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ПАРАДЪТ НА РУСОФОБИЯТА

ТАКА РЕЧЕ „СТРАДФОРД”

Че войната между Русия 
и Украйна ще стане го-
реща и истинска беше 
ясно за всеки, който 

през декември 2021 г. беше про-
чел Ултиматума на Руската фе-
дерация, отправен към колек-
тивния Запад. С метални нотки 
в гласа, Владимир Путин преду-
преди доскорошните си „парт-
ньори“ да не преминават „черве-

ните линии“, а именно: „Разширяване на НАТО и военни бази с раке-
ти до границите на Руската федерация няма да бъдат допуснати!“.

Повечето от западните СМИ се отнесоха пренебрежително 
към предупреждението на руския президент. След гаврите и об-
виненията, които Русия изтърпя през последните 8 години, това им 
изглеждаше като блъфиране.

Но след десанта на руските части при събитията в Казахстан, 
през януари 2022 г., глобалистите започнаха да осъзнават, че 
превъоръжената с модерни средства руска армия, както и с мо-
тивацията на нейните войни, трудно може да бъде победена в 
директен сблъсък. Опитът натрупан в операциите в Грузия, Си-
рия и Казахстан даде ново самочувствие и на руските генерали, за 
да обърнат най-после поглед към Донбас и към геноцида на съ-
народниците им там, осъществяван от правителството в Киев, с 
активната помощ на НАТО и ЕС.

На война първата жертва е истината
Есхил

Румен ВОДЕНИЧАРОВ

П
редлаганият текст е част от стенограма на срещата про-
ведена на 4 февруари 2015 г. в Чикаго, САЩ, където в 
Чикагския съвет за глобални отношения гостува ген.ди-
ректор на Агенция „Страдфорд“ Джордж Фриднам. 

Домакин е Ник Бранд, директор на Общата програма на Съ-
вета. Тема на срещата са „Отношенията САЩ – Европа”; „Ис-
лямският екстремизъм”; изграждането на „Санитарен кордон 
около Русия”, както и практиката на превантивния удар (Spol-
limg attacus) практикувана от САЩ. Особено място в разговора 
заема темата за отношенията „Украйна-Русия”, каква е позици-
ята на САЩ и как ще изглежда историята в следващите 20 го-
дини. Казват че всички стратегически тайни съвети и кабинети, 
винаги са се съобразявали с прогнозите на „частното ЦРУ” и на 
неговия водещ  анализатор Джордж Фридман. Неговите при-
знания само по изключение не са се потвърждава-
ли в живота. 

• Признанията на Джордж Фридман за политиката и плановете на САЩ

една страна не може да бъде във 
вечен мир. Дори и САЩ, имам 
предвид, че и САЩ също посто-
янно сме засегнати от войни.

Струва ми се, че в бъдеще 
Европа няма да бъде въвлечена 
в големи войни, както по-рано, 
но Европа ще се върне към ес-
тествените ситуации на чове-
чеството:

В Европа ще има войни, ев-
ропейците ще умират във вой-

ните, ще бъдат и времена на 
мир.

Разбира се, няма да са 
100 000 000 убитите, както през 
последната война, но идеята за 
„Европейската изключител-
ност”, струва ми се, ще доведе 
Европа до война.

Ще има конфликти в Ев-
ропа.

Имаше вече конфликти в 
Югославия и сега също в Ук-

райна.
А по повод на „отношени-

ята на САЩ с Европа”, ние ня-
маме отношения с „Европа”.

Ние имаме отношения с Ру-
мъния, ние имаме отношения 
с Франция, но няма субект „Ев-
ропа”, с която САЩ да имат ка-
квито и да било отношения.

Ник Бранд: Ислямският 
екстремизъм ли е главната за-
плаха за САЩ и ще загине ли 

или и за в бъдеще ще продъл-
жава да съществува?

Дж. Фр.: Това е проблем за 
САЩ, но е несъществена за-
плаха. Трябва да се занимаем с 
това съответно, но да прилага-
ме пропорционални усилия, не 
повече.

Ние имаме други външно-
политически интереси. Глав-
ният външнополитически 
интерес на САЩ през послед-
ното столетие, през Първата 
и Втората световна война и 
Студената война, на който се 
концентрирахме, бяха отно-
шенията между Германия и 
Русия.

Защото обединени те се 
явяват единствената сила, 
която представлява за САЩ 
жизнено важна заплаха.

И нашата главна зада-
ча беше да не допуснем съюз 
между тях.

Ако вие сте един украи-
нец, вие ще търсите един-
ствения, който може да ви по-
могне – и това са САЩ.

Ник Бранд: искам да се 
възползвам от дадената ми 
възможност да приветствам 
Джордж Фридман, тук, в Чи-
кагския съвет. Мисля, че той е 
за първи път тук. Благодаря ви, 
че дойдохте при нас, г-н Фрид-
ман.

Джордж Фридман: Нито 
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ресор, а Украйна за жертва на 
имперски амбиции;

• Прекъснат беше Северо-
Кримският канал (Каховка-
Керч);

• Въведоха се забрани за 
ползване на руски език;

• Лишени бяха рускоговоря-
щи от избирателни права;

• Започнаха варварски бом-
бардировки с тежка артилерия 
на цивилни обекти в Донбас от 
линията на съприкосновение;

• Подписани бяха Минските 
споразумения, без намерение 
да бъдат съблюдавани от пра-
вителствата на Порошенко и 
Зеленски;

• Започна превъоръжаване 
на украинската армия и под-
готовка на командния състав в 
страни-членки на НАТО;

• Започна се мащабна ин-
формационна  война за спечел-
ване на европейското общест-
вено мнение за проекта „Украй-

на-АнтиРусия“.
Годините след 2014 г. ми-

наваха, а Русия не реагираше 
адекватно на опасността от ми-
литаризацията на голямата сла-
вянска страна и нещата започ-
наха да се променят. От стрел-
бата с тежки оръдия по жилищ-
ни сгради и училища, цивилните 
жертви надхвърлиха 15 000. Ук-
райна беше „напомпана“ с „от-
бранителни“  оръжия: турски 
дронове „Байрактар“, противо-

танкови ракети „FGM-148 Jave-
lin“, противосамолетни ракети 
„FIM-92 Stinger“, бойни машини 
на пехотата и др. “Като сме по-
дписали споразумението в Минск, 
не означава че ще го спазваме“ – 
заявяваше цинично „слугата на 
народа“ Володимир Зеленски.

 Цяло поколение деца в Дон-
бас израсна и се изучи в бомбо-
убежищата. Никъде  в Европа и 
Америка никой не изрази дори 
съжаление за това.

През всичките тези 8 години 
дезинформирана Европа гуз-
но мълчеше за възраждане-
то на нацизма и продължаваше 
да говори за „европейски ценнос-
ти“. Ставаше въпрос за съдбата 
на православни, които искаха да 
живеят в етническата си родина, а 
това нея не я трогваше. Русия на 
Путин трябваше по всеки повод 
да бъде обвинявана и унижа-
вана. Министърът на отбраната 
Резников заяви: „Донбас е раков 
тумор, който трябва да бъде пре-
махнат!“ Забрави да поясни „С ге-
ноцид!“, но и без инструкции това 
беше факт. Хора като Порошен-
ко, Зеленски и Резников, пре-
върнаха Украйна в плацдарм 
срещу Русия и на практика осъ-
ществиха  проекта „АнтиРусия“.

Половината от превъоръже-
ната и обявена за боеспособна ук-
раинска армия (над 100 000 бой-
ци) беше дислоцирана в полета-

та срещу Луганск и Донецк. Яс-
требите от Демократическата 
партия на САЩ всячески под-
тикваха президента Зеленски да 
даде старт на нападението. Търсе-
ше се само повод без да си дават 
сметка, че с непрекъснатия об-
стрел на проруските републики, 
самата Украйна дава достатъ-
чен повод за „специална опера-
ция“ на Русия.

Развръзката започна нео-
чаквано и елегантно от прав-
на гледна точка. Признаване на 
двете републики за самостоятел-
ни политически субекти и мо-
ментално сключване на договори 
за взаимопомощ с тях. Последва 
молба за оказване на военна по-
мощ и настъпление на армията 
на Руската федерация. А имаше 
и формален повод. В 23 ч на 23 
февруари въоръжените сили 
на Украйна започнаха масиран 
артилерийски обстрел по цяла-
та линия на съприкосновение с 
ДНР и ЛНР.

Специалната операция може-
ше да се окаже напразно усилие, 
ако офанзивата беше спряла на 
административните граници на 
Донбас, без смяна на нацисткото 
прозападно правителство на ев-
реите-олигарси, начело със Зе-
ленски. Много време беше изгу-
бено, за да може да се мине с мал-
ко жертви. Веднага от западните 
куратори беше задействана ог-

ромна информационна кампа-
ния сатанизираща руския пре-
зидент Владимир Путин и Ру-
сия. Казват, че информационната 
политика на Запада през послед-
ните 8 години се оценява на 100 
млрд. долара.

Засега НАТО заяви, че не може 
да участва в директни боеве с ру-
ската армия, тъй като това е граж-
данска война. Генералният се-
кретар Столтенберг на извън-
редното съвещание в Брюксел, 
на 4 март т.г., попари надежди-
те на Зеленски като обеща един-
ствено да продължат неограни-
ченото доставяне на оръжия 
(разбира се и летални), както и 
16 000 наемници от различни 
страни вкл. и от френския Чуж-
дестранен легион.

