
Винаги, когато някой 
западен или наш „ев-
роатлантически ори-
ентиран“ политикан 

обвини Русия в агресивност, 
понеже провеждала военни 
учения на своя територия и 
в своето въздушно и морско 
пространство, се сещам за ге-
роинята на Бертолд Брехт от 
пиесата „Майка Кураж и нейни-
те деца“. Вървейки след вой-
ските за да припечели нещо 
от войната, тя казва: „Поляци-
те тук, в Полша, не биваше да 
се намесват. Право е, че наши-
ят крал нахлу в страната им с 
цялата си войска и обоз, но по-
ляците, наместо да поддър-
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3-ТИ МАРТ – ДЕНЯТ НА ВЪЗКРЕСЕНА БЪЛГАРИЯ

РУСОФОБИЯ 
НАЯВЕ И НАСЪН

Тези свещени слова са стих от 
псалом №113 на древната книга 
Псалтир от Библията. Надписът 
НЕ НАМ, НЕ НАМ, А ИМЕНИ ТВО-

ЕМУ, е част от стиха и е положен върху 
паметната плоча, монтирана на обелис-
ка на софийския площад „Руски памет-
ник”. Под надписа стои датата 19 февруа-
ри 1878 г. Този благодарствен възглас от 
името на целия български народ, е от-
правен едновременно към Бога и към 
руския Цар Освободител. Но той е изре-
чен най-първо от самия главнокомандващ 
на освободителната армия - руският им-
ператор Александър II. С този стих той 
благодари на Бога - Небесния Цар за бла-
гоприятния изход от войната и за закрила-
та и помощта, която е изпратена на руски-
те войни и български опълченци, за побе-
дата над петвековния поробител. Зато-
ва трябва да знаем и помним, че великото 
дело на Освобождението, по своята дъл-
бока духовна същност, 

не е човешко дело, а е Божие дело. 

То се осъществява по Божия проми-
съл, а човекът е само изпълнител на 
Неговата света воля при битката с вра-
говете. Затова Славата от победата при-
надлежи на Бога! Световната история на 
народите, от древни до днешни времена, 
е пълна с такива примери. Затова, близо 
150 години, на Великия вход на света-
та Божествена литургия, в православ-
ните храмове на освободена България, 
освен споменаването на българския на-
род, войнството и православното духо-
венство, свещениците споменават на 
църковнославянски език и името на 
руския Цар Освободител, със следни-
те думи: „Блаженопочиналия наш Осво-
бодител, император Александър Никола-
евич, и всички войни паднали на бойното 
поле за вярата и освобождението на на-
шето Отечество, да помене Господ Бог в 
царството Си сега и винаги, и во веки ве-
ков”.

Знаменателни остават в народната 
памет думите, изречени с удивление от 
френския учен и общественик Луи Леже 
за Възраждането на България: „Чудото 
на ХIХ век не е изобретяването на пар-
ния локомотив, а възкресението на бъл-
гарите за обществен и държавен живот”. 
Възкресено е Българското царство! 
Възродена е една малка държава, поги-
нала в края на далечния ХIV век и на-
пълно забравена от Европа и света за 
стотици години. 

На стр. 2

„Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята 
милост, заради Твоята истина”.  (Псалом 113: 9).

Проф. д-р  
Драгомир ЛАЛЧЕВ

„Освободена България“, худ. Георги Данчов-Зографина. 

Петко ПЕТКОВ

Кризата в Украйна

„Горкото Мексико! Толкова далеч от Бога и толкова близо до Съединените щати!“
(Латиноамериканска поговорка)

жат мира, взеха че се намеси-
ха в собствените си работи и 
нападнаха краля, тъкмо кога-
то той минаваше най-спокой-
но. По тоя начин те се провини-
ха в нарушение на мира и всич-
ката пролята кръв ще тежи на 
тях“. Това сякаш е написано 
за днешната ситуация в Ук-
райна, за която има много ви-

новни, но Западът и неговите 
глашатаи у нас виждат само 
руския президент Владимир 
Путин. И то, признавайки от-
крито, че не знаят какви са ис-
тинските му намерения.

Колко пъти президентът на 
САЩ Джо Байдън предсказва-
ше срокове и дати за руското 
военно нахлуване в Украйна? 
Първо, то трябваше да се със-
тои в началото на февруари. 
После се отложи за средата на 

месеца и по-точно16 февруа-
ри. Накрая, но не за последно, 
Байдън отсече, че окупацията 
ще започне на 20 февруари и 
Киев ще падне за 2-3 дни. Меж-
дувременно щели да загинат 
до 50 000 цивилни украинци. 
Всички тези гадателства се бази-
раха на уж достоверна инфор-
мация, добита от американско-
то разузнаване. Информация, 
която услужливо се изпускаше 
към уж независимите запад-

ни, основно американски и 
британски медии. Ще напом-
ня, че агенция „Блумбърг“ дори 
изпревари събитията, като в 
сайта си на 5 февруари обя-
ви окупацията на Украйна от 
Русия за свършен факт. Загла-
вието за това събитие, колкото 
скандално, толкова и лъжливо, 
скоропостижно бе снето от сай-
та и заменено с едно извинение 
за грешката на агенцията. 

На стр. 3
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От стр. 1
Но неизповедими са пъти-

щата Господни за всеки народ 
и държава...  

Още една друга европей-
ска държава е изпила горчива-
та чаша на най-дълго и многове-
ковно робство. Това е Испания, 
която пада под властта на мав-
ританските мюсюлмани през 
Х век за цели осем столетия и 
след поредица от въстания в То-
ледо, Кордова и Гренада, успя-
ва да се освободи от африкан-
ския нашественик едва през 
ХVIII век.

През далечната 1393 г., 
след многократните удари на 
упорития османския завое-
вател, загива Второто Бъл-
гарско царство. Това драма-
тично събитие се споменава в 
съчиненията на средновеков-
ните писатели Григорий Цам-
блак и Йоасаф Бдински. То-
гава в небето над царствения 
Търновград се явяват мрачни 
поличби, по градските ули-
ци прокобно вият псета, пре-
дусещащи мириса на кръв, 
а в небето кръжат орляци 
грачещи гарвани. Околни-
те хълмове са почернели от 
многочислената войска на 
Баязид Ялдаръм. Носят 
се слухове и апокалиптич-
ни предсказания за участ-
та на града. Тежко и мрач-
но предчувствие гнети на-
рода и водачите му, въз-
главявани по това време 
от светия и последен бъл-
гарски Патриарх Евтимий, 
при отсъствието на цар Иван 
Шишман. Градът е стегнат в 
удушаващия обръч на осман-
ската блокада. Мълвата гово-
ри, че е превзет чрез предател-
ство отвътре и дори се посоч-
ва името на предателя – Асса, 
отворил една от вратите на 
крепостните кули. Съсечени 
са 110 търновски боляри, па-
триархът е заточен, а народът 
– разпръснато стадо без пас-
тир. Бляскавата някога сто-
лица е срината, а православ-
ните й светини – оскверне-
ни. Единствените възторжени 
посрещачи на османския заво-
евател са богоотстъпните ико-
ноборци, богомили, манихеи, 
адамити, варлаамити и юдейст-
ващи еретици, осъдени през 
1360 г. на Противоеретическия 
събор, заради богохулната им 
ерес. Тези непокаяли се и съ-
борно анатемосани врагове на 
православната вяра, щастливо 
си отдъхват при влизането на 
османския завоевател. За тях 
той е освободител и те тържест-
вуват злорадо наедно с полуме-
сеца над смазаното и униже-
но Православие. Мнозина от 
тях, забравили род и отечество, 
доброволно навиват чалмата 
на главите си, за да придоби-
ят земно благополучие, благо-
воление и власт от поробите-
ля. Ето защо за връхлитащи-
те бедствия и катастрофална 
деградация в обществото, са 

виновни не само чумните епи-
демии, глада и разоренията от 
латинските рицари, но и раз-
лагащите обществото ереси, 
съпроводени с предателства. 
Занемарен е свещеният Нрав-
ствен закон, даден от Бога на 
балканските народи, враж-
дуващи по това вре-
ме помежду си, 
пренебрег-
ващи 
пра-

вдата и отстъпи-
ли от каноничната чистота 
на вярата. Затова Небесният 
щит се отдръпва от тях и ги 
оставя в ръцете на чуждоземни 
и иноверни завоеватели. Све-
товната история е препълнена 
с такива горчиви примери.

В това време из Тракия и 
Мизия бушуват пожарите на 
стотици села, тече пролята-
та невинна кръв на десетки 
хиляди, а оцелелите от ага-
рянския меч християни тър-
сят убежище в планинските 
дебри. Безброй пленени бъл-
гари, гърци, сърби, са отведе-
ни и продадени като добитък 
по робските пазари в Одрин, 
Триполи, Бейрут, Алексан-
дрия, Багдад и в Кандия (на 
о-в Крит). Военнопленници-
те - боси, окъсани и гладни, 
омотани в дрънчащи вери-
ги, вървят месеци наред пеш 
по дългия Диагонален път: от 
Будапеща и Мохач.-Белград-
Ниш-София-Пловдив-Од-
рин-Цариград. От поклаща-

щите се върху конете плетени 
кошове, поглеждат разплака-
ните очи на пленени христи-
янски деца, чиито сълзи капят 
по студения калдаръм. А укри-
лите се в крайпътните дъбрави 
българи от Пиротско, Годечко 
и Радомирско гледат тревожно 

и жалостно пленените 
колони и сътво-

ряват за тях 
песен-

та за 

„Три 
синджи-

ра роби”. 
Тези синджи-

ри ги очаква ”капу-
дан пашата” на закотвените 
при Дарданелите кораби, за 
да ги отведе през морето към 
робските пазари в Анадола и 
Близкия Изток.

Малкото оцелели мана-
стири затварят порти, а мо-
насите тръгват по мъгливите 
друмища към някои, все още 
свободни княжества в Сър-
бия, Влахия, Молдова и Киев-
ска Русия. На поста си тук ос-
тават само малцината верни 
и храбри войводи и севасти, 
бранещи крепостите при Ни-
копол, Ловеч, Шумен, Варна, 
София, Самоков, Ихтиман, 
Враца, Сливен, Ямбол, Мъг-
лиж... Мнозина от тях падат с 
меч в ръка сред димящите раз-
валини на крепостите, защита-
вайки отеческата вяра, честта и 
живота на своите майки, сестри 
и бащи. Тези доблестни бъл-
гарски войни от векове лежат 
в незнайни гробове по бран-
ни полета, но имената им са 
вписани в книгата на небес-

ния мартиролог. И в деня на 
Страшния съд те ще се явят с 
окървавените си дрехи и мъче-
нически кръст в ръка, за свиде-
телство на онова страшно вре-
ме. Споменът за страдалния 
им подвиг и опазената вяра 
кънти във вековете и долита 
върху крилата на безброй на-
родни предания.

А над Царевград Търнов 
продължават да се вият орля-
ците черни гарвани. Зад пла-
нинския рид бавно угасва кър-
вавото око на залеза. Спуща се 
черният плащ на дълга и не-
прогледна нощ. И така, 
ден прихожда, век отхожда... 

Нижат се вековете мъ-
чително бавно. Раждат се в 
робство поколения бълга-
ри, носят хомота си и уми-
рат в мрака с отворени 
очи, недочакали зората и 
лъчите на свободния ден. 
Столетия след столетия 
тези прокуденици обита-
ват колиби и земни бор-
деи в гористите планински 
усои, далече от света и той 
от тях. Загубили държава и 

забравени от „хуманната 
ренесансова” Европа, съща-

та Западна Европа, чиито 
крале и папи са заети с его-
истичните си интереси: стро-
ят замъци и величествени ка-
тедрали, въртят морска търго-
вия, откриват нови континен-
ти, грабят колониите и трупат 
богатства, устройват бляскави 
салонни тържества и рицарски 
турнири. А трубадурите на Уелс 
и Фландрия ги възпяват в пое-
зия и романтични новели. Но 
през XV век, когато осман-
ските пълчища наближават 
пределите на Централна Ев-
ропа, бургундските, фламанд-
ските и венециански дожове, 
херцози и маркизи, се сепват 
уплашено. Свикват трескаво 
редица събори, формират во-
енни коалиции и мъдруват с 
фарисейско лицемерие, как да 
съберат пари и кръстоносна 
войска, за да „помогнат” на за-
гиващия Православен Изток, 
с който са разделени и от-
чуждени канонично още от 
ХI век, заради еретизма, пап-
ския абсолютизъм и власто-
вия си егоизъм.  

А на Балканите – робите-
българи продължават да теглят 
ангарийния хомот по турските 
чифлици, превиват потен гръб 
в рудниците и солните мини, 
измъчени и почернели от праха 
на пещите и самоковите, вър-
тят ковашкия чук, строят тур-
ски крепости, пътища, мостове, 

воденици, кервансараи, служат 
в обозните части като гьондери, 
отглеждат овце и доставят ша-
яци и кожи за османската ар-
мия. Плащат данъци всякак-
ви, включително и 
кървавото девширме, с което 

им отнемат децата 

и ги правят най-свирепи-
те войници от еничерския 
корпус на султана. Поняко-
га дръзват да надигнат глава и 
осъмват с пранги на краката и 
вериги на шията, захвърлени в 
османските зандани, или при-
ковани към греблата на воен-
ните галери, кръстосващи по 
Дунава и Егейско море. Чес-
то тези несретници слизат от 
планинските си убежища долу, 
сред пазарската гълчава из ме-
гданите по големите турски ка-
ази, да продадат малко кюмюр, 
каменна сол, восък и овчи кожи. 
Слугуват по конаците, ханища-
та и конюшните на богатите бе-
йове, теглят гемии и рибарски 
мрежи; товарят на пристани-
щата корабите на венециански-
те търговци и лихвари със жит-
ното богатство на земята, коя-
то за загубили. Въздишат го-
рестно покрай обърнатите в 
джамии християнски църкви 
и чуват чаткащите копита на 
спахийски коне, провиквани-
ята на симидчии, ахчии, сеизи, 
дюкянджии. Спират за малко 
пред богато отрупаните сергии, 
подсмърчат унило и слушат не-
понятната чужда реч на крес-
ливи ориенталски търговци. 
На свечеряване пронизителни-
ят вой на мюезините от стоти-
ците минарета разцепва възду-
ха и ги прогонва оттук. Тогава, 
нарамили козиняви торби, на-
шите несретни предци уморе-
но и тъжно поемат обратно по 
пътеките към планинските пу-
щинаци, откъдето с въздишка 
гледат изгубените си плодо-
родни земи из равнините. Пъ-
тьом се отбиват в бедна и схлу-
пена църквица, палват воще-
ница и продължават пак наго-
ре, към тъмните лесове и скали, 
където гнездят свободни орли. 
Там, горе, ги чакат техните си-
ромашки колиби с камениста 
и неплодородна земя, сред ди-
вата планинската пустош, в чи-
ито преспи зиме вият озъбени 
вълци и вее мразовитият вятър 
на самота и изоставеност. По 
околните скали стърчат зидове-
те на полуразрушени крепости, 
отдавна пусти и глухи. Няма ги 
техните бранители - храбри-
те войводи, боляри и севасти. 
Отдавна ги е приютила родна-
та земя в незнайни безкръстни 
гробове. 

