият му живот. Може би
по-истинският!
Авотрът

Човекът, който доведе Господ на земята

И

вайло Христов: Кой
ти подсказа идеята да напишеш документалната книга
„Истина без давност“?
Никола Радев: Тази идея ми
дойде по конкретен повод. Даваха един силен филм по книгата
на Николай Христозов „По дирята на безследно изчезналите“,
а там играеха и много добри актьори. Филмът бе разтърсващ.
И аз имах представа от съпротивата в нашия край. Още повече че тя е трагична. Варна е голям град, шпиони, шпионаж. Освен това, като те подгони властта, няма къде да избягаш. От
едната страна е полето, от другата – морето. Няма планина, горите са рехави. И това прави антифашистката съпротива в този
край по-героична. Полендакът,
тая дума винаги ме е дразнела,
защото коренът ми е от Балкана,
но съм израснал в полето. Казват,
„Балканът ражда хора, полето –
тикви”. Защо е тази поговорка?
Например добруджанецът има
много земя, огражда се със зидове. Цял ден блъска. Единственото общуване с Бога е, когато
седне да обядва, да се прекръсСтр. 12

ти и да погледне небето. Само
земята човърка, като кърт я човърка. Докато балканджията
няма много земя. Пасе няколко
овце или друг добитък и като
викне, гласът му се обажда
от отсрещното дере. Има ехо.
Има време да говори, може

да ти оцени лафа. Докато добруджанецът няма време, той
блъска на нивата, няма и с
кого да се срещне, с кого да общува, не може да оцени приказката. Те са едни мълчаливи
хора. Не е така с планинския човек. Когато се срещнат двама овПИСАТЕЛСКА ТРИБУНА

чари в планината, ще си кажат
приказката и песните им са поинтересни, говорът им е по-интересен. Тази е разликата – лафа
да ти оцени. Докато полендакът
блъска и гледа в земята. Прави
къща, голяма, наредена, обаче живеят в една стая, другите

необитаеми, гарнитурата взета, ама покрита с найлони. Освен това има и друго. Полендакът не може да бъде еретик, да
говори и действа срещу властта, защото като го подгонят,
няма къде да се скрие. Гората
е далече. Докато балканджията
духва веднага в Балкана, когато го подгонят. Като усети кучетата да лавнат, веднага хваща гората.
И. Хр.: Затова и съпротивата им е различна.
Н. Р.: Там, където е полето и
няма гора, в която да се скриеш,
съпротивата е много по-героична, но и с много повече предателства, отколкото там, където е
планина и има къде да се скриеш. Виж какво се пее в народните песни: „И майка, що е рождена, и тя си чедо издава, гората
не издава“ и т.н. Хайтов цитираше навремето една песен за турското робство: „Слънцето – грее
не грее, птиците пеят не пеят“.
Хайтов беше мъж, зъкърмен
от една планина, която ражда мъже, ражда подвига. Там
имат един разбойник, той го
знае, Брахам Калас.
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