Украинският президент се по-
чувства предаден от своите по-
кровители. Той се оказа в поло-
жението на Заека без билет от 
популярния виц, посъветван от 
Мечката да го държи навън през 
отворения прозорец на влака, до-
като мине кондуктора. Но когато 
кондукторът решил да провери 
какво държи в ръката си, Меч-
ката просто пуснала Заека и ка-
зала: „Нищо, нищо“.

Президентът Зеленски 
реши поне да изпроси спешно 
приемане на страната си в ЕС и 
„безполетна зона“, но и тук уда-
ри на камък. Председателят на 

Европейската комисия Урсула 
фон дер Лайен го успокои: „Ще 
разгледаме въпроса за членство 
на Украйна в ЕС, но първо трябва 
да свърши войната“. А британ-
ският премиер Борис Джонсън 
изрази убеждението, че „украи-
нците ще воюват за суверени-
тета си до последна капка кръв“ 
т.е. до последния украинец. Нищо 
лично. Човекът просто след-
ва традицията на английската 
външна политика.

Реакцията на българските 
политици не беше изненадва-
ща и показа как те изобщо не 
осъзнават, че след тази война 
еднополюсният свят ще бъде 
окончателно  мъртъв, а заедно 
с него международното право и 
всички сключени между вели-
ките сили договори и конвен-
ции. 

Говорителите на еднопо-
люсното войнство, преминали 
и през БСП, и през СДС, се оказа-
ха като никога единни в охулва-
нето на Путин и Русия. Ефирът 
се задръсти от „харалани“ и „ха-
ризани“, които в антируските си 
анализи не подбираха грозни 
епитети и откровени лъжи. Как-
то пишеше Йордан Радичков в 
разказа си „Суматоха“: „С вико-
вете „Кой, ах, мамка му, всички се 
втурнаха в суматохата.“

Започна  парадът на русофо-
бията. Начело  крачеше  прези-

дентът Плевнелиев. След него 
министър-председателят Кир-
чо! „Русия е бензиностанция с ра-
кети“, опита се да перифразира 
той президента Обама. Следва-
ше  редичка от бивши външни 
министри и министри на от-
браната (Соломон Паси, Даниел 
Митов, Бойко Ноев…), бивши, 
божем, дипломати (Александър 
Йорданов, Стефан Тафров), 
върли натовци като Тагарев и 
Шаламанов. Макар  и по-рехава е 
компанията от правилни журна-
листи  (Цветанка Ризова, Люба 
Кулезич, Иво Беров, Иво Ин-
джев), но затова пък неуморна. 
Соросоиди като Ивайло Дичев 
нарекоха 3-ти март „жалък праз-
ник“. Не останаха по-назад и ТВ-
водещи като Иво Сиромахов, и 
много други. Капак на всичко 
сложи, разбира се, Иво Инджев, 
който обясни на българите, че 
„ако подпомогнем Киев с патрони 
и снаряди, които произвеждаме в 
изобилие, ще бъдат спасени много 
човешки животи.“

„Влизането на България в 
НАТО (без референдум, б.а.) било 
цивилизационен избор на българи-
те“ изока ни в клин, ни в ръкав 
Румен Христов от СДС. Крадла-
та Елена Поптодорова закърши 
ръце, че нейното НАТО не може 
да се намеси, защото Украйна 
още не е член на алианса. Всич-
ки без изключение, са на мнение, 

През последната седмица 
или преди около 10 дни, глав-
нокомандващият на американ-
ските сухопътни войски в Ев-
ропа, генерал Бен Ходжс, беше 
на посещение в Украйна. Там 
той съобщи, че скоро в Украйна 
официално ще пристигнат аме-
риканските военни съветници. 
Всъщност там той раздаде на 
украинските бойци военни ме-
дали на САЩ, което въобще в 
регламента на армията на САЩ, 
е забранено да бъдат  награж-
давани  с американски отличия 
чужденци.

Но той направи това, защото 
искаше да покаже, че украин-
ската армия е неговата армия.

После си замина, а САЩ сега 
доставят оръжие, артилерия, 
друго военно оборудване на 
прибалтийските държави, Ру-
мъния, Полша и България – това 
е много интересно.

Вчера САЩ съобщиха, че въз-
намеряват да доставят оръжие 
на Украйна, и въпреки, че това 
беше опровергано, оръжието ще 
се достави.

При всички тези действия, 
САЩ действат извън НАТО. За-
щото всички участници в НАТО 

трябва да са на 100 процента 
съгласни с решенията му. Същ-
ността на случващото се е, че САЩ 
построяват, „санитарен кордон” 
около Русия. И Русия знае това.

Русия мисли, че САЩ въз-
намерява да разчлени Руската 
Федерация. Аз мисля, че ние не 
искаме да ги убием, а само леко 
да ги нараним, и да им нанесем 
щети.

Във всеки случай сме сега об-
ратно в старата игра.

И ако вие попитате един по-
ляк, унгарец или румънец, те 
живеят в един съвсем друг свят 
от немците и немците живеят 
в един съвсем различен свят от 
испанците и т.н., следователно в 
Европа царува разногласие.

Но що се касае до украи-
нците, мога да ви кажа точно как-
во те ще направят: те ще се опи-
тат да направят всичко, за да не 
предизвикат гнева на САЩ.

САЩ контролират всички оке-
ани в света. Няма друга сила, която 
да го е правила досега. Като след-
ствие на това ние можем да се на-
месваме навсякъде по света, но 
нас никой не може да ни нападне.

Запазването на контрола вър-
ху океаните и космоса се явява ос-
нова на нашата власт. Най-добрия 
начин да разгромиш вражеския 

флот, това е да не дадем на врага  
възможност да построи свой флот.

Пътят, който избра Британ-
ската империя затова да не въз-
никне силен флот в Европа, 
беше да насъсква европейците 
един срещу друг.

Аз бих препоръчал да се 
следва политиката, която Ро-
налд Рейгън приложи в Иран и 
Ирак.

Рейгън поддържаше и двете 
воюващи страни така, че да во-
юват помежду си, но не против 
нас (бел. ред. - войната Иран-Ирак 
1980-1988).

Това беше цинично, това 
беше аморално, но работеше.

И това е същността. САЩ не 
са в състояние да окупират цяла 
Евразия. В момента, в който на-
шия ботуш стъпи на земята на 
Евразия, ние автоматично от-
стъпваме по численост.

Ние можем да унищожим 
една армия, но не сме в състоя-
ние да осъществим военна оку-
пация на Ирак.

Идеята, че американска ар-
мия с численост 130 000 войника 
е способна да окупира една страна 
с население 25 милиона души, е 
несъстоятелна.

Знаете ли, дори съотноше-
нието между броя на полицаите 

и жителите на Ню Йорк е по-го-
лямо в сравнение със съотноше-
нието между нашите войници и 
иракското население.

Следователно, ние не сме в 
състояние да се намесваме воен-
но навсякъде, но затова пък сме в 
състояние, първо, да поддържа-
ме враждуващите помежду си 
страни така, че те да се концен-
трират върху себе си, а не про-
тив нас.

Ние можем да ги поддържа-
ме политически, финансово, во-
енно, да им доставяме оръжие и 
да им изпращаме наши съвет-
ници.

И само в краен случай, как-
то направихме в Япония, във 
Виетнам, Ирак и Афганистан, 
ние се намесихме с военна сила, 
с тактиката на превантивния 
удар „spolling attacks”.

Тактиката на превантивни-
те удари не цели разгром и по-
ражение на врага, нейната цел 
е да изкара врага от равновесие.

Ние правим това във всяка 
война, като например  в Афга-
нистан, извадихме Ал-Кайда от 
равновесие.

Но проблемът, който имаме е, 
че бяхме толкова млади и глупави, 
че извеждайки противника от 
равновесие, вместо да си кажем: 

„свършихме си работата, хайде да 
си отидем вкъщи”, си казвахме: 
„това беше лесно, сега хайде една 
демокрация да изградим тук”.

Това са такива моменти, ко-
гато ни е обземало слабоумие.

Затова отговорът на този 
въпрос е в това, че САЩ не мо-
гат да се намесват военно в Ев-
разия навсякъде. Това трябва да 
се прави избирателно и много 
рядко.

Военната намеса предста-
влява за нас изключителен слу-
чай, крайна възможност, но в 
никакъв случай първото меропри-
ятие, което можем да направим.

Но когато ние въпреки всич-
ко изпратим нашата войска, тога-
ва,  това ние разбрахме от нашия 
опит, трябва по възможност да 
ограничим нашата намеса и тя 
да не достига гигантски разме-
ри.

Надявам се, че всичко това 
вече добре сме го усвоили. Както 
децата усвояват знания по време 
на урок и за това е нужно извест-
но време.

Но вие имате абсолютно пра-
во, ние, като една империя, не 
можем навсякъде да изпраща-
ме войски.

Британците в тяхното си 
време също не окупираха Ин-

дия, те просто завзеха отделни 
области на Индия и ги насъска-
ха една срещу друга.

Направиха и още нещо: 
внедриха британски офицери в 
индийската армия.

Римляните в своето време 
също не са изпращали свои-
те легиони в отдалечени регио-
ни извън римската империя, те 
просто поставяли там на власт 
проримски владетели.

Тези владетели, назначени 
от Рим да управляват, са про-
веждали там политика в инте-
рес на Римската империя, и са 
били отговорни за спазването 
на мира на границата с Римска-
та империя.

Такъв например беше случаят 

с Парфянското царство.
По този начин империите, 

които се опитват да управляват 
територии директно с военна 
сила, такива империи се разпа-
дат, какъвто беше случая с На-
цистката империя. Защото ни-
кой няма толкова сила за тази ра-
бота. Това трябва да се прави умно.