Така се изнизва броеница-
та на живота им, бавно и мъчи-
телно - година след година, век 
след век. Теглят българите хо-
мота на своята орисия, загу-
били държава, изтлява спо-
менът за някогашното вели-
чие и паметта се губи от поко-
ление на поколение. Само от 
време на време по старите дру-
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мове край бедните им хижи 
минават любопитни търго-
вци, посланици и пътешест-
веници, дошли от охолния и 
цивилизован Запад, за да ги 
опишат в пътеписите си и да 
занесат новини от Ориента за 
развлечение на своите запад-
ни господари – заети помеж-
ду си с благотворителни бало-
ве, суетни интриги и съперни-
чество. 

Но ето че в глуха планин-
ска доба се дочува екотът на 
манастирско клепало. 
Събужда се робът, задрямал в 

мъртвешки сън. 

И пламват десетки бун-
товни пожари:  Първо и Вто-
ро Търновско въстание (1598, 
1686); Чипровско (1688); Ниш-
ко въстание; Карпошово въс-
тание (1689); Кратовско въс-
тание; Старозагорско въста-
ние (1875); Априлско въстание 
(1876) и безброй други малки 
и големи бунтове - векове и 
векове наред... Всичките уда-
вени в кръв. И в робския полу-
мрак бесилки разперват зло-
вещи крила, свистят ятагани. 
Подивял башибозук разнася 
набити на кол отрязани глави. 

Треперещата ръка на пре-
старял монах, наведен под свет-
лика на кандилце, написва ду-
мите: „Писах, да се знае...” Пише 
той за опожарения и ограбен 
манастир, за отново тръгналите 
към дални-далнини заточени-
ци, оковани във вериги... Там ги 
чакат мрачните и влажни зан-

дани на крепостите в Диарбе-
кир, Багдад, Сен-Жан Д Акр в 
Палестина, тъмниците в Кан-
дия на остров Крит.

 През 1437 г. и 1534 г. мъче-
нически завършват живота си 
двамата едноименни страдал-
ци за християнската вяра - св. 
Георги (Нови и Стари) Софий-
ски, св. Никола Нови Софий-
ски през 1555 г., Лазар Габров-
ски, Игнатий Старозагорски, 
Лука Одрински и много още 
други, неприели исляма и опа-
зили християнската си вяра. 
Ето какво пише изпратеният от 
Виена в София през 1735 г. ка-
толически мисионер Фиделиус 
за потресаващите жестокости, 
на които са подложени право-
славните духовници и миря-
ни: „Няма православна църква 
в София, която да не е дала мъ-
ченически жертви. Окованият в 
тежки вериги митрополит Си-
меон Самоковски, облян в кръв, с 
разкъсани одежди е подложен на 
жестоки изтезания, окован, из-
правен пред турския съд. Много-
кратно е принуждаван да прие-
ме мохамеданската вяра. След 
отказът му, озлобеният Али 

паша Кюпрюлю го обесва на 21 
август 1737 г. зад превърната-
та в джамия софийска църква 
„Св. София”. Заедно с него за обе-
сени още 350 души между които 
90-годишните монаси Горазд – 
игумен на Илиянския манастир 
и Данаил – игумен на Сеславския 
манастир; тяхната кончина 
последват и множество избити 
още свещеници, монаси и видни 
граждани, чиито имена оста-
ват неизвестни”. 

За същото трагично съби-
тие свидетелстват и записки-
те в ръкописен Панагерик от 
Лозенския манастир „Св. Спас” 
и приписки в Псалтир от раз-
рушената софийска църква „Св. 
Никола”. Век преди това, при ца-
руването на султан Мехмед IV 
през 1669 г. е страшното и на-
силствено помохамеданчва-
не на смолянските българи. 
В „Историческия бележник за 
Кръстогорската област” в Ро-
допите, съставен от монасите 
през ХVIII век, пише следното 
за заловения от турците епис-
коп Висарион Смолянски: 
„Турците го поругаха публично, 
съблякога го гол и с клещи къса-

ха живи парчета от тялото му, 
гавреха се с него, мушкаха го с но-
жове, биха го немилостиво с же-
лезни пръчки, докато той скло-
пи очи и падна в несвяст. На-
края злобно се нахвърлиха върху 
него с камъни и го обезобрази-
ха, а тялото му направиха на 
пита”. (Сборник „Асимилатор-
ската политика на турските 
завоеватели”. С., 1964, с.169-171; 
Левкийски епископ Партений. 
Жития на бългжарските светци; 
Т. 2, С., 1979, с. 88-89 ). 

И отново тръгват заточени-
ци, оковани с вериги към да-
лечни далечини... Там ги чакат 
мрачните и влажни зандани на 
крепостите в Диарбекир, Сен-
Жан Д’Акр в Палестина, Ба-
гдад, тъмниците на Кандия 
в Крит, та чак до арабските 
земи на Йемен накрай море.
Ветровете от 20 април 1876 г. 

разлюляват отново бесил-
ките, носят до заспалата съ-
вест на Европа мириса на по-
жари, димяща кръв и леш от 
селата на Тракия, Добруджа 
и Мизия. След векове равно-
душно мълчание и пътеписни 

разходки из балканските вла-
дения на Османската империя, 
сега, през ХIХ век, европейски-
те Велики сили пак се сещат да 
разнищват Източния въпрос. 
Отново на първо място изплу-
ват егоистичните интереси 
на Британската империя. На 
Цариградската посланическа 
конференция, свикана през 
1876 г. заради окървавеното 
Априлско въстание, почетно 
място „заемаше” безчувстве-
ното равнодушие на британ-
ската кралица Виктория и 
нейните фаворитни лордове 
– Бенджамин Д’Израели (бри-
тански министър-председател), 
лорд Робърт Солсбъри, Хенри 
Елиот (също „елитен” дипло-
мат). А дали е елитна съвест-
та им пред картината на звер-
ските изстъпления на турския 
башибозук  над беззащитни-
те български жени и деца през 
1876 г.? Тези изтъкнати евро-
пейски държавници остават 
и сега глухи и неми за ужаси-
те и страданията на българ-
ския народ. Интересува ги не 
Батак, Перущица и Брациго-
во, а техните специални ин-
тереси на Балканите и Проли-
вите. Затова с фарисейско ли-
цемерие разпъват етническата 
карта на България като оща-
вена кожа и режат живи пар-
чета от нея, за да задоволят 
своите геостратегически апе-
тити за доминиране и извли-
чане на максимални ползи. 
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Майтап, бе, Уили! 

Когато президентът Байдън 
обяви 16 февруари като най-
достоверната дата за окупаци-
ята на Украйна, британският 
таблоид вестник „Сън“ уточ-
ни дори часа на нападението: 
03.00 часа сутринта! Не сме чу-
вали извинение за поредната 
„фейк“ новина, нито от „Сън“, 
нито от президента на САЩ 
Джо Байдън. Не му се получи 
прогнозата и за 20 февруари, 
поради което Байдън се задо-
воли да каже, че рискът от ру-
ска атака оставал все още ви-
сок. А на заседанието на Съве-
та за сигурност по кризата в Ук-
райна, държавният секретар 
на САЩ Антъни Блинкен дори 
описа как точно Русия ще из-
фабрикува предлог за своето 
нахлуване: чрез терористичен 
акт, извършен от руснаци под 
чужд флаг в Донбас, или чрез 
удари с дрон върху обекти на 
територията на Руската Феде-
рация. А защо не и нападение 
с химическо оръжие? Тези уй-
дурми повтори и генералният 
секретар на НАТО Йенс Стол-
тенберг, който наскоро бе из-
бран за шеф на Норвежката 
Централна банка. Не остана по-
назад и британският премиер 
Борис Джонсън, според когото 
Путин планирал най-голяма-

та война от Втората Световна 
насам. И за съжаление, всички 
признаци сочели, че някои час-
ти от плана вече се изпълняват. 
Преди седмица, когато в Дон-
бас взривяваха газопроводи, 
водопроводи, детски гради-
ни и други, украинският ми-
нистър на вътрешните работи  
Денис Монастирски развежда-
ше  по фронтовата линия в Дон-
бас кореспондентите на АFP и 
СNN и след като до тях падна-
ха мини, потърси прикритие 
и успя да даде интервюта за 
няколко западни медии. Спо-
ред непроверени медийни съ-
общения, украинците обстрел-
ват Донбас с български грана-
томети. А кореспондентът на 
BuzzFeedNews Кристофър Ми-
лър, позовавайки се на сведения 
на украинското разузнаване, съ-
общи, че в Донбас се намирала 
руската частна наемническа 
група „Вагнер“. 

Същински холдинг на 
лъжите! 

С такива информации бе 
засипан и Съветът за сигур-
ност на ООН. Руският замест-
ник-министър на външните ра-

боти Сергей Вершинин, който 
председателстваше въпросното 
заседание и взе думата четири 
пъти, се обърна към държав-
ния секретар на САЩ Антъни 
Блинкен с думите: „Съветвам 
ви да не се поставяте сами в та-
кова странно положение. Пре-
върнахте Съвета за сигурност в 
цирк!“ (цитат по в-к „Миллиет“, 

18.02.2022). 
Оказа се, че Джо Байдън, 

Камала Харис, Антъни Блин-
кен, Борис Джонсън, Йенс 
Столтенберг и компания оп-
исват не въображаеми наме-
рения и планове на Русия и 
Путин, а неща, подготвени от 
собствените им „инвентори“ 
на военни провокации, с ка-
квито изобилства историята 
на западните страни. Напри-
мер, обстрелването и потопява-
нето на собствени военни ко-

раби, послужило на Вашингтон 
като предлог за няколко войни: 

войната с Испания в начало-
то на ХХ век и войните в Корея 
и Виетнам през 50-те и 60-те 
години на същото столетие. А 
войните в Ирак, Афганистан, 
Либия и Сирия през 21-ви век, 
бяха предшествани от недока-
зани твърдения за наличие и 
употреба на оръжия за масово 
унищожение. И от обвинения в 
подкрепа на международния те-
роризъм. Първата провокация с 
потопяването на собствен вое-
нен кораб на САЩ е осъщест-
вена край бреговете на Куба, 
тогава испанско владение, а 
другата – във водите на Тон-
кинския залив. С аналогична 
постановка – нападение над 
германска гранична застава 
от преоблечени в полски во-
енни униформи затворници, 
нацистка Германия е оправ-
дала своето нахлуване в Пол-
ша на 1 септември 1939 г. Опе-
рация „Глайвиц“ е класически 
пример за изфабрикуване на 
предлог за военна агресия. 

Ако Байдън от старост не 
помни 

срамните страници от 
историята на „свободния“ 

свят, 

начело със САЩ и страните 
членки на НАТО, Блинкен би 
трябвало да ги помни. 

На стр. 4

РУСОФОБИЯ 
НАЯВЕ И НАСЪН

Руският император  
Александър Втори

Президентът на САЩ 
Джо Байдън и вицепрезиден-
та Камала Харис.
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Затова след сключването на 
Санстефанския мирен дого-
вор, дипломатите на Англия 
бързо се раздвижват, като из-
пращат британския агент ма-
йор Сен Клер да организира 
разпръснатия из Родопите 
турски аскер за ново контра-
настъпление. Умеят да тър-
гуват ловко на дипломатиче-
ската маса, както в предишни-
те десетилетия с колониите си 
в Близкия Изток и Африка. 
Така ще направят и по-къс-
но, през Балканската и Първа-
та Световна война – пак по съ-
щата рецепта на Никола Маки-
авели: разделяй, сблъсквай и 
владей. Десетилетия след де-
сетилетия, та и до днес...

През паметния 20 април 
1876 г. въстаналите българи са 
въоръжени със стари и ръж-
дясали кремъклии пушки и 
пищови, а оръдията им - дър-
вени топове, гърмящи с „кан-
тар топузи”. Водачът им Геор-
ги Бенковски и десетките дру-
ги войводи, събират оскъдни 
грошове, дарени от полуглад-
ните българските селяни, за 
да облекат, нахранят и въоръ-

жат въстаническата войска. 
Никоя от Великите  
сили на хуманния 

европейски Запад не им 
протяга ръка за помощ – 

нито с пари, нито с оръ-
жие. В техните гръмогласни 
вестници се пишат хвалебст-
вия за турския султан и него-
вите генерали, а за забравени-
те българи се сещат, само ако се 
разчуе за някой пореден бунт, 
оглавен от някакъв си дри-
пав скитник. Така е и през Ос-
вободителната Руско-турска 
война. Докато българските оп-
ълченци са въоръжени с пуш-
ките „Бердана” и „Шаспо”, мо-
дерните немски оръдия „Круп” 
и стотиците хиляди английски-
те скорострелни пушки „Вин-
честер” и „Шнайдер”, дарени 
от Англия и Австрия отиват 
за въоръжаване на любима-
та османска армия, пазеща 
свещените интереси на Бри-
тания при Босфора и Проли-
вите. Султанските паши се обу-
чават от изтъкнати артилерий-
ски специалисти в престижни 
военни училища на Западна Ев-
ропа, а морски капитани на 
турските крайцери са англий-
ски, френски и австрийски 

офицери. Същите, които през 
Кримската война 1853-1856 г. 
смачкаха Русия и я поставиха 
унижена и разоръжена на ко-
лене. 

А през горещите дни на 
1877 г., там, при Шипченския 
проход, главнокомандващият 
на османската армия Сюлейман 
паша (евреинът Соломон Леви 
Явуш), продължава десети ден 
настървено да атакува руски-
те и опълченските позиции 
на връх „Свети Никола”. Не-
чуваните „подвизи” на негови-
те табори в горящата Стара 
Загора са белязани с масови 
кланета, оплячкосване на до-
мове и изнасилвания на жени 
на градския площад под зву-
ците на турска военна музика 
и в присъствието на турски 
офицери, пушещи и гледа-
щи хладнокръвно на всичко 
това (полк. Фьодор Прерадо-
вич. Спомени за Руско-турска-
та война 1877-1878, София 1977, 
с.31).

Горе, на връх „Свети Нико-

ла”, при Шипченския превал, 
шепата защитници на гене-
рал Столетов продължават 
да бранят с последните си па-
трони позициите на Орлово 
гнездо. Отбиват атаките на 
озверелите табори на Реджеб 
паша и Шакир паша. Унифор-
мите на русите и българите са 
нагизнали от солена пот и кръв, 
устата - пресъхнали за капка 
вода. Останали без патрони и 
снаряди, без надежда за по-
мощ, изтощени до краен пре-
дел, те търкалят с изранените 
си окървавени ръце грамад-
ни камъни надолу по урвата. 
И в това време, когато осман-
ският щурм става неудържим, 
зад гърба на опълченците са 
заловени турски шпиони – 
двама местни евреи, събира-
щи сведения за Шипченски-
те позиции, за да ги предадат 
на Вейсал паша в турския ла-
гер. Както пише очевидецът на 
тази тежка сцена, полковник 
Фьодор Прерадович: след док-
ладване на военното началство, 

„двамата шпиони са осъдени и 
екзекутирани” (Ф. Прерадович. 
Цит. Съч., с.96). Западните те-
леграфни агенции се надпре-
варват да леят новини за сра-
женията при Шипка, Шейно-
во, Плевен и Стара Загора. А 
там, горе, на редутите с руски-
те батареи, са полевите болни-
ци, пълни с ранени руски сол-
дати и български опълченци. 
Долу, в Тракия, са димящите 
пожари на селата, където се 
търкалят труповете на стоти-
ци българи, избити от черке-
зите. Там се пишат скръбни-
те страници от огнената епо-
пея на Руско-турската война, 
донесла свободата на изстра-
далия български народ. Зато-
ва в народната памет на десет-
ки поколения българи са живи 
образите и имената на просла-
вените руски пълководци, ос-
вободители на редица градо-
ве и села - генералите Скобе-
лев, Гурко, Тотлебен, Столе-
тов, Радецки, Дандевил, Раух 
и безброй висши и низши во-

ински чинове. Край обсадения 
Плевен, в кървавата и страшна 
жетва, падат десетки хиляди 
доблестни синове на Русия. 
Същото е при селата Пордим и 
Славяново – земята е превър-
ната в кървава нива, посята с 
безброй куршуми. Затова днес 
няма село, в което да не е по-
ставен паметник на падналите 
гренадири, казаци и солдати от 
пластунските полкове. Имена-
та им са издълбани върху па-
метните плочи, обиколени от 
оръдейни цеви, щикове, пуш-
ки и снаряди за вечно възпо-
менание на подвига на руски-
те войни в онези драматич-
ни и напрегнати дни, когато 
мъчително се раждаше ново-
освободена България. Стара 
мъдрост гласи, че никой народ 
не получава свободата си да-
ром, без кръв и сълзи.

Ето защо Освобождение-
то на България не можеше 
да дойде нито от Британска-
та, нито от Хабсбургската или 
Австро-Унгарската империя.

Избавлението на страдал-
ния народ от петвековния 
ярем идва от друга империя – 
Православна Русия. Тя го из-
вършва в момент, когато спо-
ред Божия промисъл, вече се 
е изпълнила мярата на изку-
пителните страдания на бъл-
гарския народ през дългите 
и мъчителни робски векове. 
Това е отреденото време от Веч-
ността, когато след гръцкия и 
сръбския, най-сетне и българ-

ският народ дочува от тъмно-
то дъно отправения му еван-
гелски зов: „Лазаре, излез от 
гроба!”. 

И възкръсна българският 
Лазар за своята обновена 

държавност.

Смачкана и унижена в 
Кримската война (1853-1856) 
от Англия, Франция и Тур-
ция, сега, през паметната 1878 
г., православната Руска Импе-
рия вече е в апогея на своето 

могъщество и нейните поли-
тико-стратегически интереси 
към Проливите съвпадат из-
цяло с освободителните въж-
деления на етнически и кано-
нично сродния православен 
български народ. Защото съв-
местно пролятата руска и бъл-
гарска кръв има памет. И тази 
памет е Националният праз-
ник на България - 3-ти март. 
Това е духът на Майка Бълга-
рия и на нейния народ – про-
даден от днешната сервилна и 
коремоплъзгаща се либерал-
но-политическа паплач на но-
вите световни робовладелци - 
същите, които начертаха пре-

ди повече от 100 години бъл-
гарската съдба на Берлинския 
и Ньойския договор. Така е. Но 
ден прихожда, друг – захожда. 
Търкалят се годините и време-
ната, докато се изпълни Божи-
ето предопределение.

А последната дума ще има 
Създателят на Вселената и 
Вседържителят на всичко. Той 
отвори началната страница 
на този свят и в Негова власт 
е да я затвори. Но тя ще бъде 
последна страница на този по-
тънал в неправди и отстъпле-
ния земен свят, забравил за 
свещения Нравствен закон, 
даден му някога от Бога.  

3-ТИ МАРТ – ДЕНЯТ НА ВЪЗКРЕСЕНА БЪЛГАРИЯ
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Както и вицепрезидентът 
на САЩ Камала Харис, която 
Байдън изпрати на Мюнхен-
ската конференция по сигур-
ността. Не би трябвало да за-
бравят миналото и жриците 
на свободното слово, които 
набързо приписаха на прору-
ските сепаратисти в Донбас, 
както артилерийския обстрел 
на една селска детска гради-
на в ЛНР, така и взривяване-
то на коли-бомби пред сгради 
на съответните правителстве-
ни служби и по трасето на га-
зопровода. Многозначителен 
е и фактът, че страните, които 
най-яростно защитаваха тери-
ториалната цялост на Украйна 
и нейното евро-атлантическо 
бъдеще, първи изтеглиха от 
там своите дипломати и воен-
ни. И дори призоваха гражда-
ните си да напуснат Украйна 
и да не пътуват за там. Когато 
и застрахователните компании 
декларираха, че няма да изпла-
щат застраховки за самолети 
и пътници, пострадали в небе-
то на Украйна, страната бе па-
рализирана и по въздух. След 
това вероломство президентът 
Зеленски, който също беше по-
канен на Мюнхенската говорил-
ня, изплака, че бъдещите съю-
зници в НАТО и ЕС трябвало 
да кажат ясно дали искат или 
не Украйна сред себе си. И ся-
каш е получил негативен отго-
вор, призова за незабавно при-
мирие и среща с руския пре-
зидент Владимир Путин. След 
изявленията от САЩ и НАТО, 
че няма да изпращат войски 
в Украйна, а само ще засилят 
санкциите си срещу Русия, 

дори на режима в Киев би тряб-
вало да стане ясно, че Украй-
на е само пешка на Голямата 
шахматна дъска, която нико-
га няма да стане дама. Най-бе-
дната страна в Европа не е нуж-
на нито на Вашингтон, нито на 
Брюксел, за да я хранят, въо-
ръжават и бранят. Съществу-
ването на тази „Страна, разпо-
ложена между Изтока и Запада, 
без културно, политически и ге-
ополитически да принадлежи 
на някой от тях“, според Де-
низ Берктай, има смисъл само 
като препятствие пред евен-
туалните намерения на Пу-
тин да възстанови СССР или 
Руската империя. („Джумхури-
ет“, 19.02.2022). Дори професор 
Михаил Константинов е забе-

лязал, че Путин не би желал с 
една военна акция в Украйна 
да засенчи Зимната Олимпиа-
да в Пекин и да развали отно-
шенията си с китайския лидер 
Си Цзинпин, - най-силният му 
съюзник  срещу глобалистич-
ните стремежи на САЩ. Зим-
ната Олимпиада в Пекин при-
ключи на 20 февруари, без про-
рокуваната от Байдън и Джон-
сън война да започне. През 2008 
г., когато в Пекин пак имаше 
Олимпиада, но лятна, грузин-
ският президент Михаил Саа-
кашвили атакува Южна Осе-
тия. С помощта на руски войски 
нападателите бяха разгромени 
и цяла Осетия беше изгубена 
окончателно от Грузия. Поне-
же трябваше да отговаря за 

провала на тази авантюра, 
Саакашвили избяга в 

Украйна, 

където беше назначен за 
губернатор на Одеса и Одеска 
област, Същата Одеса, където 
през 2015 г., година след Май-
дана в Киев, „борци за незави-
симост на Украйна“ изгориха 
живи 42 души в Дома на проф-
съюзите. След като не получи 
това, което искаше, Саакашви-
ли се завърна в Грузия, където 
беше съден за многото си гре-
хове. Неотдавна в Украйна се 
завърна от чужбина и бившият 
президент Петро Порошенко. 
Него пък го осъдиха за дър-
жавна измяна. Подобна участ 
чака и настоящия държавен 

глава на Украйна Володимир 
Зеленски, който не успя да по-
пречи за признаването от Ру-
сия на суверенитета на ДНР и 
ЛНР. След призива на Държав-
ната дума Владимир Путин 
свика Съвета за безопасност 
на РФ, участниците в който 
също одобриха предложение-
то за признаване на двете „се-
паратистки“ републики и Пу-
тин подписа съответния указ. 
При това, подчерта, че не ста-
ва въпрос за присъединяване-
то им към РФ, а за прилагане 
на Минските споразумения, 
предвиждащи широка авто-
номия на ДНР и ЛНР. Ако това 
е нарушение на международ-
ното право, за каквото крещят 
русофобите в чужбина и у нас, 
какво е признаването на не-
зависимостта на Косово, Тай-
ван, Северен Кипър и други? 
Между впрочем, осъждането 
от премиера Кирил Петков на 
решението на Путин не се спо-
деля от 60 на сто от български-
те граждани. Защото правото 
на народите на самоопреде-
ление и държавно отделяне е 
международна норма още от 
Първата световна война. САЩ 
и Великобритания са послед-
ните, които могат да дават уро-
ци на Русия по международно 
право, след като в началото на 
21 век, без резолюция на Съ-
вета за сигурност на ООН, за-
едно окупираха Афганистан 
и Ирак. А преди това воюваха 
в Корея, Виетнам и Фолкленд-
ските (Малвинските) острови. 
Резултатът от 20-годишния им 
престой в Афганистан е извес-
тен: талибаните се върнаха на 
власт, за да върнат страната об-
ратно в Средновековието.

РУСОФОБИЯ 
НАЯВЕ И НАСЪН

Бисмарк е казал по по-
вод на Русия: „Аз знам 
100 начина да изкарам 
мечката от бърлогата, 

но не знам нито един да я върна 
обратно“. Е, изкараха мечка-
та, защо се оплакват тогава тези, 
които направиха това? Но защо 
тя излезе от „бърлогата“? 

Да припомним нещо от ис-
торията, преди да отговорим:

През 1941 г., Хитлер успява 
да измами Сталин, въпреки „Съ-
ветско-германския пакт за не-
нападение“, който е подписан 
на 22 август 1939 г. През юли 
1940 г. Хитлер дава заповед за из-
готвянето на план „Барбароса“. 
Това е планът за войната срещу 
Съветския съюз. На 18 декември 
с.г. той подписва „Инструкция 
№ 21“ за започване на практиче-
ската подготовка за война. В съ-
щото време обаче нарежда да се 
проведе мащабна дезинформа-
ционна игра за заблуждаване 
на съветското ръководство и 
лично на Сталин, че няма на-
мерение да води война на два 
фронта и, че не се готви да на-
падне съветската страна. Тази 
дезинформация се води в по-
литическо направление, на ико-

номическия и разузнавателния 
фронт. Нейният връх са изпра-
тените през декември 1940 г., 
на 14 май и на 13 юни 1941 г., 
писма на Хитлер до Сталин. В 
тях Хитлер уведомява своя „при-
ятел“, че Вермахтът се готви за 
десант в Англия и около 15-
20 юни ще прехвърли струпа-
ните край съветската грани-
ца германски дивизии на За-
пад. Дори в последното си пис-
мо Хитлер предлага на Сталин 
да се срещнат в края на месеца. 
Колко Сталин му е повярвал, е 
друг въпрос, резултатът е, че Съ-
ветският съюз се оказа непод-
готвен да отблъсне внезапно-
то нападение на Германи на 
22 юни 1941 г. В крайна сметка 
това костваше живота на  26 
милиона жертви от страна на 
съветския народ. 

През 1990 г. САЩ и запад-
ните страни успяха да изма-
мят съветското ръководство и 
лично Михаил Горбачов, че за-
ради съгласието им Германия да 
се обедини, НАТО никога няма 
да се разширява на изток, към 
границите на съществуващия 
тогава Съветски съюз. В по-
следно време излязоха и раз-
секретени документи, доказва-
щи това обещание на САЩ, Ан-
глия, Франция и Германия. 
Резултатът е известен. Използ-
вайки разпускането на Варшав-
ския договор и най-вече на раз-

пада на Съветския съюз, НАТО, 
под диктовката на САЩ, дос-
тигна на изток до границите 
на Русия. Когато тогавашни-
ят външен министър на Съвет-
ския съюз Едуард Шеварнанд-
зе, участвал в тези преговори, 
попитал Збигнев Бжежински: 
„Защо не спазихте обещанието 
си?“ той му отговорил: „Излъга-
хме ви!“. В резултат, сега око-
ло Русия се разполагат мно-
жество военни бази на НАТО. 
Нещо повече, САЩ подготвиха 
и осъществиха преврата в Ук-
райна през 2014 г. и поставиха 
начело на тази бивша съветска 
република правителство, кое-
то води открита антируска по-
литика, като заяви и желание-
то си да стане член на  НАТО. 
Така военният съюз, важен 
инструмент в политиката на 
САЩ, се оказа пред „бърлога-
та на мечката”. И какво й оста-
ваше на нея? Да стои вътре и да 
чака да я довършат? И тя избра 
да излезе от нея и да не допус-
не това. Да не повтори греш-
ките на Сталин и на Горбачов. 
Ако иска да съществува. Така че 
никой не бива да се учудва на 
реакцията на Русия и на ней-
ния президент. Те бяха изпра-
вени до стената и единственото, 
което трябваше да направят, по-
учени от историята, бе да дейст-
ват, за да не бъде унищожена 
хилядолетната им страна.