Както и да е, нашият проблем 
не е в това, това всъщност означа-
ва, че ние сме една такава импе-
рия.

И не означава обаче, че ние мо-
жем да се отпуснем спокойно в 
креслата, да си отидем вкъщи и за 
нищо повече да не се безпокоим.

Н. Бр.:  Вие казахте, че евро-
пейската валута няма да оце-
лее…

Дж.Фр.: Въпросът, който сега 
стои на масата за руснаците е или 
Украйна да стане една буферна 
зона между Русия и Запада, като 
означава най-малкото да бъде 
неутрална страна, или Западът 
ще навлезе в Украйна толко-
ва навътре, че ще го делят само 
100 км от Сталинград и 500 км от 
Москва.

За Русия статута на Украй-
на представлява жизненоважна 
заплаха.

И руснаците не могат просто 
така да оставят този въпрос и да 
си тръгнат.

За САЩ въпросът стои по та-
къв начин, че ако Русия продъл-
жава да се придържа към Ук-
райна, то ние сме длъжни да 
спрем Русия.

По тази причина САЩ за-
почна да предприема действия, 
за които говори генерал Бен Хо-
джс, а именно: САЩ изпраща 
войски за бързо реагиране в Ру-
мъния, България, Полша и При-
балтика.

С тези си действия САЩ 
подготвят intermariun (Меж-
ду моретата – държава), терито-
рията между Черно море и Из-
точно море, тази концепция я 
измисли още Пилсудски.

Това е решението за САЩ.
Но въпросът, на който ня-

маме отговор, е какво ще пред-
приемат немците в тази ситуа-

ция?
Реалното неизвестно в 

уравнението на Европа, това са 
немците. Когато САЩ изградят 
пояс на безопасност, не към Ук-
райна, а към Запада, влияние-
то на руснаците в Украйна ще 
се стопи.

Тогава какво ще предприе-
мат немците? Това не знаем.

Германия се намира в едно 
много особено положение.

Бившият канцлер Герхард 
Шрьодер е в Надзорния съвет 
на Газпром. Немците имат едно 
много сложно и своеобразно 
отношение към руснаците.

Немците сами не знаят как-
во трябва да направят в тази 
ситуация. Те трябва да изнасят 
стоките си, руснаците могат да ги 
купуват. От друга страна немци-
те ще загубят зоната за свобод-
на търговия, която им е нужна 
за други цели.

За САЩ  главната цел е ру-
ският капитал, руските техно-
логии… Обратно - немският 
капитал и немските техноло-
гии, да не се върже с руските 
природни ресурси и руската ра-
ботна сила. Това е непобедима-
та комбинация, която САЩ от 
100 години се опитват да пре-
дотвратят.

И така, как може да се постиг-
не това, че тази (руско-немска) 
комбинация да не се състои днес?

САЩ държи за такава ситу-
ация козове в ръката си, с кои-
то ще разиграят такава комбина-
ция:

Това е линията между Бал-
тийско и Черно море.

За руснаците решаващия 
въпрос е ще стане ли Украйна 
една неутрална държава, и то 
главно не прозападна?

Беларус тук е отделен въпрос.
Накратко, който може да ми 

даде отговор на въпроса, как-
во ще предприемат немците 
в тази ситуация, той едновре-
менно ще ни каже как ще из-
глежда историята в следващи-
те 20 години.

За нещастие немците отно-
во и отново са принудени да 
вземат важни решения. И това 
е вечният проблем на Германия.

Германия се явява мощна 
икономически държава, но съ-
щевременно много ранима и сла-
ба в геополитическо отношение. 
Немците никога не знаят къде и 
на кого да продават своите сто-
ки. От 1871 г. това е вечният „нем-
ски въпрос”, а също и въпросът 
на Европа.

Замислете се над „немския 
въпрос”, който сега отново е на 
дневен ред. Това е въпрос, кой-
то ние сме длъжни да поставим, 
но ние не правим това, защото 
не знаем какво ще предприемат 
немците.

Джордж Фридман: „В Европа ще има 
войни, европейците ще умират във вой-
ните, ще бъдат и времена на мир“

Лошото е, че за 30 години 
след разпадането на Съветския 
съюз, цяло ново поколение ук-
раинци необратимо беше пре-
върнато в заклет враг на дру-
гата половина от руския народ. 
Новата държава Украйна, обърна-
та на запад, започна да осъщест-
вява формулировката на Бже-
жински след края на  Студената 
война: „Русия е победена държава. 
Новият световен ред ще се строи 
срещу Русия, за сметка на Русия и 
на развалините на Русия!“.

Пътната карта нарисувана 
от поляка-русофоб сякаш раз-
върза ръцете на вековните вра-
гове на Русия. Оказа се, че тех-
ния етнорасизъм, нещо като 
нов нацизъм, по отношение на 
православните руски хора, не 
е изчезнал, а само е бил потис-
кан от страха в империята СССР 
и от ратифицирани договори 
в двуполюсния свят след ВСВ. 
Сега войната срещу нацизма ще 
трябва да се продължи отново и 
докрай от внуците на тези, кои-
то победиха фашизма през 1945 
г.

След присъединяването 
на Крим и провъзгласяване-
то на автономия за Луганската 
и Донецката републики, Запа-
дът видя своя шанс да достигне 
границите на Русия като подкре-
пи всячески „освободителната“ 
война на Украйна със сепарати-
стите. За целта още преди започ-
ване на горещата фаза бе извър-
шена следната подготовка:

• Русия беше обявена за аг-

че „руският президент Путин е 
луд и Престъпник №1“. А може 
би са съгласни и с американския 
политик, който ги изпревари и 
предложи някой от приближе-
ните на Путин да го убие, за да 
си отдъхнел светът от него.

Активираха се и мераклии-
те за събаряне на паметника 
на Съветската армия в София. 
Явно и други желаят да влязат в 
историята като Херострат, подоб-
но на Евгени Бакърджиев. Кме-
тът на Община Средец Трайчо 
Трайков, няма нищо против, но 
дали пък няма и едно на ум, че 
могат и него като Кирето да го за-
мерят със снежна топка, този път 
обаче  в нея да има паве! Страх 
лозе пази!

Оказа се, че не за първи път 
в световни конфликти българ-
ските управници застават на по-
грешната страна. Смея да твър-
дя, че и в оценката на войната 
в Украйна, те отново грешат. 
Може да съчувстваш и да пома-
гаш на бежанците от войната, 
но да оправдаваш режим, кой-
то зачерква с лека ръка резул-
татите от Отечествената вой-
на на съветските народи, кой-
то провежда геноцид в стра-
ната си, който възражда нов 
нацизъм, който използва ме-
тоди на терористите за воде-
не на сражения и, който е го-
тов да посегне дори към атом-
ната бомба, значи че в този 
човек има нещо сбъркано и 
единствената характеристи-
ка за него е определението на 
Паниковски: „Жалък, нищожен 
човек!“

ТАКА РЕЧЕ „СТРАДФОРД”
От стр. 1

Бойци от батальона „АЗОВ“.
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УКРАЙНА Е СЛЕДСТВИЕТО,
РАЗШИРЕНИЕТО НА НАТО Е ПРИЧИНАТА!

Във връзка с това, което става в Украйна

Докато у нас се водеше по-
лемика дали случващото се 
в Украйна е специална воен-
на операция, както твърдеше 
бившият служебен премиер и 
бивш министър на отбрана-
та в редовното коалиционно 
правителство, генерал Стефан 
Янев, или война, както опяват 
невежите във военното дело 
политикани, в турските вестни-
ци се появиха коментари на пен-
сионирани генерали, цитиращи 
немския военен теоретик Карл 
фон Клаузевиц и неговия труд 
„За военното изкуство“. Някога 
в нашите военни училища и ВА 
„Г.С.Раковски“ най-често се ци-
тираше неговото определение 
за войната като продължение 
на политиката с други, насил-
ствени средства. Изтъкваше 
се, че Клаузевиц е имал пред-
вид само външната политика, 
докато според марксистко-ле-
нинската трактовка, войната 
е продължение и на вътреш-
ната политика. Т.е., каква-
то политика е водила господ-
стващата класа вътре в стра-
ната, такава е и външната й 
политика. И, значи, войната е 
продължение с други средства 
и на вътрешната политика. А 
пък самата война се води чрез 
поредица от военни операции, 
които са съвкупност от съгла-
сувани по време, място, обхват, 
цели и средства удари и прид-
вижвания на войски. 

Войната не е априорно огра-
ничена по време, поради което 
в историята на човечеството 
има 30-годишни, 100-годиш-
ни, 5-годишни, двуседмични 
или 7-дневни войни. В случая 
с руско-украинския конфликт, 
терминът „специална опера-
ция“, употребен от руския пре-
зидент Владимир Путин и на-
шия генерал Стефан Янев, е 
съвсем уместен. Защото ни-
кой не си представя конфлик-
тът в Украйна да продължи ме-
сеци и години, нали? Освен ако 
не се трансформира в граж-

данска война, каквато в Дон-
бас се води от 8 години. Когато 
Байдън спомена за Трета све-
товна война, руският външен 
министър Сергей Лавров му 
отговори така: „Третата све-
товна война може да бъде само 
ядрена!“ А такава война никой 
не може да спечели. Ето защо 
Пентагонът отмени изпита-
нията на нова междуконти-
нентална балистична ракета 
с обяснението, че не желае да 
нагнетява ядрено напреже-
ние, а иска да даде пример на 
Москва.

Преди в ЕС и България да 
„хакнат“ официалните руски 
телевизии и интернет сайто-
ве, за да не се чува друга „дезин-
формация“, освен западна, от 
студиото „Время покажет“ на 
Първи канал на руската об-
ществена телевизия ОРТ проз-
вуча следното обръщение към 
закъснелите миролюбци в Ук-
райна и по света: „И на нас не 
ни харесват кадрите с взривове, 
разрушения и бягащи мирни жи-
тели. Но за разлика от вас, ние 
не ги харесвахме в продължение 
на осем години, когато ги гле-
дахме в Донбас, а на вас те за-
почнаха да не ви харесват едва 
сега“. Това за нехаресването на 
взривовете и човешките страда-
ния би могло да се каже и за опе-
рация „Шок и ужас“ на САЩ и 
Великобритания, които през 
март 2003 г., без резолюция на 
Съвета за сигурност на ООН 
нахлуха в Ирак и бомбарди-
раха Багдад. Цивилните жерт-
ви изобщо не се брояха. Само 
за някаква привидност на меж-

дународно право беше сфор-
мирана „коалиция на желаещи-
те“, в която за наш срам хора 
като Соломон Паси въвлякоха 
и България. Да не говорим за 
Мадлин Олбрайт, държавни-
ят секретар на САЩ по време 
на Войната в Залива през 1991 
г. , която твърдеше, че гибел-
та на 500 000 иракски деца е 
приемлива цена за свалянето 
на диктатора Саддам Хюсеин. 
Тогава нито в Украйна, нито 
у нас имаше масови проте-
сти пред посолствата на САЩ 
и Великобритания! Както ня-
маше и, когато през 1999 г. 
НАТО бомбардираше Белград 
и мостовете над Дунав и Сава. 

Разправата със Сърбия вой-
на ли беше, или операция? Но 
да обясняваш разликата меж-
ду война и военна операция 
на хора, които не са служили 
дори като трудоваци, е безна-
деждна работа. Затова нашият 
премиер и подобните нему пов-
тарят в захлас онова, което на-
биват в ушите на публиката 
Джо Байдън, Борис Джонсън, 
Урсула фон дер Лайен и Йенс 
Столтенберг. Дори са склонни 
да повярват на фалшивки, като 
тази, че руснаците са инстали-
рали мобилни крематориуми, 
в които изгаряли труповете на 
загиналите, за да не личат чо-
вешките загуби. Това съобще-
ние цъфна не на сайта на някоя 
жълта медия като ПИК, а в този 
на вестник „Сега“ (25.02.2022). 
И когато водещата на предава-
нето „Лице в лице“ по бТВ Цве-
танка Ризова подхвърли това 
на бившия военен министър 
Красимир Каракачанов, той 
не издържа: „Това с подвижни-
те крематориуми ми идва в по-

вече. Първата жертва на вой-
ната е истината.“ По-късно 
„фейк новината“ бе заменена 
с друга: за труповете на заги-
налите 498 руски военни били 
приготвени хладилни вагони. 
Това пишеше в турския всеки-
дневник вестник „Миллиет“ 
(03.03.2022).

Разбира се, на обикновените 
украинци, руснаци, българи и 
други, които спят в мазетата 
на жилищните блокове или в 
метростанциите на големите 
украински градове, включи-
телно в Донбас, им е все едно 
как на военен език се нари-
ча онова, което прави живо-
та им по-черен от нощ. Геро-

ичните пози на украинския пре-
зидент Володимир Зеленски, 
„защитаващ“ родината от бе-
тонен бункер и периодично 
„прощаващ се“ с колегите си от 
НАТО и ЕС, са в известно отно-
шение продължение на роля-
та, която той играеше през 2015 
г. във филма „Слуга на народа“. 
По-късно основа едноименна 
партия и спечели президент-
ските избори в Украйна с над 
72% от гласовете. Победи шо-
коладения олигарх Петро По-
рошенко, съден днес за дър-
жавна измяна. Само че онова, 
което се случи на сънародни-
ците му и по негова вина, не 
е кинокомедия, а истински 
филм на ужасите. За съжале-
ние, точно на 3-ти март, праз-
ника на нашото Освобождение, 
нашите освободители се об-
стрелваха взаимно с ракети и 
снаряди, а на Шипка агитката 
на „Възраждане“ освирка пре-
миера Кирил Петков и дори го 
улучи със снежна топка. На-
ционално единство, та дрън-

ка! Добре е все пак, че българи-
нът не е загубил способността 
си да съчувства и помага на бя-
гащите от военните действия 
и отново отвори дома си за бе-
жанци от Украйна. Ако загу-
бим и тази си чувствителност за 
чуждата болка, всичко сме за-
губили. Заслужава си все пак да 
цитирам турския президент Ер-
доган, който на упрека на опо-
зицията, че не прави нищо за 
Украйна, отговори: „Каквато 
чувствителност проявявате 
към Украйна, да бяхте я прояви-
ли и към Турция. Трябва ли някой 
да ни нападне, за да поставите 
Турция в дневния си ред?“. След 
което лидерът на основната 
опозиционна Народно Репу-
бликанска партия Кемал Къ-
лъчдароглу заяви, че Турция 
трябва да остане неутрална в 
руско-украинския конфликт. 
И че всяка дума във външната 
политика трябва да бъде до-
бре претеглена и обмислена, 
защото външната политика 
не е като вътрешната.

Можеше ли трагедията в 
Украйна да се избегне? Може-
ше, ако в САЩ, Великобрита-
ния, ЕС, НАТО и в самата Ук-
райна имаше лидери от кали-
бъра на Шарл Де Гол, които не 
страдат от сляпа русофобия, а 
са отворени за взаимно изгод-
но сътрудничество с Москва. 
Не като настоящите, които се 
снишават пред Байдън и гледат 
на Украйна като на поредно-
то предмостие срещу Русия. И 
респективно, като на буфер сре-
щу ответната руска реакция на 
експанзията на един военен 
блок, за който френският пре-
зидент Макрон беше казал, че 
е изпаднал в мозъчна смърт. 

Когато президентът Тръмп 
предупреди лидерите на стра-
ните-членки от НАТО, че тряб-
ва да плащат повече за своя-
та отбрана, а не да разчитат на 
САЩ да ги пазят, в Париж и 
Берлин сериозно се замисли-
ха за създаването на европей-
ска армия, отделна от НАТО. 
До избухването на руско-укра-
инския конфликт, под натиска 
на Байдън тази идея беше вдиг-
ната на полицата. Но играей-
ки със санкции по нервите 
на Кремъл и давайки на Зе-
ленски неосъществими обе-
щания за членство в НАТО и 
ЕС, Западът фактически под-
готви почвата за днешните 
събития. Голямата грешка на 
Украйна беше, че прекале-
но много се довери на САЩ и 
сега бере последиците от тру-
паното с години напрежение 
в отношенията си с Русия. ЕС 
и НАТО също подхранваха в 
Киев лъжливи очаквания. И 

когато Путин реши да прекату-
ри шахматната дъска, те се ока-
заха неспособни на нищо дру-
го, освен на икономически 
санкции, от които щяха да по-
страдат най-вече европейски-
те страни. Но, както отбеляза 
Ергин Йълдъзоглу: „Германия 
се събуди“. И цитира изявление 
на германския канцлер Олаф 
Шолц, че Германия ще ин-
вестира 100 млрд. евро в мо-
дернизацията на национал-
ната армия. („Джумхуриет“, 
03.03.2022). Според коментара 
на Мехмет Гюллер, в същия 
брой на вестника, същинската 
цел на Путин не е да завземе 
Украйна, а да отдалечи Евро-
па от контрола на САЩ. Ев-
ропа, макар и по-слаба воен-
но, но под контрола на САЩ, 
била по-опасна за Русия от 
една самостоятелна и сил-
на Европа. Следователно, съ-
буждането на Германия в из-
вестен смисъл е реализация на 
главната цел на Путин. Отча-
яните напъни на Вашингтон 
да реанимира трупа, наре-
чен НАТО, чрез разширява-
нето му на Изток и обкръжа-
ването на Русия, доведоха до 
днешната ситуация в Украй-
на. Русия преглътна присъе-
диняването към НАТО на ре-
дица страни от Централна и 
Източна Европа, включител-
но България и Република Се-

верна Македония, но не мо-
жеше да допусне Западът да 
я обкръжи и откъм Украйна, 
Черно море и Кавказ. Защото 
Киевска Рус е люлката на ру-
ската държавност изобщо. И 
това, че днешните управлява-
щи в Украйна забраняват ру-
ския език и предлагат страна-
та си на НАТО и ЕС напук на 
Русия, е проява на черна не-
благодарност и историческо 
безпаметие. През територия-
та на Полша, Крим и днешна 
Украйна, врагът на два пъти 
е стигал до портите на Мос-
ква: през 1812 г. при Наполе-
он и през 1941 при Хитлер. 
Трети поход на Обединения 
Запад няма да има! Военна-
та операция на Русия в днеш-
на Украйна е провокирана от 
съвсем конкретните запла-
хи „Незалежная“ да бъде из-
ползвана като ядрена военна 
рампа срещу Русия. Не някой 
наш медиен папагал, а турски-
ят журналист Мустафа Бал-
бай написа, че в Украйна, на 
50 километра от руската гра-
ница и на 400 километра от 
Москва има американска во-
енна база с 6 ракетни пуско-
ви установки. („Джумхуриет“, 
02.03.2022). А според Арслан 
Булут, в Киев и Лвов има две 
американски военни лабора-
тории, работещи по програ-
мата на Пентагона за нама-

ляване на опасността от био-
логическа война. („Йеничагъ“, 
28.02.2022). Слуховете, разпрос-
транявани от украинската и за-
падната пропаганда за ради-
оактивен теч от Чернобил-
ската АЕЦ бяха опровергани 
дори от турски експерти, спо-
ред които стоманобетонни-
ят купол над изгасените ре-
актори е с такава дебелина и 
здравина, че дори при пряко 
попадение на ракета или при 
земетресение не може да има 
изтичане на радиоактивни 
материали. Но съвсем не е из-
ключено от споменатите био-
логични лаборатории да бъде 
„изтърван“ вирус, подобен на 
„китайския“, който, според Пе-
кин, е бил пуснат от американ-
ска военна лаборатория две 
години преди да избухне пан-
демията на коронавируса.