Но САЩ и западните им съ-
юзници мислят в категории на 
древните римски господари: 
„Което е позволено за Юпитер, 
не е позволено на бика“. Това 
е продължаването на тяхна-
та политика по отношение на 
латиноамериканските стра-
ни, което се опитват да нало-
жат на Русия. Това го видяхме 
и по време Карибската криза 
през 1962 г., когато САЩ бяха 
готови да нападнат Куба зара-
ди разполагането там на руски 
ракети. Видяхме репетицията 
на разпада на Русия, на сцена-
та в Югославия. Видяхме го в 
Афганистан, в Ирак, в Либия, 
в Сирия. 

Но си мисля за нашите, бъл-
гарските управници. Те не 
само че не  осъдиха „аргумен-
тираното“ американското на-
шествие в Ирак, но и изпрати-
ха български войници, кои-
то загинаха там „изпълнявай-
ки патриотичния си дълг“. Не 
си спомням да са излизали с 
протестни декларации, когато 
САЩ и техните западни съю-
зници нападнаха Либия, уби-
ха нейния ръководител Му-
амар Кадафи и окрадоха злат-
ните резерви на страната. Не 
помня да са се противопоста-
вяли на опитите да бъде сва-
лено законното правителство 
в Сирия. Но побързаха да об-
ругаят Русия, да я осъдят като 

агресор и да поискат санкции 
срещу нея. 

Да им напомня, че когато 
България обявява война на 
САЩ и Великобритания през 
1941 г., депутатите възторже-
но скачаха на крака в Народно-
то събрание и с ръкопляскания 
и радостни викове посрещна-
ха този акт. Последиците са из-
вестни:  жестоки бомбандиров-
ки на София и на различни на-
селени места страната, хиляди 
избити невинни жертви, теж-
ки репарации. И ако се раз-
минахме с поредната нацио-
нална катастрофа, това стана 
благодарение на Русия, коя-
то сега те хулят от името на 
България! И всичко това ста-
ва преди 3-ти март! Благодар-
ност към същата Русия, коя-
то сега  се опитва да се пред-
пази от унищожение. И която 
някога бе проливала кръвта на 
своите синове за нашето Осво-
бождение.  

Така че мъртвите отварят 
очите на живите! Нека да над-
никнем в историята, за да 
обясним основанията на това, 
което сега се случва в Украйна. 
И да мислим за бъдещето на 
България. Защото трябва да 
си сляп, за да не видиш, че све-
тът след тези събития ще бъде 
друг и ние трябва да търсим 
своето място в него, за да оце-
лее изстрадалият ни народ. 

КАКВОТО ПОВИКАЛО, 
ТАКОВА СЕ ОБАДИЛО

Във връзка с това, което става в Украйна

Проф. д-р Бончо АСЕНОВ

Президентът на Руската федерация В. В. Путин и пред-
седателят на Китайската Народна Република Си Дзинпин.
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западната коалиция на терито-
рията на тази страна, без съгла-
сието на сирийското правител-
ство и санкцията на Съвета за 
сигурност на ООН, не е нищо 
друго освен агресия, намеса.

Специално място в тази по-
редица обаче заема, разбира се, 
инвазията в Ирак, също без 
правно основание. Като пре-
текст те избраха „надеждна“ ин-
формация, за която се твърди, 
че е на разположение на Съеди-
нените щати, за присъствието в 
Ирак на оръжие за масово пора-
жение.

Като доказателство за 
това публично, пред целия 
свят, държавният секретар 
на САЩ показа някаква епру-
ветка с бял прах, уверявайки 
всички, че това е химическо-
то оръжие, което се разработ-
ва в Ирак. По-късно се оказа, че 
всичко това е измама, блъф: в 
Ирак няма химическо оръжие. 
Невероятно, изненадващо, но 
факт. Имаше лъжи на най-ви-
соко държавно ниво и от ви-
соката трибуна на ООН. И в ре-
зултат – огромни жертви, разру-
шения, невероятен подем на те-
роризма.

Като цяло се създава впе-
чатлението, че почти навсякъ-
де, в много региони на света, 
където Съединените щати на-
хлуват, за да установят свой 
ред, има кървави, незараства-
щи рани, язви от междунаро-
ден тероризъм и екстремизъм. 
Всичко, което казах, е най-впе-
чатляващият, но в никакъв 
случай единственият пример 
за незачитане на международ-
ното право.

В тази поредица са и обеща-
нията към страната ни да не се 

разширява НАТО дори с един 
инч на изток. Повтарям - из-
мамиха ни, но, казано на по-по-
пулярен език, просто ни „мет-
наха“. Да, често можете да чуете, 
че политиката е мръсна работа. 
Може би, но не чак до такава сте-
пен. В крайна сметка подобно 
измамно поведение противо-
речи не само на принципите 
на международните отноше-
ния, но преди всичко на общо-
признатите норми на морала. 
Къде са справедливостта и ис-
тината тук? Само лъжи и лице-
мерие.

Между другото, самите аме-
рикански политици, политоло-
зи и журналисти пишат и го-
ворят за това, че в рамките на 
САЩ през последните годи-
ни се създаде истинска „импе-
рия на лъжата“. Трудно е да не 
се съгласим с това – вярно е. Но 
не трябва да бъдем скромни: Съ-
единените щати все още са ве-
лика страна, система, форми-
раща сила. Всички нейни сате-
лити не само примирено и по-
слушно се съгласяват, пригласят 
й по всякакъв повод, но и копи-
рат поведението й, приемат с 
ентусиазъм правилата, които им 
се предлагат. Следователно с ос-
нователна причина можем уве-
рено да кажем, че целият така 
наречен Западен блок, фор-
миран от Съединените щати 
по свой образ и подобие, е са-
мата „империя на лъжата“.

Що се отнася до нашата 
страна, след разпадането на 
СССР, при цялата безпреце-
дентна откритост на новата 
съвременна Русия, готовност-
та да работим честно със САЩ 
и други западни партньори и 
в условия на почти едностран-

но разоръжаване, те веднага 
се опитаха да ни потиснат, до-
вършат и унищожат напълно. 
Точно това се случи през 90-те, 
в началото на 2000-те, когато 
така нареченият Запад най-ак-
тивно подкрепяше сепаратиз-
ма и наемническите банди в 
Южна Русия. Какви жертви, 
какви загуби ни костваше всич-
ко това тогава, през какви изпи-
тания трябваше да преминем, 
преди най-накрая да пречу-
пим гръбнака на международ-
ния тероризъм в Кавказ. Ние 
помним това и никога няма да 

го забравим.
Да, всъщност доскоро оп-

итите да ни използват в свои 
интереси, да разрушават на-
шите традиционни ценности 
и да ни налагат своите псев-
доценности, които да разяж-
дат нас, нашите хора отвътре, 
тези нагласи, които те вече 
агресивно насаждат в своите 
страни и които директно во-
дят до деградация и израж-
дане, защото противоречат 
на самата природа на човека. 
Няма да го бъде, никога и ни-
кой не е успял в това. Няма да 
стане и сега.

Въпреки всичко през декем-
ври 2021 г. все пак отново на-
правихме опит да се споразу-
меем със САЩ и техните съю-
зници относно принципите за 
гарантиране на сигурността в 
Европа и за неразширяването 
на НАТО. Всичко е напразно. 
Позицията на САЩ не се про-
меня. Те не смятат за необхо-
димо да преговарят с Русия по 
този ключов за нас въпрос, пре-
следвайки свои собствени цели, 
пренебрегват нашите интереси.

И разбира се, в тази ситуация 

за нас възниква въпросът: Как-
во да правим?

Какво да чакаме? През 40-
те години и особено през 1941 
г. Съветският съюз всячески се 
стремеше да избегне или поне 
да отложи началото на Втора-
та световна война. Стараеше 
се буквално до последния мо-
мент да не провокира потен-
циална агресия. Не осъщест-
ви дори обичайните действия 
за подготовка преди очевидно-
то нападение. И крачките, които 
в края на краищата бяха напра-
вени, катастрофално закъсня-
ха. В резултат страната се ока-
за неподготвена с пълна сила 
да посрещне нашествието на 
нацистка Германия, която, без 
да обявява война, нападна на-
шата родина на 22 юни 1941 г.

Успяхме да я спрем и след 
това да я съкрушим. Но на ко-
лосална цена. Опитът да се ус-
покои агресорът на прага на 
Великата отечествена война 
се оказа грешка, която стру-
ваше скъпо на нашия народ. 
В първите месеци на бойните 
действия ние загубихме огро-
мни, стратегически важни те-
ритории и милиони хора. Втори 
път такава грешка няма да до-
пуснем. Нямаме право.

Тези, които претендират за 
световно господство, публич-
но, безнаказано и без всякак-
ви основания обявяват нас, 
Русия, за свой враг, те наис-
тина разполагат с големи фи-
нансови, научно-технологи-
чески и военни възможности. 
Ние знаем това. И обективно 
оценяваме постоянно звучащи-

те по наш адрес заплахи в сфе-
рата на икономиката. Както 
знаем и нашите възможности 
да противостоим на този нагъл 
перманентен шантаж. Ще пов-
торя, оценяваме тези запла-
хи без да си правим илюзии, 
крайно реалистично. 

Що се отнася до военните 
сили – съвременна Русия, дори 
след разпада на Съветския съюз 
и загубата на значителен потен-
циал, е в момента една от най-
мощните ядрени държави в све-
та. И нещо повече – притежа-
ва определени предимства по 
отношение на редица най-но-
ви видове въоръжения.  В тази 
връзка не бива да има съмне-
ние у никого, че пряко нападе-
ние срещу нашата страна ще 
доведе до разгром и ужасни 
последствия за всеки потен-
циален агресор.

Същевременно технологи-
ите, включително отбранител-
ните, се променят бързо. Ли-
дерството в тази област пре-
минава и ще преминава от 
едни ръце в други, но военно-
то присъединяване на тери-
тории близки до нашите гра-

ници, ако позволим това да се 
случи, ще остане за десетиле-
тия напред, ако не и завинаги. 
И това за Русия ще бъде посто-
янно нарастваща, абсолютно 
неприемлива заплаха. 

Сега, при разширяването на 
НАТО на Изток, заплахата за 
нашата страна става все по-го-
ляма. През последните дни ръ-
ководството на НАТО директно 
заяви, че трябва да се ускори, 
да се форсира придвижването 
на инфраструктурата на али-
анса към границите на Русия. 
С други думи те вече втвърдиха 
своята позиция. Не можем да 
продължаваме просто да наблю-
даваме случващото се. Това би 
било абсолютно безотговорно 
от наша страна.

По-нататъшното разширя-
ване на инфраструктурата на 
НАТО и започващото военно 
усвояване на територията на 
Украйна за нас е неприемли-
во. За НАТО това е инструмент 
на външната политика на 
САЩ. На съседните с нас тери-
тории се създава враждебна към 
нас анти-Русия, която е поставе-
на под пълен външен контрол, 
усилено се населява с въоръже-
ни сили от натовските страни и 
се напомпва с най-съвременни 
оръжия. САЩ и техните съю-
зници наричат това „политика 
за сдържане на Русия“. Очевидни 
геополитически дивиденти.

А за нашата страна това е 
въпрос на живот и смърт. Въ-
прос за нашето историческо 
бъдеще като народ. И това не е 
преувеличение. Така стоят не-
щата. Реална заплаха не прос-

то за нашите интереси. А за са-
мото съществуване на нашата 
държава. Това е тази червена 
линия, за която нееднократно 
говорех. Те я преминаха.

За ситуацията в Донбас. 
Виждаме, че силите, които из-
вършиха държавен преврат в 
Украйна през 2014 г., завзеха 
властта и я държат с помощта 
на декоративни изборни про-
цедури, най-накрая се отка-
заха от мирното уреждане на 
конфликта. В продължение на 
осем години, безкрайно дълги 
осем години, ние направихме 
всичко възможно, за да раз-
решим ситуацията с мирни, 
политически средства. Всичко 
беше напразно.

Както казах в предишното 
си обръщение, човек не може 
да гледа какво се случва там 
без състрадание. Беше просто 
невъзможно да се търпи всич-
ко това. Трябваше незабавно да 
се спре този кошмар – геноци-
да срещу милионите живеещи 
там хора, които разчитат само 
на Русия, надяват се само на 
нас. 

На стр. 8

СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕСВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ

Т
рети март за мен винаги е бил осо-
бен, дори бих казал извънреден – 
като чувство, като очакване. Трети 
март е ден с особена символика. Но 

не заради това, че е предчувствие за неот-
вратимо прииждащата пролет, нито че е 
концентриран символ на подвига „за дру-
ги своя“, както е казано в Светото писание, 
а заради придобития навик на властта, 
която все по-често, през последните годи-
ни си позволяваше да го неглижира. Няма 
смисъл да подчертавам как цял един на-
род подобно на мен преживяваше срама 
от тези, на които не им се обръщаше езика да назоват 
истината и правдата за възкресението на българската 
държавност, което не можеше да бъде осъществено без 
руска кръв и руска воля, без беззаветната храброст на 
обикновения руски солдат и достолепното руско офи-
церство. Днес хулителите на Трети март, някои от кои-
то само страхливо подякваха на властниците, излязоха 
на светло. И тяхното име стана легион. Да се чуди човек 
откъде се взе тази черна неблагодарност, този най-пре-
зиран грях още от библейски времена сред моите братя 
българи. И сякаш чувам през вековете примирения глас 
на древния пророк Осия: „И ще загине моя народ, защо-
то знание не му достига.“ Друг на мое място би добавил 
и чест, но аз ще спра дотук, защото знам откъде извира 
тази протестанска ярост при споменаването само на ду-
мата Русия. Защото станаха вече 32 години, през които 
„Нова Зора“ не спира да се бори с поднебесните сили 
на мрака. 