Що се отнася до кризата в 
Украйна, по която между Мос-
ква и Киев се проведоха 

два кръга преговори, 

будят недоумение пред-
варителните условия, предя-
вени на първия тур от укра-
инската делегация в Гомел. А 
именно, да се преустанови огъ-
нят и руските войски да на-
пуснат всички украински те-
ритории, включително Крим 
и Донбас. Подобен ултиматум 
може да поставя само страната 

победителка, каквато Украйна 
не е. Зеленски, който се крие на 
безопасно място или е полудял, 
или някой му обещава това, 
което досега не е получил: яд-
рено оръжие на украинска те-
ритория. Този някой не е нито 
НАТО, нито ЕС, а американският 
президент Джо Байдън. САЩ 
са далеч от Русия и са един-
ствените печеливши от кон-
фликта, който повлича надолу 
Европейския съюз. В този сми-
съл кризата в Украйна е и резул-
тат на една авантюристична 
политика, и средство за преси-
чане в зародиш на всякакви 
опити на ЕС за самостоятелна 
и независима от Вашингтон 
икономическа и отбранител-
на политика. Украйна е „лепи-
лото“ за запазване на единство-
то и на ЕС, и на НАТО. В своето 
безсилие да спрат опасното под-
хлъзване на Стария континент 
към унищожителен ядрен 
конфликт с Русия и Китай, Ев-
ропейската комисия и Евро-
пейският парламент стигнаха 
до абсурдни решения. 

Първо, да осигурят терен 
само за западната дезинфор-
мация относно случващото се 
в Украйна. Свободният обмен 
на идеи да върви по дяволите! 

Второ, въпреки украинско-
руския конфликт, да започ-
нат спешно процедура за раз-
глеждане на украинската мол-

ба за членство в ЕС. 
И трето, за първи път от съз-

даването на Евросъюза, той да 
развърже кесията, за да купи 
оръжия на Украйна. На това 
се казва да тичаш към пожа-
ра с туба бензин. Сега оста-
ва Сърбия или Албания да на-
падне Северна Македония, за да 
бъде спешно приета тя в ЕС. Не 
че приемането й в НАТО стана 
според принципите на Алиан-
са. Принципите са затова да 
бъдат нарушавани, щом това 
е „политически коректно“, т.е. 
изгодно на САЩ. За щастие, на-
шият СЕМ още не се е сетил да 
забрани турските медии и ин-
тернет сайтове, както направи 
с руските. Някой може да каже, 
че са ни върнали във времето 
преди Девети септември 1944 
г., когато една част от българите 
са слушали радио Лондон, дру-
ги - нелегалното радио „Христо 
Ботев“ от Москва. Или „Радио 
Свободна Европа“ и „Гласът на 
Америка“ по времето на социа-
лизма. Историята наистина се 
повтаря: в нашия случай, като 
фарс! И това идва в резултат 
на натиска на ЕК, начело с 
г-жа Урсула фон дер Лайен, ре-
шила да се бори с „дезинформа-
цията“, която според нея идва 
само от руските държавни ме-
дии! ЕС потъпка без свян и дру-
ги свои „ценности“, че свобода-
та на мисълта ли ще пожали!

„Най-добрата стратегия е да бъдеш силен: първо из-
общо, после окончателно“.  (Карл фон Клаузевиц)

В началото на 1990 г. се провеждат редица дипломатически разговори. В един от тях тогавашни-
ят държавен секретар на САЩ Джеймс Бейкър казва на Горбачов: „Вие разрешавате на Германия да 
се обедини, а ние Ви казваме, че НАТО няма да се придвижи дори на сантиметър в източна посока“.  
На снимката: външните министри на САЩ, Великобритания, СССР, Франция, ГДР и ФРГ при под-
писването на Договор „2+4“ в Москва, 1990 г.

Петко ПЕТКОВ

тисептична течност пред за-
лата на общинския съвет в 
Белгород на 30 май 2017 г.;

7. Първият акт на превра-
та през  2014 г. – отмяната на 
законите, гарантиращи права 
на българския език.

8. Прекрояването на Болг-
радските общини през 2020 
г., за да изгубят българите 
мнозинството си в тях, меж-

дународно осъден акт с Де-
кларация на Народното съ-
брание на България от 20 май 
2020 г.;

9. „Законът за коренни-
те народи“ от 1 юли 2021 г. 
грубо дискриминиращ живе-
ещите от векове там българи.

ПИТАМ, ПОМНИТЕ 
ЛИ?

И днес, когато Путин за 

един ден е на път да унищо-
жи ВПК на Украйна, в който 
американците за последните 
8 години са вложили над 20 
млрд.долара, той всъщност 
унищожава американски-
те военни бази, наричани за 
благозвучие украински и из-
ползвани в последните 8 го-
дини за нацификация на тази 
държава и за издевателства 

върху руското население в 
източната част на Украйна.

Затова целият този евро-
пейски вой за нападение вър-
ху суверенна държава е от-
вратително лицемерен. Ук-
райна не е суверенна дър-
жава, а плацдарм за военни 
действия срещу друга суве-
ренна държава от трета стра-
на и погледнато от този ъгъл, 
действияна на Путин дори 
са закъснели. Базите на Зло-
то отдавна трябваше да бъ-
дат изгорени, и ето че това 
най-после се случи. Всеки от 
приятелите, който е забравил 
масовите убийства на Май-
дана и в Одеса през 2014 г., 
хилядите убити в Донбас за 
8 години, нацистките банде-
ровски формирования като 
„Азов“ и пр., които станаха 
част от украинската армия, 
спирането на водата за Крим 
за 8 години, това, че Зеленски 
наричаше жителите на Дон-
бас „организми“, всеки такъв 
глупак, който си е поставил 
украинското знаме на про-
филната снимка, да не забра-
вя, че подкрепя бандеровци и 
фашисти, подкрепя геноцида, 
правейки се на хуманист.

Източник: Искра.бг

НЯМА ДА ЗАБРАВИМ! 
НЯМА ДА ПРОСТИМ!

На 2 май през 2014 г. в украинския град Одеса тълпа десни радикали извършиха брутално масово 
убийство. Според официалните данни жертвите са 48 – но още много се водят безследно изчезнали. 

На първата годишнина от клането в Одеса „Десен сектор” и подобните неофашисти отпразнува-
ха 2 май като „победа над окупантите” – т.е. над техните съграждани, които бяха изгорени живи, за-
стреляни или довършени със сопи. Въпреки  благосклонното мълчание на толкова много интелекту-
ални съучастници по целия свят, все някой ден идва и денят за възмездие.

Ирина МАЗГАНОВА

Забравихте ли как бълга-
рите в Украйна бяха тормо-
зени и тероризирани?

1. Българинът инж. Иван 
Милев – жив изгорен в Оде-
са на 2 май 2014 г., деец на 
българската общност;

2. Българинът Алексан-
дър Николов – мирен про-
тестиращ, разстрелян в Оде-
са на 2 май 2014 г.;

3. Опозареният Българ-
ски културен дом в Одеса на 
2 май 2014 г.;

4. Разкъсаните 15 българ-
ски знамена в Киев на 7 юли 
2015 г. преди посещението 
на българския президент;

5. Оскверненият преди 3 
март Паметник на българ-
ските опълченци 1877-1878 
г. в Болград – поруганите 
им имена омазани с жълта 
и синя боя на 29 февруари 
2017 и написаната върху па-
метника закана към местни-
те българи „чемодан-вокзал-
София“;

6. Българинът Василий 
Кащи – публично жестоко 
пребит и залят в очите с ан-
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Радослава ЕМИЛОВА 

В историческите източници 
се споменават имена на жени 
като царицата Нефертити. В 
онези далечни времена хората 
вярвали, че светът и всичка-
та красота на земята е събра-
на в нейния образ. Славата й 
изпълвала света на изкуство-
то от неговата зора. Семирами-
да (Шамурамат), е представена 
като скъпоценно украшение 
на древния Вавилон (Вратата 
на Бога) и негова върховна вла-
детелка. Тя е истинският вдъ-
хновител на „Висящите гради-
ни на Семирамида“, служили за 
храна на безброй легенди за си-
лата на творческия дух на чо-
века, най-пищната и пъстра ху-
бост на тогавашния свят. Сафо е 
останала в паметта на поколе-
нията като легенда за първата 
и най-мощна съпротива сре-
щу безправието на жените и 
робите. Това противодействие 
идва с нейния образ, съчетал в 
себе си физическа хубост и ду-
шевна светлина, които прози-
рат в нейната талантлива пое-
зия, както и в образа на Езоп. 
Той е презрян,  грозен и ненад-
минат дотогава извор на без-
смъртни басни, които се поя-
вяват дръзки и неотразими сред 
скучаещите аристократи на ос-
тров Лесбос от първата четвърт 
на VI век пр.н.е. Техният бунт 
дава тласък на народния гняв. 
Тези два образа идват от два 
различни свята. Езоп е от све-
та на робите, а Сафо – от за-
лите на пиршествата, от гос-
подстващата аристократична 
класа. Двамата с еднаква сила 
символизират  народния стре-
меж, който разчиства пътя на 
идеала за едно справедливо и 

демократично общество и ра-
венство на половете. Хипатия 
е вечно живият образ на свет-
лината на духа и мъдростта, 
най-скъпата жертва на сблъсъ-
ка между античната наука и въз-
ходящото християнство. Анти-
гона вероятно е първият по-
ложителен герой в античната 
литература. Тя показва актив-

ната жизнена позиция, която 
мотивира целеполагането и не-
обходимостта от борба, воля за 
стремеж към целта. В еднои-
менната трагедия на Софокъл 
образът й въплъщава борбата,  
насочена към защита на един 
свещен дълг, а не към преслед-
ващата я съдба. 