Днес някои от тези, които хулят Русия, оприличават 
Путин на Хитлер, и заплашват всеки, който се опитва 
да бъде защитник на правдата. Те знаят, но не искат 
да си спомнят как започна всичко. Какво биха казали 
за факта, че властите в „Незалежная“ спазариха земя-
та на Източна Украйна с американските фирми за 
производство на шистов газ в Луганск и Славянск, 
където са най-големите залежи. И тъй като руснаци-
те от Източна Украйна не пожелаха да изоставят земята 
на предците си, мотивираните по съответен начин бан-

деровци, се хванаха за това, че те гово-
рят руски език. И се премина към тор-
моз. И тъй като жителите на Източна Ук-
райна държаха, че от памтивека тази земя 
е руска, бандеровците изкараха де що бе 
останало от съветско време оръжие и за-
почнаха да ги „съветват“. Къде със систе-
ми „Град“, къде с танкове и гаубици, къде 
с ракети „Точка У“. Демократичният свят 
и обективните медии не виждаха и не ис-
каха да знаят как за „по-демократично“ 
това население беше изтребвано с фо-
сфорни и касетъчни бомби. Задоволя-

ваха се само да съобщят, че еди кой си ръководител от 
самопровъзгласилите се републики, е бил вдигнат във 
въздуха при специална операция на ВСУ или някой друг 
е изгорял с огнехвъргачка. И се стигна до онези кръво-
пролития, които отнеха живота на 13 000 души и дру-
ги 50 000 бяха осакатени. За всичко обаче, „правилни-
те“ демократични вестници, медии и дипломатиче-
ски ведомства, виждаха дългата ръка на Путин. И го 
набиваха в главите на целия онзи свят, който десетиле-
тия вече е под желязната пета на САЩ. Защото този, в 
много отношения, закъснял ход на Путин, трябва да 
се разглежда като епизод от нестихващата война на 
САЩ срещу Русия. Всяко забавяне за година-две озна-
чаваше смърт на руската държава. Днес обаче Владимир 
Путин е притча „во езицех“. Дори ми е неудобно да спо-
мена епитетите, с които е окичван. Медиите под контрол 
подеха невиждана пропагандна канонада срещу Русия 
и пръски от тази медийна воня стигат и до Трети март. 
Тя впрочем не е свършвала никога. Но сега информа-
ционният повод бе специалната операция на въоръже-
ните сили на Русия за демилитаризация и денацифика-
ция на Украйна. И никакви разумни основания за това 
нито се обсъждат, нито се споменават. По тази причина 
публикуваме в този брой Обръщението на президента 
на Русия Владимир Путин, с което на 24 февруари за-
почна специалната военна операция. Правим го, въ-
преки че знаем, че няма да надвикаме гръмогласните и 
няма да усмирим побеснелите. Истерията е дотолкова 

неудържима, че няма смисъл и да питаме дали наисти-
на вярват, че ако Русия имаше друга възможност, щеше 
да избере операция от такъв характер. Нима Путин не 
знаеше, че по-трудно от обезвреждането на батальони-
те „Азов“, „Айгар“, „Десен сектор“ и пр.,  е да бъде спече-
лена добромереността и обективността на „медиите под 
контрол“, както ги бе определил Ноам Чомски? В аргу-
ментите, основанията  и предисторията на този сблъ-
сък, който изправя един срещу друг две части на един 
изкуствено разделен братски народ...

Но къде бяха всички трепетни демократи, когато пе-
тима президенти на САЩ водиха 11 „малки, победоносни 
войни“ с измислени аргументи, на хиляди километри от 
Вашингтон? Къде бяха, когато като безпардонен връх на 
наглостта, на двама от тях им бе присъдена Нобелова на-
града за мир? Честният интелектуалец Уилям Блум съ-
бра и подреди в две книги престъпленията на САЩ 
от 1945 г. до 2000 г. Тези книги имат заглавия, но ние 
ще ги обозначим с по-кратки: „Държава-престъпник“ 
и „Убитите надежди“. В тях той изброява 67 интер-
венции на САЩ, бомбардировки срещу 25 суверени 
държави, политически убийства в 35 държави и пр., 
и пр. Общо за 50 години – 167 случая на политическо 
насилие, убити „неправилни“ - между 13 и 30 милиона 
души. И това е без тези 22 години от 21-и век. Днес голя-
мата игра на САЩ е срещу Европа и Русия. И тя се из-
разява в пропастта между двете държави, което би било 
най-голямата победа на САЩ. Сметката е проста - Евро-
па ще зависи по отношение не само на енергоресурси-
те, изцяло от тях. А това е начин огромният, над 15 три-
лиона долара вътрешен дълг на САЩ, да бъде намален 
или окончателно изличен. Сиреч войната срещу Ру-
сия ще бъде заплатена от Европа с всички произти-
чащи от това зависимости. За Русия остава утехата, 
че по Божият промисъл ще води справедливата вой-
на за опазване на своята цивилизационна същност. 
А когато към отговорността за народа и държавата 
се прибави и отговорността за цяла една цивилиза-
ция, какво значение има дали си включен или изли-
чен от SWIFT, щом граничиш с Бога и щом си на пря-
ка връзка с Него. 

Уважаеми граждани на Ру-
сия! Скъпи приятели!

Д
нес отново считам за не-
обходимо да се върна 
към трагичните събития, 
случващи се в Донбас, и 

ключовите въпроси за осигуря-
ване на сигурността на Русия.

Нека започна с това, кое-
то казах в обръщението си от 
21 февруари тази година. Гово-
рим за това, което предизвика 
у нас особено безпокойство и 
тревога, за онези фундамен-
тални заплахи, които година 
след година, стъпка по стъпка, 
се създават грубо и безцере-
монно от безотговорни поли-
тици на Запад спрямо наша-
та страна. Имам предвид раз-
ширяването на блока на НАТО 
на Изток, приближавайки во-
енната му инфраструктура до 
руските граници.

Известно е, че в продълже-
ние на 30 години упорито и 
търпеливо се опитваме да по-
стигнем споразумение с воде-
щите страни от НАТО за прин-
ципите на равна и неделима 
сигурност в Европа. В отговор 
на нашите предложения, непре-
къснато се сблъскваме или с ци-
нична измама и лъжи, или с 
опити за натиск и изнудване, 
докато Северноатлантическият 
алианс междувременно, въпре-

ки всичките ни протести и опа-
сения, непрекъснато се разши-
рява. Военната машина се дви-
жи и – повтарям, се прибли-
жава до нашите граници.

Защо се случва всичко 
това? Откъде идва този нахален 
маниер на говорене от пози-
цията на собствената изклю-
чителност, непогрешимост и 
всепозволеност? Откъде идва 
пренебрежителното отношение 
към нашите интереси и абсо-
лютно легитимни искания?

Отговорът е ясен, всичко 
е ясно и очевидно. Съветски-
ят съюз в края на 80-те годи-
ни на миналия век отслабна, 
след което просто се разпадна. 
Целият ход на събитията тога-
ва е добър урок и за нас днес, 
който убедително показа, че па-
рализата на силата и волята е 
първата стъпка към пълна де-
градация и забрава. Щом загу-
бихме доверие в себе си за из-
вестно време, балансът на си-
лите в света се оказа нарушен.

Това доведе до факта, че пре-
дишните договори и споразу-
мения вече не са в сила. Убеж-
даването и молбите не помагат. 
Всичко, което не подхожда на 
хегемона, на управляващите, 
се обявява за архаично, остаря-
ло, ненужно. И обратното: всич-
ко, което им се струва полезно, 
се представя като върховна 

истина, прокарвана на всяка 
цена, нагло, безапелационно. 
На несъгласните се „чупят ко-
ленете“.

Това, за което говоря сега, 
засяга не само Русия и не 
само нас. Това се отнася за ця-
лата система на международ-
ните отношения, а понякога 
дори и за самите съюзници на 
САЩ. След разпадането на СССР 
всъщност започна преразпре-
делението на света и ключо-
вите норми на международ-
ното право, които се развиха по 
това време, бяха приети в края 
на Втората световна война и до 
голяма степен консолидираха 
нейните резултати - започна-
ха да пречат на онези, които се 
обявиха за победител в Студена-
та война.

Разбира се, в ежедневието, в 
международните отношения, в 
правилата за тяхното регулира-
не беше необходимо да се взе-
мат предвид промените в си-
туацията в света и баланса на 
силите. Това обаче трябваше 

да стане професионално, посте-
пенно, търпеливо, като се зачи-
тат интересите на всички дър-
жави и, разбира се, собствена-
та отговорност. Но се стигна до 
състояние на еуфория от абсо-
лютното превъзходство, един 
вид съвременна форма на абсо-
лютизъм, и дори на фона на ни-
ско ниво на обща култура и аро-
гантност на тези, които подгот-
вяха, приемаха и прокарваха ре-
шения, които бяха полезни само 
за тях. Ситуацията започна да се 
развива по различен сценарий.

Не е нужно да търсим при-
мери далеч в историята. Пър-
во, без никаква санкция от Съ-
вета за сигурност на ООН, те 
извършиха кървава военна 
операция срещу Белград, из-
ползвайки самолети и раке-
ти в самия център на Европа. 
Няколко седмици непрекъсна-
ти бомбардировки на цивилни 
градове, върху жизненоважна 
инфраструктура. Припомняме 
тези факти, защото някои за-
падни колеги не обичат да си 

спомнят тези събития и когато 
говорим за това, предпочитат да 
посочат не нормите на между-
народното право, а обстоятел-
ствата, които тълкуват както 
им е удобно.

След това дойде редът на 
Ирак, Либия, Сирия. Нелеги-
тимното използване на военна 
сила срещу Либия, манипули-
рането на всички решения на 
Съвета за сигурност на ООН 
по либийския въпрос доведо-
ха до пълно унищожаване на 
държавата, до появата на огро-
мно огнище на международен 
тероризъм, до факта, че стра-
ната се потопи в хуманитарна 
катастрофа, която не е спира-
ла, в дългогодишна гражданска 
война. Трагедията, която обре-
че стотици хиляди, милиони 
хора не само в Либия, но и в 
целия този регион, доведе до 
масово миграционно изселване 
от Северна Африка и Близкия 
изток към Европа.

Подобна съдба беше под-
готвена и за Сирия. Боевете на 

ИСТИНСКАТА СИЛА Е В СПРАВЕДЛИВОСТТА И ИСТИНАТА
• Слово на Владимир Путин при обявяване на 

специалната операция в Украйна на 24 февруари т.г.

Минчо МИНЧЕВ

ЗА ТРЕТИ МАРТ И ЗА ХОРА НА КЛЕВЕТНИЦИТЕ НА РУСИЯ



брой 9, 1 март 2022 г.  брой 9, 1 март 2022 г.Стр. 8 Стр. 9КОНТРАПУНКТСВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ

Литературният код 
на македонизма

От стр. 7

Именно тези стремежи, чув-
ства, болка на хората бяха за нас 
основният мотив да вземем ре-
шение за признаване на на-
родните републики на Дон-
бас.

Важно е да подчертая до-
пълнително: водещите стра-
ни от НАТО, за да постигнат 
собствените си цели, подкре-
пят във всичко крайни на-
ционалисти и неонацисти в 
Украйна, които, от своя стра-
на, никога няма да простят на 
кримчаните и севастополци-
те свободния им избор – обе-
динението с Русия.

Те, разбира се, ще посег-
нат и на Крим, точно както 
посегнаха на Донбас. С вой-
на, за да убиват, както по вре-
мето на Великата отечествена 
война бяха убивани от нака-
зателните отряди на украин-
ските националисти, съучаст-
ниците на Хитлер, беззащит-
ни хора. Те открито заявяват, 
че предявяват претенции и за 
редица други руски територии.

Целият ход на събитията и 
анализът на постъпващата ин-
формация показва, че сблъ-
съкът на Русия с тези сили е 
неизбежен. Въпрос на време 
е: те се готвят, изчакват под-
ходящото време. Сега те също 
претендират да притежават яд-
рени оръжия. Няма да им поз-
волим това.

След разпадането на СССР 
Русия прие новите геополи-
тически реалности. Ние ува-
жаваме и ще продължим да се 
отнасяме с уважение към всич-
ки новообразувани страни от 
постсъветското пространство. 
Ние уважаваме и ще продъл-
жим да уважаваме техния су-
веренитет и пример за това е 
помощта, която оказахме на 
Казахстан, изправен пред тра-
гични събития, с предизвика-
телство за неговата държавност 
и цялост. Но Русия не може да 
се чувства в безопасност, да се 
развива, да съществува при 
постоянна заплаха, идваща 
от територията на съвремен-
на Украйна.

Нека ви напомня, че през 
2000-2005 г. ние дадохме военен 
отпор на терористите в Кавказ, 
защитихме целостта на нашата 
държава, спасихме Русия. През 
2014 г. подкрепихме кримчани 
и севастополци. През 2015 г. 
въоръжените сили поставиха 
надеждна бариера пред про-
никването на терористи от 
Сирия в Русия. Нямахме друг 
начин да се защитим.

Същото нещо се случва и 
сега. На вас и на мен просто 
не ни е останала друга въз-
можност да защитим Русия, 
нашия народ, освен тази, 
която ще бъдем принудени 
да използваме днес. Обстоя-
телствата изискват от нас да 
предприемем решителни и 
незабавни действия. Народ-

ните републики на Донбас се 
обърнаха към Русия с молба 
за помощ.

В тази връзка, в съответ-
ствие с член 51 от част 7 от Ус-
тава на ООН, със санкцията 
на Съвета на федерацията на 
Русия и в изпълнение на дого-
ворите за приятелство и вза-
имопомощ, ратифицирани от 
Федералното събрание на 22 
февруари тази година с До-
нецката Народна република и 
Луганската народна републи-
ка, взех решение да се прове-
де специална военна опера-
ция.

Целта е да се защитят хо-
рата, които бяха подложени 
на тормоз и геноцид от ре-
жима в Киев в продължение 
на осем години. И затова ще 
се стремим към демилитари-
зация и денацификация на 
Украйна, както и към съд за 
онези, които са извършили 
многобройни кървави прес-
тъпления срещу цивилни, 
включително граждани на 
Руската федерация.

В нашите планове не вли-
за окупация на украински 
територии. Няма да налагаме 
нищо на никого със сила. В съ-
щото време чуваме, че напосле-
дък на Запад звучат все по-чес-
то твърдения, че подписаните 
от съветския тоталитарен ре-
жим документи, които консо-
лидират резултатите от Втората 
световна война, вече не трябва 
да се изпълняват. Е, какъв е 
отговорът на това?

Резултатите от Втората све-
товна война, както и жертви-
те на нашия народ, принесени 
на олтара на победата над на-
цизма, са свещени. Но това 
не противоречи на високите 
ценности на човешките пра-
ва и свободи, базирани на ре-
алностите, които се развиват 
днес през всички следвоенни 
десетилетия. Той също така не 
отменя правото на нациите на 

самоопределение, залегнало в 
член 1 от Устава на ООН.

Напомням, че нито по вре-
ме на създаването на СССР, 
нито след Втората световна 
война, никой никога не е пи-
тал хората на територията на 
съвременна Украйна как са-
мите те искат да уредят жи-
вота си. Нашата политика се 
основава на свободата, сво-
бодата на избор всеки сам да 
определя своето бъдеще и бъ-
дещето на своите деца. И ние 
считаме това право за важно 
– правото на избор – да бъде 
използвано от всички наро-
ди, живеещи на територията 
на днешна Украйна, от всеки, 
който го желае.