Историческата памет е съх-
ранила за следващите поколе-
ния спомена за Анна Комни-
на, Жана Д`Арк, Катерина 
Медичи, Баба Тонка, Мария 
Ковалевска, руската бароне-
са Юлия Вревская и  десетки 
други имена  на жени, озари-
ли историята на човечеството 
със своята слава. Техният при-
мер, подвиг и величие, при-
дават смисъл на миналото и 
представляват безценен урок 
за безброй поколения. Макар и 
измъчена, дори в епохата на Ре-
несанса и Просвещението, же-
ната проявява непрекъснато, 
в една или друга форма, стре-
меж към знание и научно раз-
витие. Мария Кюри – един-
ствената жена, включена в 
списъка „100 личности, проме-

нили света“, поради откритията 
в областта на физиката заедно 
с мъжа си Пиер Кюри, и първа 
от жените получила през 1911 
г. Нобелова награда „За откри-
ването на елементите радий и 
полоний, за изолирането на ра-
дия и изучаването на природа-
та на този забележителен еле-
мент“.

Всичко това е свързано с ис-
тината, че около 10 000 г. пр. 
н.е., заедно с климатични-
те сътресения се извършва и 
първата неолитна революция, 
в течение на която към ловни-
те дейности на мъжете, свър-
зани с изхранването, се на-
режда и работата на жените 
за събирачество и земеделие. 
В степента, в която бивакът ста-
вал по-уседнал, дивечът – по-ря-

дък, а първостепенно значение 
придобивали събирачеството и 
реколтата от диви житни рас-
тения, постепенно жените се 
превръщали в откриватели на 
неизвестни дотогава техники, 
все по-важен фактор за живо-
та на рода: създаване на по-го-
леми и по-тежки воденични ка-
мъни за смилане на зърното, из-
готвяне на по-сигурни съдове 
за неговото съхраняване, създа-
ване на първите керамични  из-
делия и т. н. С времето към това 
се прибавило ново превъзход-
ство на жените при изобретя-
ване на предачеството и тъка-
чеството. 

Жените са господствали по-
дълго от мъжете. Матриарха-
тът продължава 35-40 000 го-
дини от културната история 
на човечеството. Оттук и вя-
рата за сътворяването била обя-
вена за божествена привилегия 
на жените. Едва с преминава-
нето към патриархата, се по-
явяват богове в мъжки обра-
зи. Настъпилите драматични 
промени с последици оттогава 
до наши дни, са намерили отра-

жение в трудовете на Мерлин 
Стоун, авторката на разчупи-
лата леда от предразсъдъци  
през вековете „Когато Бог беше 
жена“; „Богинята и боговете на 
Европа“ от Мария Гимбутас; 
„Тайната на жените“ от Хали 
Иглехарт; „Женска енциклопе-
дия на митовете и тайнства-
та“ и др. великолепни произве-
дения.

С прехода към патриар-
хата, при установяването на 
мъжкото право, жените-бо-
жества изчезват, а техните на-
следници стават покорни ва-
сали на новия господар. Огра-
ничена в своята плът, в своя дом, 
жената се чувства безсилна 
пред тези богове в мъжки об-
раз. Поради това Фридрих Ен-
гелс смята, че „Събарянето на 

майчинското право е било све-
товноисторическо поражение 
на женския пол. Мъжът поел ръ-
ководната роля и вкъщи, жена-
та била унизена и потисната, 
станала робиня на неговата по-
хот и инструмент на раждане 
на деца. Това унизително поло-
жение на жената е било посте-
пенно лицемерно разкрасявано, 
на места и обличано в по-ме-
ки форми, но в никой случай не 
е било отстранено“ (Енгелс, 
Фр. „Произход на семейството, 
частната собственост и дър-
жавата”. – В: Маркс/Енгелс. 
Съч. Т. 21, с. 62).

В епохите на своя разцвет 
човешката култура е стигнала до 
заключение с неизчерпаем хума-
нистичен заряд, издигайки теза-
та, че отношението към жена-
та е показател с първостепен-
но значение за зрелостта и 
равнището на общото духов-
но развитие. По същия начин 
в българската народопсихоло-
гия жената не е само първият, 
но и постоянният възпитател 
на човешкия род. Без нейно-
то благотворно присъствие чо-

вешката еволюция би се ли-
шила от могъщ двигател. Тя е 
тъй многолика, тъй разноцвет-
на, както и пролетните багри, 
раздвижващи всяка струна на 
душата. Няма друго същество, 
за което да се произнасят най-
възторжени и прекрасни сло-
ва. Тя е неизчерпаемо вдъх-
новение на мъжките подви-
зи. Енергията, с която изпъл-
ва мъжките души, е мощна и 
плодотворна и, без нея исто-
рията би обедняла, би се ли-
шила от могъщия стимул за 
героични подвизи на човека. 

В българската народопси-
хология жената е вестителка и 
на съвършенството. Тя е зем-
ното божество на човешкия 
род. Затова в същността си тя 
е божествена, което означава 
съвършена. За разлика от не-
бесните божества, които искат 
от своите последователи силна 
вяра и страхопочитание, стига-
що до фанатизъм, жената иска 
любов, искрена любов, стига-
ща до саможертва. Тя гледа на 
света с очите на любовта. Лю-
бовта е единствената сила, на 
която тя е подвластна. Дори 
недодяланите мъжки натури, 
които я унижават, се прекла-
нят смирено пред образа на 
майката. Жената притежава 
мистериозна власт, защото 
пред нейната красота и неж-
ност се покоряват най-суро-
вите мъжки сърца. Владетели, 
князе и благородници, търсят в 
нейните обятия смирение и по-
корство. „Истински царствена 
е само прекрасната женстве-
ност. Където тя съществува, 
там тя и царува и тя царува 
само затова, защото съществу-
ва“, пише Фридрих Шилер. А В. 
Г. Белински е още по-катего-
ричен. „Призванието на жена-
та е да пробужда у мъжа духов-
на енергия, порив на благородни 
страсти, да поддържа чувство 
за дълг и стремеж към възвише-
ното и великото – ето нейното 
предназначение, а то е голямо и 
свещено”. Ж. Ж. Русо е убеден, 
че хората винаги ще бъдат та-
кива, каквито ги направят же-
ните,  затова, ако искате да бъ-
дете велики и добродетелни 
хора, внушете на жените как-
во е величие и добродетел. Же-
ната е цветето на природата и, 
който иска да се радва на ней-
ния разкош и великолепие, 
трябва постоянно да се грижи 
да го прави по-пищно. Който 
не умее и не е способен да го 
направи, той остава сляп за 
красота на жената. 

Никой не бива да забравя, 
че докато мъжът е отнел пър-
венството на жената в общест-
вения живот, природата я е да-

ОСМИ МАРТ И МИСИЯТА НА
ЖЕНАТА В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ

рила с великолепие и красота. 
Трябва да се учим от наследе-
ното през вековете внушение и 
да предадем на идните поколе-
ния свято отношение към же-
ната. За българина физиче-
ската хубост винаги е свърза-
на с богати душевни  качест-
ва.  Идеалът на българина за 
жена включва качества, които 
определят най-пълноценното 
изпълнение на ролята й като 
жена, майка, дъщеря, сестра, 
снаха, приятелка, съратничка, 
работничка, колега. Това са ос-
новни нейни културни и соци-
ални роли в миналото и днес. 
За да ги изпълнява, тя трябва 
да е трудолюбива, здрава, ху-
бава, скромна, физически из-
дръжлива, добра майка и до-
макиня, да уважава съпруга 
си и възрастните (Енциклопе-
дия на България. Т. I. С. 1985 г., 

с. 66). 
Религията също има своя 

идеал за женска хубост. През 
Средновековието образът за 
жена, носителка на всички 
добродетели, който отразя-
ва идеала за женска красота е 
Богородица: тиха, мълчалива, 
послушна, негневлива, сра-
межлива, благоприветлива, 
спокойна, почитаща и кланя-
ща се на всички. Този образ е 
посочвал модела на поведение 
на жената. Но житейската не-
обходимост в българската исто-
рия налагала тя да изпълнява и 
други роли, което предполага-
ло и възпитател на поколени-
ята с качества, необходими за 
съпротива срещу робството. 
Нужно било тя да се превърне 
във фактор с огромно значе-
ние за победата на идеите на 
Възраждането на българско-

то национално самосъзнание. 
Трябвало е не само да ражда, 
но и да отглежда бъдещи бой-
ци като четници, бойци на 
хайдушкото движение, създа-
тели и защитници на нацио-
налната идеология, част от 
които са посветили живота си 
за освобождението на родина-
та от османското робство. Из-
раз на тази мисия на българката 
ни показва патриархът на бъл-
гарската литература Иван Ва-
зов, който се обръща към май-
ка си в стихотворението „Май-
ка ми“:

Ти ме роди, но ти ми даде
и светлото, що в теб блещеше,
ти и човека в мен създаде – 
ти два пъти ми майка беше! 