Обръщам се към гражда-
ните на Украйна. През 2014 г. 
Русия беше длъжна да защити 
жителите на Крим и Севасто-
пол от онези, които вие сами-
те наричате „нацисти“. Крим-
чани и севастополци направи-
ха своя избор да бъдат с исто-
рическата си родина, с Русия, 
и ние подкрепихме това. Повта-
рям – просто не бихме могли да 
направим друго.

Днешните събития не са 
свързани с желанието за на-
кърняване на интересите на 
Украйна и украинския народ. 
Те са свързани със защитата 
на самата Русия от онези, кои-
то взеха Украйна за заложник 
и се опитват да я използват 
срещу страната ни и нейния 
народ.

 Ще повторя, нашите 
действия са акт на самозащи-
та от създалите се за нас за-
плахи и нещастието, още по-
голямо от случващото се днес. 
Колкото и да е тежко, моля това 
да бъде разбрано. Призовавам 
към взаимодействие, за да мо-
жем час по-скоро да затворим 
тази трагична страница и за-
едно да вървим напред, да не 
позволяваме на никого да се 
намесва в нашите отношения, 

а да ги градим самостоятел-
но – по начин, който да съз-
дава необходимите условия 
за преодоляване на всички 
проблеми и въпреки държав-
ните граници, да ни укрепва 
вътрешно като единно цяло. 
Вярвам, че ни предстои имен-
но такова бъдеще.

Длъжен съм да се обърна и 
към военнослужещите от въ-
оръжените сили на Украйна.

Скъпи другари! 
Вашите бащи, дядовци, 

прадядовци са се борили с на-
цистите, защитавайки общата 
ни Родина. И не са го правили, 
за да завземат властта в Ук-
райна днешните неонацисти. 
Дадохте клетва за вярност на ук-
раинския народ, а не на антина-
родната хунта, която ограбва 
Украйна и се подиграва със съ-
щите тези хора.

Не изпълнявайте престъп-
ните й  заповеди. Призова-
вам ви незабавно да оставите 
оръжията си и да се прибере-
те вкъщи. Нека обясня: всич-
ки военнослужещи от украин-
ската армия, които изпълнят 
това изискване, ще могат сво-
бодно да напуснат зоната на 
бойните действия и да се вър-
нат при семействата си.

Още веднъж настоятелно 
подчертавам: цялата отговор-
ност за евентуално кръвопро-
литие ще бъде изцяло на съ-
вестта на режима, управля-
ващ на територията на Украй-
на.

Сега няколко важни, мно-
го важни думи за тези, които 
може да се изкушат да се наме-
сят в текущите събития.

Който се опитва да ни пре-
чи и още повече да създава за-
плахи за страната ни, за на-
шия народ, трябва да знае, че 
отговорът на Русия ще бъде 
незабавен и ще ви доведе до 
такива последици, каквито 
никога не сте изпитвали в ис-
торията си. Готови сме за вся-
ко развитие на събитията. 
Всички необходими решения 
в тази насока са взети. Надя-
вам се, че ще бъда чут.

Уважаеми граждани на Ру-
сия!

Благосъстоянието, само-
то съществуване на цели дър-
жави и народи, техният успех и 
жизнеспособност винаги про-
излизат от мощната коренова 
система на тяхната култура и 
ценности, опит и традиции 
на техните предци и, разбира 
се, пряко зависят от способнос-
тта за бързо адаптиране към по-
стоянно променящия се живот, 
върху сплотеността на обще-
ството, неговата готовност да се 
консолидира, да събере всички 
сили, за да продължи напред.

Силите са необходими ви-
наги – винаги, но силата може 
да бъде с различно качество. По-
литиката на „империята на лъ-
жата“, за която говорих в на-
чалото на речта си, се основава 
предимно на груба, директна 
сила. В такива случаи казваме: 
„Сила има ли, не му е нужен ум“.

И ние с вас знаем, че истин-
ската сила е в справедливост-
та и истината, която е на наша 
страна. И ако това е така, тога-
ва е трудно да не се съгласим с 
факта, че силата и готовността 
за борба са в основата на неза-
висимостта и суверенитета, не-
обходимата основа, върху която 
единствено можете надеждно 
да изградите бъдещето си, да 
изградите своя дом, своето се-
мейство, своята родина.

ИСТИНСКАТА СИЛА...

Скъпи сънародници!
Уверен съм, че войниците и офицерите на руските въоръ-

жени сили, отдадени на своята страна, ще изпълнят профе-
сионално и с мъжество своя дълг. Не се съмнявам, че всички 
нива на управление, специалисти, отговорни за стабилността на 
нашата икономика, финансовата система, социалната сфера, ръ-
ководителите на нашите компании и целият руски бизнес 
ще действат координирано и ефективно. Разчитам на консо-
лидирана, патриотична позиция на всички парламентарни пар-
тии и обществени сили.

В крайна сметка, както винаги е било в историята, съдба-
та на Русия е в надеждните ръце на нашия многонационален 
народ. А това означава, че взетите решения ще бъдат изпъл-
нени, поставените цели ще бъдат постигнати, сигурността 
на нашата Родина ще бъде надеждно гарантирана.

Вярвам във вашата подкрепа, в онази непобедима сила, 
която ни дава любовта към Отечеството. 

Превод: Надя Попова

Наближава 3-ти март, 
националният ни 
празник. Денят, в 
който е подписан 

Санстефанският мирен дого-
вор, който слага край на тур-
ското робство и българския 
народ, след близо пет века, от-
ново има своя суверенна дър-
жава. Но празникът ни отново 
ще бъде помрачен от наемни-
ците на колониалната адми-
нистрация в България - исто-
рици, журналисти, политици и 
всякакви други словоблудства-
щи платени амбразури на ру-
софобията. Те пак ще изопача-
ват фактите и пак ще твърдят, 
че Русия е имала за цел преди 
всичко да излезе на „Проливи-
те” и не освобождението на по-
робения български народ е била 
главната й цел. Че Русия не ни е 
освободила, а ни е окупирала. Че 
сме платили на Русия с не знам 
си колко волски коли злато! Че 
едва ли не по-голяма била за-
слугата на германския канц-
лер Ото фон Бисмарк, защото 
бил дал „благословията си“ за 
тази война и обещал да не на-
пада Русия, докато тя воюва с 
Турция. Ще се опитам да отго-
воря 

на твърденията на 
българските русофоби. 

Да започнем с това, че Бъл-
гария е била не освободена, а 
окупирана от Русия. Добре, 
аз питам: когато руските вой-
ски бяха на румънския бряг на 
р. Дунав през месец април 1877 
г., кой беше министър-предсе-
дател на България? Защото, за 
да бъде България окупирана тя 
трябва да е имала своя държа-
ва и свое правителство. Имала 
ли е? Българският народ не е 
съществувал на картата на Ев-
ропа със своя държава, г-да ру-
софоби! На тази територия от 
Бяло море до Дунав на картата 
на Европа е отбелязана Осман-
ската империя. Българският 
народ получава своя държава 
след като Русия изгонва тур-
ските войски с цената на де-
сетки хиляди жертви. На тези 
мои твърдения 

русофобите веднага ще 
контрират. 

Да, но след подписване-
то на Санстефанския дого-
вор руснаците са останали с 
войските си тук и това вече е 
окупация. Русофобите много 
обичат този термин „окупация“ 
и винаги намират повод да го 
приспособят по някакъв на-
чин към своите русофобски 
доводи. Т.е. според тях Русия 
трябваше да се изтегли с вой-
ските си веднага след подпис-
ването на мирния договор с 
Турция. А нямаше ли турски-
те войски да се върнат обра-
тно невъзпрепятствани от ни-
кого? А току-що освободени-
ят български народ имаше ли 
подготвена въоръжена вой-

ска да се защити? Можеше ли 
току-що освободената Бълга-
рия, без да има никакъв опит, 
да състави правителство, ми-
нистерства, армия, полиция, 
правосъдни органи, кметства, 
пощи, съобщения и т.н., и т.н.? 
Не бяха ли именно нашите ос-
вободители, които помогнаха 
в създаването на всичко това? 
Или вие, г-да русофоби, смя-
тате, че руснаците трябваше 
да си отидат и тук да дойдат 
Германия, Англия, Австро-Ун-
гария и заедно с Турция да се 
разпореждат?

Но техният „съкрушаващ” 
аргумент е, че Русия имала ин-
терес преди всичко да излезе на 
„Проливите”. Питам: дали Лю-
бен Каравелов, Захарий Стоя-
нов и Стефан Стамболов не са 
се досещали за „тайната цел“ 
на Русия и защо не са изпра-
тили делегация при Алексан-

дър Втори с молба: „Ваше Ве-
личество, не ни освобождавай-
те защото ние си живеем добре 
с турците, а Вие имате съвсем 
друга цел!“? Такъв сценарий ли 
предлагате, господа русофо-
би? Но да допуснем, че излиза-
нето на „Проливите” е бил ин-
тересът на Русия. В такъв слу-
чай, 

не съвпада ли интересът на 
Русия 

с интереса на българския 
народ да има своя държава? 
Защо ви дразни интересът на 
Великата Руската империя, г-да 
русофоби? Защо една Белгия, с 
територия, колкото е една Руска 
губерния, може да има инте-
реси на хиляди километри от 
границите си – чак в Африка 
(Белгийско Конго)? Защо една 
Холандия, също с територия 
колкото една руска губерния, 
може да има интереси на пове-
че от 20 000 км от собствената 
си територия, в Индонезия? А 
една империя като Русия, да 
не може да има интереси само 
на пет или шестстотин км по-
далече от границите си? Защо?

Но на тези въпроси русо-
фобите няма как да отговорят. 
Вместо аргументи ще извадят 
лъжата, че сме били сме пла-
тили със злато за освобожде-
нието си! А повече от сто хиля-
ди руски войници – убити, ране-
ни, осакатени за цял живот, кол-
ко струват те? Не си ли задавате 
този въпрос? А колко е струвало 
на Русия въоръжението на ар-
мията, боеприпасите, оръди-
ята, пушките, облеклото, из-
хранването на тази армия? 
Изчислявате ли всичко това 
или това не е важно за вас? И 
сега искам да ви запитам нещо, 
г-да русофоби. Ако между тези 
млади руски момчета дали жи-
вота си за нашето освобожде-
ние имаше един Цилоковски, 
един Ломоносов, един Чайко-
вски, един Чехов и т.н., кол-
ко би струвал той? Отговоре-
те ми! „Всеки българин, който 

и да е той, когато срещне русин 
трябва да му се поклони. Защо-
то, ако не бяха руснаците, кои-
то дадоха 200 000 жертви за на-
шето освобождение, днеска ние 
щяхме да ходим с чалми и да се 
поздравяваме със „селям алей-
кум“! Това са думи на Атанас 
Буров, г-да русофоби. Замъл-
чете поне пред него! Той е ваш 
кумир!

А защо те не дойдоха?

Вие твърдите, че именно 
Бисмарк има голяма заслуга за 
нашето освобождение, защото 
обещал на Русия да не я напа-
да докато тя воюва с Турция. А 
защо Германия не дойде да ни 
освободи? Или Англия? Или 
пък Австро-Унгария? Нали и те 
бяха на Цариградската конфе-
ренция и Абдул Хамит на тях 
обеща, че ще даде автономия 
на България? И след като не из-
пълни обещанието си, защо тези 
три Велики сили не дойдоха да 
ни освободят? Или поне една от 
тях. А знаете ли защо? Защото 
„вашият“ Бисмарк е наричал 
нас, българите „конекрадците 
от долния Дунав“. „За тях, каз-

вал той, аз не давам костите и 
на един померански гренадир!“ И 
още нещо, точно тези три Вели-
ки сили само три месеца след 
подписването на Санстефан-
ския мирен договор, свикаха 
т.нар. Берлински конгрес, на 
който разпокъсаха освободе-
ната от русите близо 200 000 кв 
км територия населена с бъл-
гари, на три части – Княже-
ство България, Източна Руме-
лия и Македония, която оста-
виха под турско робство. Може 
би точно заради тези „заслуги“ в 
България няма нито един па-
метник на Бисмарк! Но на ру-
ските воини, дали живота си за 
нашето освобождение, има поч-
ти във всеки български град.
Дойде ми до гуша от вас, г-да 

русофоби, 

да слушам измишльотини-
те и клеветите ви против на-
шите освободители. При това 

не са малко онези от вас, които 
завършиха образованието си 
в Русия и благодарение на това 
направихте кариера тук, в Бъл-
гария. Не чакахте дълго след 
Десети ноември 1989 г. и бър-
зо се ориентирахте в новата 
обстановка. Забравихте Ру-
сия! Забравихте, че съвсем без-
платно завършихте образова-
нието си там! Че сте яли руски 
хляб!  При това не малко от вас 
са синове на бивши партийни 
функционери на БКП. Сега об-
лагите идват от другаде. Както 
се казва „парите не миришат“, 
особено зелените.

През последните тридесет 
години се прави всичко въз-
можно ние, българите,  да бъ-
дем откъснати от славянство. 
И най-вече от Русия. Не мал-
ко български историци пра-
вят нови „открития“, че види-
те ли Аспарух дошъл не с десе-
тина, а с повече от 40 000 пра-
българи. Едва ли не повече от 
отдавна живеещите тук славя-
ни. Че тук е имало и не малко 
траки. Така че повече сме бъл-
гари и траки, но не и славяни. 

Ако това е така защо българи-
те не са наложили своя език? 
Защо и до днес ние, българите, 
можем да се разберем без пре-
водач и със сърби, хървати, 
чехи, поляци и най-вече, с ру-
сите? Отворете един Българо-
руски, или Руско-български 
речник и забележете, че повече 
от петдесет процента от думи-
те са еднакви в българския и 
руския език. Защо Паисий не 
е написал „Българска история“ 
или „Българо-славянска исто-
рия“, а е написал „Славянобъл-
гарска история“? Но за българ-
ския русофоб бялото винаги е 
черно!

Споделих веднъж тези мои 
разсъждения с мой приятел, а 
той ми отговори: „Бъди спокоен 
приятелю, един ден, когато ру-
сите стъпят пак на българския 
бряг, те, българските русофоби, 
пак ще бъдат първи с букетите 
в ръце!” И сигурно ще е прав. За 
съжаление изглежда хамелеон-
щината е наша българска черта. 
Казвам го с болка.

Защо толкова бързо забра-
вяме неопровержимите фа-
кти, че колкото пъти Бълга-
рия е била против Русия, тол-
кова пъти България завърш-
ва с катастрофа. Така беше и 
през Първата световна, и през 
Втората световна война. През 
Първата световна загубихме 
11 хиляди кв км от територия-
та си и трябваше да плащаме 
1,5 млрд.златни франка. През 
Втората световна война пла-
щахме репарации и ако не за-
губихме територии, това пак 
беше благодарение на Русия, 
която ни защити на Парижка-
та мирна конференция с ар-
гумента, че в България е имало 
съпротивително движение и, че 
сме взели участие във войната 
против Хитлерова Германия.

А сега, защо обичам Русия? 

Ще започна с времето, в кое-
то съм се родил и живял. Време-
то на Съветския Съюз и Народ-
на Република България. Още 
не възстановената от войната с 
Хитлер съветска страна, разру-
шена до Москва и Сталинград, 
през 1948 г. у нас дойдоха спе-
циалисти от Съветския съюз и 
започнаха да строят заводите 
в Димитровград – химически 
и циментови. През 1951 г. те, 
руските специалисти, започнаха 
строителството на Варненския 
корабостроителен и корабо-
ремонтен завод. И до ден дне-
шен жилищата, в които са живе-
ли руските специалисти във Ва-
рна – кв. Аспарухово, са извест-
ни като „руските блокове“. 

На стр. 10
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Подкрепян от войниците, 
продължил пеш до Казанлък. 
Предстоял път през опустоше-
ната и догаряща Розова долина, 
през Тракийската низина, пре-
върната в гробница. “Картини-
те, които се откриха пред по-
гледа ми в това пътуване, слу-
жат като най-добър стимул за 
пълномощника, комуто са пове-
рени преговорите за сключва-
не на мир от най-миролюбивия 
цар, положил толкова усилия, 
за да избегне войната. Всичко, 
което видях по пътя... от друга 
страна, потвърждава и доказ-
ва необходимостта да се изба-
ви този богат край веднъж за-
винаги от непосредственото 
господство на турците и да се 
въведе нов ред, който може да 
осигури благоденствие на насе-
лението и да въдвори траен ми-
рен живот”, пише Игнатиев в 
записките си.

Потресен от видяното, огор-
чен от прибързаното спиране на 
победоносното настъпление на 
армията, той заявява в лицето 
на главнокомандващия Нико-
лай Николаевич: “Ако вие не бя-
хте брат на царя и Велик княз, 
а обикновен главнокомандващ, 
то щяхте да понесете страш-
на отговорност пред история-
та и пред Негово величество”, и 
заключава за себе си: “В главна-
та квартира имаше руски офи-
цери, но в по-голямата част от 
тях нямаше руска кръв, нито 
руска душа”... А Великият княз 
оттук нататък все ще му подла-
га динена кора.

Новите обстоятелства се 
отразяват неизгодно за под-
писването на окончателния 
мир. Турците се опъват, на-
пускат заседанията. От дру-
га страна, Горчаков настоява 
мирът да се подпише не по-
късно от 19 февруари (3 март) 
– деня на коронацията на 
царя и деня на премахването 
на крепостното право. И в съ-
щото време, за да успокои за-
падните владетели, обявява, 
че мирът ще е предварителен 
и че Русия ще уважи тяхното 
съгласие.

След всички неуспешни уси-
лия Игнатиев използва една из-
питана рецепта – песен вместо 
куршуми. По време на мисия-
та му в Хива и Бухара, той взе-
ма със себе си 50 казака – певци. 
Вместо с оръжие те си пробиват 
път през непознатите степи и 
неизвестните азиатски племе-
на с песен. И сега той предлага 
същото. Елитни воински части 
тръгват към Цариград с музи-
ка и песни. Уплашени, турски-
те пълномощници се връщат в 
Сан Стефано и възстановяват 
преговорите. Мирът е подпи-
сан! България възкръсва! С 
подписа на Игнатиев се въз-
становява българската дър-
жава с граници, обхващащи 
почти всички региони, насе-
лени с българи. И с излаз на 
море. Султанът ратифицира до-

говора. Изпращат Игнатиев в 
Петербург за подписа и на им-
ператора. Графът, вече полу-
чил тази наследствена титла от 
току-що наградения му баща, 
се договаря с главнокомандва-
щия, че на мястото на почина-
лия княз Черказки за граждан-
ски комисар на Македония, в 
която още не е влязла руската 
армия, да бъде назначен дипло-
матът М.А. Хитрово, който да се 
заеме с изграждането на местно 
управление. Дивизията на гене-
рал М. Скобелев трябвало да за-
еме цялата област. Но това не е 
изпълнено – главнокомандва-

щият е болен и уморен, пред-
почита елитната войска на Ско-
белев да стои около него, пред 
стените на Цариград. Авторът 
на Санстефанския договор не е 
върнат обратно на дипломати-
ческия пост и няма как да следи 
за изпълнението на договора. 
“Ако това се беше осъществи-
ло, то, разбира се, на Берлинския 
конгрес представителите на 
Англия и Австро-Унгария биха 
били затруднени в желанието 
си да разкъсат създадената от 
Русия България” – с огорчение 
констатира в спомените си граф 
Игнатиев.

Предстоят нови интриги и 
нови изпитания пред автора на 
Санстефанска България и пред 
самата нея. Царят го определя 
като втори член – и най-ком-
петентен! – на руската делега-
ция за участие в Берлинския 
конгрес. Надигат се външните и 
вътрешни врагове. Германски-
ят кайзер Вилхелм Първи пише 
на Бисмарк, че само при мисъл-
та, Игнатиев да участва в кон-
греса, му става лошо. Англия, 
Австро-Унгария, пък и Турция 
не желаят неговото появяване 
на политическата сцена. Свои-
те се страхуват от неотстъпчи-
востта му. Александър Втори се 
поддава – само и само да избег-

не нова война. Русия е потресе-
на – победителката е победена, 
а България – разпокъсана. Граф 
Игнатиев завинаги е отстранен 
от дипломатическото попри-
ще. Но българите не го изхвър-
лят от умовете и душите си. На 
първото неофициално заседа-
ние на Първото Велико народ-
но събрание, когато се обсъжда 
въпросът за бъдещия български 
княз, Стефан Стамболов е кате-
горичен: “Ген.Игнатиев е взел 
живо участие в нашата черков-
на борба, която той направля-
вал, вдъхновявал и защищавал; 
той не бил чужд и на нашите 

революционни движения; помня 
аз какво ни той говори, когато 
го посетих в Цариград в 1875 г. 
Той ме насърчи да водим борба-
та и пророчески ми каза, че ско-
ро ще дойде денят на нашето 
Освобождение. Той в Цариград-
ската европейска конференция 
защити силно българското на-
ционално дело. Царският фер-
ман за Екзархията с граници-
те на екзархата е негово дело; 
привилегированите автоном-
ни области в техните граници, 
с които се очерта целокупното 
българско отечество, е пак не-
гово дело. Санстефанска Бълга-
рия, господа, е пак негово дело. 
Той искрено обичаше българския 
народ и желаеше нелицемерно 
неговото величие и съединение. 
И има ли по-добър от него кан-
дидат за българския престол?” 
Словото било посрещнато с бу-
рни одобрения, но и тази идея 
остава само в сферата на неосъ-
ществените желания – Алексан-
дър Втори решава български 
владетел да не бъде никой от ру-
скоподаните князе и одобрява 
племенника на императрицата 
Александър Батенберг.

Граф Игнатиев се оттегля в 
имението си в село Круподерин-
ци, Виницка област (днешна Ук-
райна). Здравето му е сломено. 

Изненадващо, вместо в Бълга-
рия или Черна гора, където го 
очакват и желаят, през лятото 
на 1879 г. е назначен за две лета 
за генерал-губернатор на пана-
ира в Нижни Новгород. Зажад-
нял за народополезна дейност, 
той се впуска в работа, която до 
ден-днешен оставя трайни сле-
ди и трайни спомени. 

Неотдавна получих извад-
ки от съвременни автори, кои-
то описват невероятната му ду-
шевност и организаторски та-
лант. Бившият дипломат с из-
ключителна енергия се заема с 
благоустройството, въвеждане-
то на ред в най-големия в Ру-
сия панаир, където се стичали 
над 300 000 посетители от ця-
лата страна. Вместо старите и 
мръсни дървени бараки и сер-
гии той построява подобни на 
Парижката изложба павилиони 
от стомана и стъкло. Въвежда 
строги охранителни и проти-
вопожарни мерки. Заема се с 
благоустройството на града, на 
пристанището, със строител-
ството на Сибирската жп линия 
и пр. Бил горещ привърженик 
на общественото самоуправле-
ние. Като човек, необикновено 
хуманен, никога не прилагал 
наказателни мерки, дори нико-
го не е глобявал за нарушаване 
на създадените правила. С про-
винилите се разговарял, убеж-
давал ги, но не ги наказвал. И 
това довело до положение, ко-
гато всички съзнателно изпъл-
нявали всички негови разпо-
реждания. Сутрин ставал в 6 
часа и с каляската си обикалял 
панаира, а много често и но-
щем – на кон. Разговарял с хо-
рата, вслушвал се в съветите, 
веднага реагирал на молбите. 

Особено подпомагал бе-
дните и бездомните времен-
ни работници, за които по-
строил модерно общежитие. 
Бил изключително достъпен, 
доброжелателен и в същото 
време строг и последователен 
в изпълнението на разпореж-
данията дори и към висшес-
тоящите. Ползвал се с тако-
ва обаяние сред всички слое-
ве на населението, че на нико-
го и в главата не му минавало, 
че може да не изпълнява ус-
тановения ред. Не забравял и 
любимата си България. Граф 
Игнатиев събирал помощи 
от търговци за укрепване на 
младите й инстутиции. Обя-
вяват го за почетен гражда-
нин на панаира и на града. На 
негово име се учредява сти-
пендия за учащи се.

Александър Трети за една 
година го назначава за минис-
тър на вътрешните работи. 
Като човек, лишен от чиновни-
чески манталитет, граф Игна-
тиев се опитва да промени мно-
го неща в живота на горещо 
обичаната си родина, да сбли-
жи царя с народа, като подгот-

вя свикване на Народно събра-
ние. Царят обаче смята, че това 
ще застраши неговото самовла-
стие. Игнатиев е отстранен и об-
речен 25 години на политическа 
смърт. Отдава се на обществе-
на и благотворителна дейност. 
Пише спомени. Като пред-
седател на Санктпетербург-
ския славянски комитет съби-
ра средства за обучението на 
български младежи и постро-
яването на храм-паметника 
“Рождество Христово” в село 
Шипка – пантеон на загина-
лите за нашето освобождение 
руски воини и български оп-
ълченци.

През 2008 г. една българ-
ска роза, изрязана върху камък, 
беше поставена в църквата в с. 
Круподеринци, където е погре-
бан големият българолюбец. От 
името на признателния българ-
ски народ.
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МАЛКО ИЗВЕСТНИ ЩРИХИ...

Граф Николай Павлович Игнатиев

От стр. 9
Дори и брокерите на недви-

жими имоти, едно съвсем младо 
поколение, ги наричат така – „ру-
ските блокове”. За две-три десе-
тилетия руските ни братя по-
строиха в България заводи, ка-
квито никога не е имало – ме-
талургични, оловно-цинкови, 
медодобивни. Заводи за торо-
ве, за калцинирана сода, за сяр-
на киселина и какви ли още не. 
Само циментовите заводи бяха 
шест на брой. Русите превърна-
ха България от изостанала аграр-
на страна - една от най-бедни-
те страни в Европа – в развита 
индустриална страна, уважа-
вана от развитите европейски 
страни. Нашите куратори по 

Черноморието, а също и пла-
нинските, бяха посещавани от 
немски, английски, шведски, 
холандски и всякакви други 
западни туристи. Възхищава-
ха се на модерните ни хотели и 
плажове, на вкусната ни храна. 
България беше между първите 
тридесет страни в света по ико-
номическо развитие и по жиз-
нен стандарт. Няма друга стра-
на в света, в която 95% от жи-
телите й да притежават собст-
вени жилища! И всичко това 
през оня период, през който 

бяхме рамо до рамо с Русия. 
До изграждането на достатъч-
но електроцентрали, получа-
вахме по електропровода „Мир“ 
(през Румъния) електроенергия 
по 1 (една) копейка за киловат. 
Получавахме нефт много пове-
че от необходимите за страна-
та ни количества, а излишъкът 
реализирахме като реекспорт, от 
което се реализираха допълни-
телни печалби за страната.

А известно ли ви е, г-да ру-
софоби, че от всичко три заво-
да за радари в света, единият 

беше построен пак от Русия 
тук, във Варна?
А какво направихте вие след 

1989 г.? 

Вие, поклонниците на За-
пада, разрушихте и разпро-
дадохте на скрап българската 
икономика и превърнахте от-
ново България в най-бедна-
та европейска страна. Отно-
во изправихте България сре-
щу Русия и резултатът е нали-
це. Ругаете Русия, а ругатните 
се връщат като бумеранг вър-

ху обеднелия български на-
род! Някога проф. Ал. Балаба-
нов беше казал: „Неблагодар-
ността е смъртен грях, който с 
нищо не може да се изкупи!“ Но 
на вас ви е все едно, защото 
вашият грях ще изкупува на-
рода ни!

Но ще спра дотук и ще за-
върша така:

Долу русофобите!
Русофобите, вън!
Да живее трети март!
Да живее Русия!
Да живее приятелството 

между България и Русия!
Между българския и ру-

ския народ! 

ЕМАНУИЛ СЛАВОВ, Варна

АЗ ПИТАМ

Мехмет Али ГЮЛЛЕР

Путин спечели първа-
та фаза от борбата 
за глобално надмо-
щие между САЩ и 

Русия, центрирана върху Ук-
райна. Първата фаза започна 
със споделянето със световна-
та общественост на 17 декем-
ври 2021 г. на проектоспора-
зумението от 9 точки, което 
Русия даде на САЩ и НАТО. 
След като известно време прота-
каха нещата, на 27 януари 2022 
г. САЩ и НАТО бяха принудени 
да дадат писмен отговор. Но, за 
разлика от Русия, САЩ посочи-
ха, че няма да споделят отго-
вора си с обществеността. От-
говаряйки на отговора на САЩ, 
на 17 февруари Русия дръпна 
завесата на първо действие от 
борбата за надмощие.