Този мотив се среща в из-
поведите на почти всички ге-

рои от славната епоха, наре-
чена Българско Възраждане. 
Това прави българката борец 
за свобода и разцвет на бъл-
гарския дух. Времето изис-
ква от жените силен характер, 
за да могат да понесат много 
трудности.  Тази сила и твър-
дост са особено ценни качест-
ва, които се проявяват в тежки 
моменти. „Не ме упреквайте, 

пише Григорий Цамблак, - че 
на женската немощ отдавам 
мъжко име: цени се крепостта 
на разума, а не външния образ 
на (човешката) природа“. Нес-
лучайно и в наши дни често се 
използва мъдростта, която гла-
си: зад всеки преуспяващ мъж 
стои умна жена и зад всяка 
преуспяваща жена стои со-
лидно семейство.

П
о традиция честването на Осми март повсемест-
но се свързва единствено с идеята за револю-
ционните борби на жените-работнички от сре-
дата на XIX век в САЩ и други капиталистически 
страни, а в социалистическите страни – с участи-

ето им в социалния живот на обществото. По същество се 
пренебрегва огромната роля на жената в условията на мат-
риархата, през който в продължение на 35-40 хиляди години 
жените играят господстваща роля в живота на хората. Освен 
това по същото време, в митологията преобладават жени-бо-
гини, чиито имена са известни. Някои от тях играят същест-
вена роля в духовния живот на човечеството и днес. 

Виолета СТАНИСЛАВОВА

КРАТЯТ НА СВЕТА
Дойдоха чужди времена. 
И се родиха чужди поколения.
И  стана чужда моята страна. 
Дори Земята вече ми е чужда.
Светът е болен. Полудял.
За никого животът не е чудо.
Божествената Милост и Любов 
в калта лежат потъпкани от луди.
Душата на планетата крещи,
но Бог не чува тъжните й вопли.
И само във припадналия студ
домът на зли чудовища е топъл.
Светът във мене пари от любов,
но мъдростта не ражда красотата 
щом хората с изтръгната душа, 
с поклон приветстват Сатаната.

ЗЛАТНАТА  
СРЕДА ЛИ

Че животът по-бързо дори и от сън преминава,
виждам ясно вече, но от това не изпитвам страх.
Страх ме е преди края си да не кажа само:
на този свят нечестив, несправедлив и прекрасен
съумях да не бъда нещастна. 
Но и щастлива, кой знае колко, не бях.
А това си е май средата златна – 
нали открай време я наричат така.
И кое й  е златното, да запитам несговорчиво
и сега няма да се въздържа.
Не, не обичам този вековен приют,
все тъй безимен и безгласен,
пълен с примирени човешки сърца.

Петя ЦОЛОВА

Милена ФРЕНКЕВА

ТИХА ЛЮБОВ
Обичам те, Българийо, но тихо,
шумът и любовта не се разбират
и само птици думите откриха,
със слънчев лъч изписани и лира.

Обичам те, но кротичко в сърцето
и без излишно патосно изкуство,
дори да замълча, си в мен и светиш,
родината е тихо свидно чувство.

Родината – ковчеже, за което
живееш и умираш скромно даже,
събрало цялата ти нежност, ето,
и груб – животът няма да те смаже.

НИКИ  
КОМЕНДВЕНСКА

ПЕРСЕИДИ
Те стоят на баирчето: три амазонки –
тънки сливи, калени от зли ветрове –
и опъват до скъсване младите клонки
натежали от слънчеви дни плодове.

И под късата сянка на женския юли,
намотал всички облаци с три вретена,
две жени с тънки прътове сливите брулят
и ги трупат грижливо на бели платна.

Как протягат ръце плодовете да хванат,
сякаш в шепи събират небесния свят...
После дълго ще слушат по тъмно в казана
колко кротко бълбукат и тихичко врят.

А когато септември зад хълма се крие
с оня дъжд, който лятото с пръсти руши,
ще налеят в изписани чаши ракия
да изплакнат солените мъжки души.

Ала още е топло, ухае на юли
и на морна земя с натежали бразди.
Две жени с тънки прътове сливите брулят,
а пък Господ им шепне, че падат звезди.

ЕДНО ЗАБЪРЗАНО, 
ЖЕСТОКО ВРЕМЕ

събира данък – крехките ни кожи.
А свободата, дявол да го вземе –
едва крепи се на върха на ножа.

Едвам се е закрепила, горката –
ефирна, ефимерна и незряла.
И всеки миг ще рухне на земята!
А след това – борбата отначало.

От памтивека все едно и също –
борба за свободата на народа.
А кукловодите (едни и същи) –
от свободата… произвеждат роби!

Все нови и все нови – легиони!
А как го правят – само те си знаят.
И ще са нужни може би еони –
на древната игра да дойде краят.

Че свободата – истинска и свята –
от хляб и от живот по-скъпо струва!
И тя не се печели еднократно.
А всеки ден за нея се воюва!

Гълъбина МИТЕВА

Когато честваме международния ден на жената Осми 
март, не бива да  пренебрегваме светлите образи на мно-

го българки, които наравно с мъжете, през вековете на роб-
ство,  дават  пример на поколенията за героизъм и себеотри-
цание в името на свободата. Борбата след това продължава 
и в други проявления, като партизанското движение срещу 
монархофашизма, в годините на социалистическото строи-
телство, както и до днес, в стремежа за създаване на един по-
добър, по-справедлив, по-красив, по-човечен свят, който да 
остане за идните поколения.
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Който има очи, ще види!
Който има уши, ще чуе!

така, че те да отговарят на на-
шите цели!“

Това беше геополитически-
ят еквивалент на идеята на Сам 
Франсис за „анархо-тирания“, 
която се свежда до „правила за 
теб, не за мен“.

От години слушахме руски 
дипломати да се оплакват от 
това. Защо са правила, ако ни-
кога не се спазват? Чудеха се 
те.

Много често, когато гово-
ря за саморазрушителни леви 
идеологии подчертавам, че 
тези правила съществуват, за-
щото има значение само „ли-
цемерието на другите“. „Под-
човеците“ нямат право да го-
ворят или дори да участват в 
този разговор.

И в света на дипломация-
та, практикуван от колектив-
ния Запад, руснаците опреде-
лено бяха „подчовеците“, също 
като неваксинираните. 

Всичко обаче се промени, 
когато руските танкове пре-
минаха границата; когато зе-
нитни и артилерийски бата-
реи влязоха в далечна битка и 
морските пехотинци стъпиха 
на бреговете на Украйна.

 Дилемата

Месеци наред ни третираха 

с най-тъпия и вбесяващ ша-
блон в дипломацията, кое-
то съм виждал. Не е за вярва-
не, когато слушате отвратител-
но добродетелните сигнали 
на американските „диплома-
ти“, които отказват въобще да 
приемат проблемите на Русия, 
обвинявайки я за всички про-
блеми на планетата.

„Беше колкото тромаво, 
толкова и глупаво“, както би ка-
зал Дарт Вейдър.

Беше ясно, че за Путин и 

неговия отбор е оставен само 
един последен избор: да на-
хлуят в Украйна, да се изпра-
вят пред световно осъждане 
или да коленичат пред Запада.

Грешката беше в преценка-
та, че не прецениха, че Русия 
в случая, въобще не се инте-
ресува от „глобалния срам“, на 
който партньорите й разчитат 
в момента. И нейните дейст-
вия в Украйна през тази сед-
мица, показаха това.

Русия не се страхува от по-
зицията на НАТО, от заплахи-
те на Байдън за санкции или 
от трудностите на Лиз Тръс с 
неусвоените уроци по основ-
на география. И колкото по-
дълго продължаваше тази 
конфронтация около Украй-
на, толкова по-ясно се откроя-
ва, че повечето хора на ръко-
водни позиции и техния по-
мощен персонал, не са добре 
запознати с параметрите на 
своята работа срещу Русия.

Това направи безсмислен 
постоянният им призив към 
„ред, базиран на правила“, който 
започна да звучи все по-без-
смислено, а те да изглеждат 
като преждевременно разви-
то шестгодишно момче, кое-
то все още си играе със своя  
плюшен тигър.

Твърденията им за послед-
ствията за , „адски санкции“ и 
заплахи от които трябваше  да 
ни спре дъхът, докато припад-
нем, бяха с право игнорирани 
от Путин и неговия екип.

В продължение на десети-
летия НАТО се радваше на лу-
кса, да определя правилата и 
да принуждава всички оста-
нали да ги спазват, благодаре-
ние на военното превъзход-
ство на САЩ.

Това датира от времето 

на вицепрезидента Дик Чей-
ни, който обяви принципа за 
„общност, базирана на реалнос-
тта“. „Светът, каза той,  всъщ-
ност вече не работи както пре-
ди… Сега ние сме империя и, ко-
гато действаме, ние създаваме 
своя собствена реалност. И до-
като изучавате тази реалност 
- интелигентно, както искате 
- ние ще действаме отново, съз-
давайки други нови реалности, 
които също можете да изучава-
те, и всичко ще си дойде по мес-
тата. Ние сме актьори на ис-
торията. А вие, всички вие, ще 
трябва само да изучавате това, 
което правим.”