Отговорът на отговора от 
Русия

Посланията в отговора на 
Москва са следните:

• Неприемливо е това, че 
САЩ пренебрегнаха пакет-
ния характер на предложени-
ята на Русия. И като подби-
раха специално „подходящите 
теми“,  извъртаха и тях, така, 
че да си осигурят предимство;

• Исканията на Русия, кои-
то са в пакет, трябва да се из-
пълнят изцяло: 

1) Трябва да се отхвърли по-
нататъшното разширяване на 
НАТО;

2) „Букурещката форму-
ла“, която посочва, че Украйна 
и Грузия ще станат членове на 
НАТО, трябва да се оттегли;

3) Военните способности 
- инфраструктурата на НАТО 
трябва да се върнат към по-
ложението от 1997 г., когато 
бе подписан Учредителният до-

кумент Русия-НАТО, и да се от-
хвърли основаването на во-
енни бази в териториите на 
страните, които по-рано бяха в 
състава на СССР и не са членки 
на НАТО;

• Ако Украйна стане член 
на НАТО има риск от кон-
фликт Русия-НАТО. Протоко-
лът от Минск трябва да се из-
пълнява и да се преустанови 
доставката на оръжие на Украй-
на;

• Ако САЩ не дадат обвърз-
ващи гаранции, Русия ще отго-
вори подобаващо, включително 
с военнотехнически мерки.
Киев: Шансът ни за членство 

в НАТО намаля.

1) Както ще се види и от 
отговора, критичната тема 
е членството на Украйна в 
НАТО. На първия етап Путин 
вдигна на полицата натовското 
членство на Украйна. А на вто-
рия етап цели да получи пис-
мени гаранции от САЩ/НАТО, 
че това няма да стане.

Впрочем президентът на 
Украйна Володимир Зеленски 
каза, че шансът на страната  му 
за членство в НАТО е намалял. 
(17.2.2022). Зеленски поясни, че 
за това има две причини. Пър-
вата е съпротивата на Русия 
срещу натовското членство на 
Украйна; втората е поведение-
то на някои страни-членки въ-
тре в НАТО…

Зеленски не посочва име-
на, но страните, които визира са 
ясни: някои страни в НАТО, от 
Хърватия до Унгария, начело 
с Германия и Франция… Изя-
влението на канцлера на Герма-
ния Олаф Шолц на съвместната 
пресконференция със Зеленски, 
че „Темата за членството на 
Украйна в НАТО в този момент 
не е на дневен ред“, ще да е до-

вършило надеждата на Киев.
Сега Вашингтон, отхвър-

ляйки като междинна фор-
мула да даде писмени гаран-
ции, че Украйна няма да стане 
член на НАТО, казва, че „Украй-
на и без друго не е в състояние 
да изпълни изискванията за на-
товско членство“. И ще следва 
тактиката да държи въпроса 
на полицата, за да го свали в 
удобно време. Ето, това ще е 
втората фаза на борбата меж-
ду Путин и Байдън.

Европа се раздели, в НАТО 
има сърдити

Посочихме че  критична-
та тема в борбата САЩ-Ру-
сия е членството на Украйна в 
НАТО, но разбира се има и дру-
ги важни теми, по които Путин 
получи до голяма степен жела-
ното от него;

2) Русия формира пукнати-
на вътре в НАТО: противопос-
тави САЩ на двойката Герма-
ния-Франция, а това отслаби 
целта на Байдън „да реставри-
ра трансатлантическата връз-
ка“;

3) От друга страна Евро-
па се раздели по осите Герма-
ния-Франция и Англия-Пол-
ша. Англия обяви, че с Полша 
и Украйна е основала „троен 
съюз“ вътре в Европа;

4) САЩ не успяха да сп-

рат проекта „Северен поток-2“ 
между Русия и Германия. Гер-
манската капиталистическа кла-
са си поставя за цел още да за-
дълбочи отношенията с Русия и 
Китай, които развива от 20 годи-
ни. И без друго съюзът AUKUS, 
който САЩ учредиха с Англия и 
Австралия, бе нанесъл удар вър-
ху френския капитал. Към това 
се добавят и проблемите, които 
французите имат с англичаните 
по море, в риболова и миграция-
та. Фратини:

 Путин беше прав

Всъщност името, което 
най-ясно изрази резултата от 
първата фаза, беше председа-
телят на Държавния съвет на 
Италия Франко Фратини: „Пу-
тин беше прав, когато в речта 
си, произнесена през 2007 г. на 
Мюнхенската конференция по 
сигурността, обяви, че е над-
хвърлена еднополюсността, т.е. 
схващането, довело до превръ-
щането на САЩ в глобален по-
лицай, който определя порядъка 
на всяко място“. (15.02.2022).

Да, Китай и Русия сложиха 
край на глобалната полицей-
щина на САЩ!

В заключение, ще цитирамe 
написаното от Александър Ста-
вер в сайта km.ru, (19.02.2022). 

„Войната в Украйна могат 
да я спрат само украинците. Ко-
лелото на войната е задвиже-

но и едва ли може да се спре, но 
е напълно възможно това да се 
минимизира. Цялата тази ис-
тория с нападението на Русия и 
останалите измислици, са съчи-
нени съвсем не заради Украйна и 
украинците.“

Но тъй като бившият коме-
диант, днес президент на Украй-
на, Володимир Зеленски оп-
равдава квалификацията „Кук-
ла на Запада“, един пенсиони-
ран турски бригаден генерал 
Неджат Еслен разказва специ-
ално за него следния поучите-
лен анекдот. Осъдили на смърт 
Темел, завели го до бесилката и 
го попитали: „Какво е последно-
то ти желание?“ А той отвър-
нал: „Нека това да ми е за урок!“. 
„Това да е за урок и на куклата 
на Запада Зеленски“, завършва 
генералът своя коментар. В на-
чалото на същия отбелязва: „На-
чалото на напрежението в Ук-
райна поставиха САЩ, провеж-
дайки военни учения на НАТО в 
Балтийските страни, Полша и 
Румъния, и, използвайки Гърция 
като своя военна база“. А ти-
ражният турски всекидневник 
вестник „Миллиет“ (23.02.2022) 
прогнозира, че „окупацията“ на 
Донбас от Русия може да про-
дължи към Одеса и да подтик-
не Китай да анексира остров 
Тайван.

Що се отнася до санкциите, 
които налагат на Русия САЩ, 
Великобритания и ЕС, с тях 
руснаците са свикнали, как-
то със земното притегляне. 
Дори лондонският „Телеграф“ 
публикува коментар, озагла-
вен „Има съмнения в ефекта на 
санкциите срещу Русия“.

На разбрания и толкова му 
стига!

Превод: Петко Петков

О
ще когато кризата в Украйна бе в разгара си, турският 
журналист Мехмет Али Гюллер озаглави своя комен-
тар така: „Путин спечели първия рунд“. (в. „Джумхури-
ет“ 19.02.2022). Преди него до подобно заключение бе 

достигнал и бившият шеф на британското разузнавателно 
управление „МИ-6“ Джон Сауърс. Цитиран от вестник „Милли-
ет“ (18.02.2022), той отбелязва: „Русия получи много големи при-
добивки. Първо, нейните искания за гаранции за сигурност са на 
дневен ред. В същото време се припомни колко зависими са евро-
пейските страни от Русия за своето снабдяване с природен газ“.

Първата фаза 
спечели Путин

Събота, 19 февруари 2022 г.

Президентът на Украйна  
Володимир Зеленски

Председателят на  
Държавния съвет на Италия 

Франко Фратини
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МАЛКО ИЗВЕСТНИ ЩРИХИ 
КЪМ ПОРТРЕТА НА ЕДИН 

БЪЛГАРОЛЮБЕЦ

КЪМ КЛЕВЕТНИЦИТЕ  
НА РУСИЯ

Защо шумите толкоз, праведни витии?
Защо с проклятие заплашвате Русия?
Какво ви разлюти? Че Литва се гневи?
Млъкнете: туй е спор между славяни-братя,
домашен, дълъг спор, претеглен от съдбата
и ред не е дошъл да го решите вий.

Отдавна в дялба помежду си
ние враждуваме без страх
И в боя падаха ту руси,
ту братя падаха пред тях.
Кой в този спор ще надделее –
поляк, руснак ли светлокос?
Дали славянските реки в Русия ще се влеят
или Русия в тях? – въпрос.

Млъкнете вие, неразбрали
опръсканите с кръв скрижали,
за вас семейната вражда
не е позор, не е беда;
За вас са нищо Прага, Кремъл;
безсмислено ви блазни вас
метежа, в който храбро мреме –
с омраза гледате към нас...

Защо? Кажете: затова ли,
че в съсипните на горящата Москва 
не се склонихме пред нахала,
пред който свеждахте глава?
Затуй ли, че на смърт сразихме
възседналия царствата кумир
и на Европа с кръв платихме
и свобода, и чест, и мир?...

На думи страшни сте – опитайте на дело!   
Или юнакът стар, прилегнал на постеля
не ще завинти своя измаилски щик
или е царят слаб, когато с вас говори?
Или пръв път с Европа спорим?
Или победния си вик
забрави руският войник?
Или сме малко днес? Или от Перма до Таврида,
от финските скали до жарката Колхида
от Кремъл вдигнатото знаме,
та до Китайската стена
стоманена четина няма
да вдигне руската страна?...
И тъй, пратете ни, витии,
надменните си синове:
ще им намери гроб Русия
сред братските им гробове.

1831
Превел: Г. Джагаров, 1956 г. 

А. С. ПУШКИН

АнтологияАнтология

П
рез 1864 г. в Цариград пристига но-
воназначеният посланик на Руската 
империя генерал Николай Игнатиев, 
едва 32-годишен, но вече покрит с оре-

ола на славата. Завършил е с почести престиж-
ни учебни заведения в родния си град Петер-
бург - Пажеския корпус, Генерал-щабната ака-
демия, получил е закалка на Балтийския фронт 
по време на злополучната Кримска война. Начи-
наещ дипломат, участва в подписването на Па-
рижкия мирен договор в Лондон и с изключи-
телна съобразителност подсказва благоприятни 
за Русия граници в Южна Бесарабия, населена 

предимно с български бежанци. След успешна 
мисия в Средна Азия получава генералски чин 
- едва на 26-27 години, най-младият генерал в 
Руската империя! През 1860 г., преминал с коне 
от Петербург до Пекин, преодолял фантастич-
ни препятствия, 28-годишният дипломат успя-
ва да изпълни блестящо задачата си по узаконя-
ване границите между Русия и Китай и присъ-
единява без капка кръв към родината си тери-
тория, колкото Англия и Франция, взети заедно. 
Получава и прозвището “миротворец”, защото 
съдейства за приключване на унищожителната 
война на Англия и Франция срещу Китай.

Паметен знак на граф Игнатиев в 
село Граф Игнатиево, Пловдивско

Калина КАНЕВА

Р
уският дипломат е из-
пратен в Ориента, за да 
следва разпорежданията 
на своето правителство, 

но Игнатиев не е от слепите пос-
лушковци, нито търси лек жи-
вот. Той има глава на раменете и 
смелост да действа самостоятел-
но, съобразно реалната дейст-
вителност, с която неизменно се 
съобразява. И се впуска – с воля, 
отговорност и постоянство, да 
я променя. Вниква в злочестата 
съдба на българите и с обич по-
ема освободителното дело като 
своя житейска мисия. Негова са-
крална цел е Русия “да върне своя 
дълг към родината на просве-
тителите Кирил Методий”. На 
историята са известни разнос-
транните му усилия в тази на-
сока. Ръководен от дълбокия си 
хуманизъм, граф Игнатиев пра-
ви всичко възможно по мирен 
път да облекчи съдбата на бал-
канските славяни, но войната се 
оказва неизбежна. Още с обявя-
ването й той е призован в свита-
та на императора – да е на разпо-
ложение за предстоящо сключ-

ване на мирен договор. Цел да-
лечна. А дотогава? 

Свикнал на интензивен по-
лезен труд, животът в царската 
свита не го удовлетворява. Воен-
ните са забравили генерала – ди-
пломат, който дълги години е из-
вън пределите на Русия, и не се 
възползват от неговите знания. 
Но кой е по-добре информиран 
за състоянието на Балканите и 
противника от него?! Пропуски-
те и несполуките при воденето 
на военните действия го съсип-
ват, без да може нищо да попра-
ви. Не е в неговия стил да се на-
трапва, затова в подробните си, 
почти ежедневни писма днев-
ник до жена си, неговата дясна 
ръка във всичките му дела, оча-
рователната правнучка на фел-
дмаршал Кутузов, Екатерина 
Леонидовна (по баща княгиня 
Голицина), пише, че помага на 
всеки, на когото може. Общува 
с журналистите, с чуждестран-
ните представители. Дежури 
при императора, съпровожда го 
при посещенията му лазаретите. 
(Александър Втори пребивава в 
България половин година и каз-
ва, че участва във войната като 

“брат милосердия”). 
Най-голяма радост доста-

вя на Игнатиев храбростта и 
издръжливостта на обикнове-
ния руски войник и българите, 
които “се сражавали като лъво-
ве”. Но всичко това е твърде мал-
ко за неговата дейна натура. По-
болява се, особено след неуспеш-
ните атаки на Плевен, но все пак 
неговият час идва. За една нощ 
(в Киев) с помощта на жена си 
оформя последния вариант на 
мирния договор – той диктува, 
тя пише (имал болни очи). Про-
ектът се обсъжда при импера-
тора в Петербург и той ведна-
га тръгва за главната квартира. 
Отчитайки огромното значение 
на фактора време, възнамерява 
да стигне до Одрин по море. Но 
канцлерът Горчаков го отпраща 
по заобиколния път – през Бу-
курещ, като го натоварва със за-
дачи, които той самият е трябва-
ло да свърши. Когато пратени-
кът стига в Букурещ, узнава, че 
е сключено Одринското прими-
рие въпреки указанията на им-
ператора мирът да се подпише 
пред стените на Цариград. Го-
ляма част от територията, на-

селена с българи, остава непо-
крита от руската армия, нещо 
повече: дори руските войски 
е трябвало да се изтеглят от 
участъци, вече освободени, но 
останали извън демаркацион-
ната линия (за ужас на местно-
то население).

Игнатиев бързал. Не се вслу-
шал в предупрежденията на 
търновчани да не пътува нощем 
през заснежения Балкан. Не се 

задържал и в Габрово. Но изкач-
вайки се към връх Шипка по 
заледения, задръстен от вой-
нишките ешелони път, каляс-
ката му се подхлъзнала и по-
летяла надолу. И този път Иг-
натиев запазил самообладание, 
хванал се за храст и увиснал над 
пропастта. Забелязали го войни-
ци, спуснали се с въжета и го из-
мъкнали. 

На стр. 11

• 190 години от рождението на граф Николай Павлович Игнатиев

“Той искрено обичаше българския народ”