 По пътя към промяната

Беше ми ясно, че поставе-
ните на власт от Клаус Шваб и 
останалата част от мафията в 
Давос, все още смятат, че жи-
веем в техния свят. Че е без 
значение какво искат хората 
или от какво имат нужда дру-
ги държави. Те са, които ще 
диктуват времето, мястото и 
параметрите на всяко проти-
вопоставяне.

И колкото по-дълго продъл-
жаваше това, толкова по-ясно 
ставаше, че Путин и негови-
ят външен министър Сергей 
Лавров, въпреки всичко, бавно 

се приближават към момента, в 
който те ще променят прави-
лата. Още през март 2018 г. на-
писах, че обръщението на Пу-
тин към Федералното събра-
ние, в което той представи но-
вите оръжейни системи, беше 
голяма и повратна точка.

През следващите четири го-
дини наблюдавахме неспир-
на ескалация на неоконсерва-
тивната лудост в безполезния 
опит да бъдат приближени аме-
риканските ракетни системи 
по-близо до Москва, напук на 

всички подписани междуна-
родни споразумения, резолю-
ции на ООН за уреждане на от-
цепилите се от Украйна репу-
блики и, честно казано, погаз-
ване на правилата на всякакво 
благоприличие.

След 2021 г., когато нещата в 
Украйна ставаха все по-горещи 
и по-горещи, Путин и Лавров, 
които подкрепиха Байдън на 
срещата на върха на 16 юни, 
осъзнаха, че е време за промя-
на на правилата на играта.

Ако не бяха те, Русия  
щеше да изчезне.

Старата игра приключи, 
когато Русия представи и пуб-
лично оповести  проектопред-
ложенията си за нова архитек-
тура за сигурност в отношени-
ята Русия и НАТО в Източна 
Европа.

И от този момент нататък, 
Русия действаше, задавайки 
оперативния темп. Това прину-
ди САЩ и Европа да им отго-
ворят, тъй като вече се създа-
ваше нова реалност, диктува-
ха се нови правила.

Сега САЩ трябваше да 
приемат правилата, вместо 
да ги създават. И всички видя-
ха това, защото тази беше при-
чината официалните лица на 
Запада да пътуват до Москва 
многократно, в опит да отка-
жат руснаците от новата им 
роля.

Резултат нямаше.
Според мнозина  тази опера-

ция в Украйна отдавна е пла-
нирана и това не е действие, 
което се взема с лека ръка.

Тук отново ще повторя оно-
ва, което написах по-горе: това 
признание НЕ трябва, пов-
тарям, НЕ трябва да се раз-
глежда изолирано. Това е само 
ФАЗА ОТ ПРОЦЕСА, който е 
започнал преди поне година 
или повече и предстои да се 
случат още много други неща.

Но дори и аз не предвидих, 
че Русия планира да промени 
играта толкова драстично, ми-
слейки, че винаги ще има одо-
брено в Давос решение, което 
не включва широко използ-
ване на руската армия, което 
в крайна сметка направи САЩ 
да изглеждат глупави.

Поглеждайки назад, става 
ясно, че сме грешили, защото 
Русия видя изненадваща въз-
можност да промени правила-
та.

По-малко от ден след като 
Русия унищожи, както военна-
та мощ, така и политическата 
архитектура на Украйна, про-
будилият се президент на САЩ 
потвърди, че всички запад-
ни заплахи са толкова праз-

ни, колкото и главите на ком-
пютърното поколение Y, което 
ръководи отдела за пропаган-
да в Държавния департамент.

След месеци на заплахи за 
премахване на Русия от систе-
мата за финансови съобщения 
СУИФТ, изключването на Ру-
сия означава края на ЕС, както 
всички го познаваха или  както 
биха искали да го виждат в бъде-
ще. Това ще означава край на 

петродоларовата система.

Русия е системно важна 
държава за световната търго-
вия със стоки, която далеч над-
хвърля енергетиката. Тя доста-
вя не само нефт и природен 
газ, но и никел, паладий, ти-
тан, обогатен уран и волф-

рам. Основен доставчик е на 
амониев нитрат, калий и кар-
бамид.

Направете това и Европа не 
само ще замръзне до смърт с 
тридневните си запаси от газ, 
но и ще умре от глад веднага 
щом глобалното снабдяване с 
храна бъде нарушено. Напра-
вете това и Байдън ще влезе в 
средносрочен план с 8 долара 
за галон бензин и 20% реална 
инфлация.

Повишаването на лихвите 
на Федералния резерв би било 
най-малкото притеснение.

Докато Русия държи всич-
ки карти в преговорите за Ук-
райна, ние безразсъдно про-
веждахме политика на обиди 
и аматьорска пропаганда, от-

казвайки да повярваме, че тя 
ще се съпротивлява.

Но чрез вкарване на войски, 
вдигане на самолети във възду-
ха и изстрелване на ракети по 
задника на всяка украинска во-
енна база в цялата страна, Ру-
сия препотвърди  аргументи-
те на САЩ и Европа, че силата 
дава право.

И играта се промени, за-
щото правилата се промени-
ха. Това вече не е игра на рито-
рика и доказателства за добро-
детелност.

Реалната политика няма 
значение, когато ракетите са 
във въздуха. Това е точката, 
която много професионални 
коментатори пренебрегваха 
през последните няколко ме-

сеца и никога не са мислили, че 
някой може да го направи.

Сега те са объркани и ядо-
сани, борят се със собствени-
те си проблеми публично и ако 
не беше толкова жалко, щеше 
да е почти забавно.

В продължение на почти де-
сетилетие Западът наливаше 
милиарди в Украйна, за да я 
въоръжи и подготви за сед-
мицата, която отмина. Тези 
милиарди бяха практически 
унищожени за броени часове. 
Цял един ден отне, за да се от-
крои позьорството на НАТО.

Сега трябва да се прими-
ряваме с тази нова игра. Това 
е игра, в която правилата ще 
бъдат много по-справедливи, 
защото немислимите алтер-

нативи вече не са теоретич-
ни, а реални.

И това е реално, каквото и да 
се говори, заплахите за Русия от 
плановете на НАТО за Украй-
на, винаги са били реални.

Така Байдън и Давос по-
лучиха войната в Украйна, 
за която молеха Русия. Про-
блемът за тях сега е, че Русия 
вече не играе тяхната игра и 
те са напълно неподготвени за 
следващата.

Използвани източници:  
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Путин налага нова
геополитическа игра

До 23 февруари 2022 г. го-
лемите държави играеха мно-
го рядка игра.

И твърде много хора се оп-
итваха да оприличават геопо-
литиката като игра на шах: 
„движи се, върви напред. Бутни 
пешка! Заплаши офицера“ или 
нещо подобно, много лесно е за 
разбиране.

Беше времето, когато се 
опитах да сравнявам игра-
та с мултиплейър версията 
на японската игра „Го“, къде-
то четири до шест различни 
цветни камъка на дъската се 
опитват да претендират за те-
ритория. Това беше най-подхо-
дящата метафора, но беше поч-
ти невъзможно „играта” да се 
опише разбираемо. Дори на 
моменти ставаше изморително.

Реалността обаче е такава, че 
нито една от тези метафори не 
дава разбираемо обяснение.

Може би, защото единстве-
ният точен модел на понятие-
то „геополитика” е Калвинбол.

Спомняте ли си тази игра? 
Това е от комикса „Калвин и 
Хобс“.

Противно на легендарния 
комикс, „Калвинбол“ имаше 
правила, които звучаха така: 
Калвин трябва да измисли 
правилата, докато върви на-
пред.

В геополитиката всичко се 
свежда до това кой от най-сил-
ните играчи е получил властта 
да създава правилата.

Това е проблемът. До на-
хлуването на Русия в Украй-
на (да, оправдана или не, това е 
инвазия), съществуваше т.нар. 
„ред, основан на правилата“, 
който бе конструиран глав-
но от САЩ, но също така бе и 
пряко подкрепян от Европей-
ския съюз,  и от Британската 
общност.

Правилата на 
„ред, базиран на правила“ 

бяха прости. „Ние създава-
ме правилата, а вие ги спазвате! 
Запазваме си обаче правото да 
ги променяме, когато пожелаем 

нето и взаимодейст-
вието на нациите и 
цивилизациите.

И хората, които от 
ХХ век насам упра-
вляват света, се съ-
гласиха на този улти-
матум.

А тези, които бяха 
задължени да мислят 
преди тях и, заради 
тях – интелигенция-
та, философите, ис-
ториците, публицис-
тите, предпочетоха 
да ползват облаги, 
обещавани и осигу-
рявани им от управ-
ниците, вместо да на-
прегнат главите си и 
умовете им да откри-
ят, формулират и оз-
вучат на целия свят 
истината.

В историята въпро-
сите никога не остават 
нерешени. Може ре-
шението им да се отла-
га дълго, но рано или 
късно то бива нами-
рано. Докато това не 
стане, рецидивите му про-
дължават да измъчват све-
та, народите и държавите и 
предизвикват конфликти, от 
които всички страдат. Който 
мисли, че щом нещо се пре-
мълчава, то престава да съ-
ществува, не само се лъже, но 
и спокойно може да бъде наре-
чен глупак – дори и да е мо-
гъщ владетел в света. 

Пропагандата, а и услови-
ята, в които светът живее и 
вчера, и днес, прикриват този 
проблем, изчистват го от ис-
тинския конфликт, който по-
ражда, и го напудрят като най-
обикновено геополитическо 

противопоставяне на сили-
те на демокрацията с тези на 
диктатурата, застоя, комуни-
зма и религиозния фунда-
ментализъм. По такъв начин 
си въобразяват, че го правят 
достъпен за разбиране като 
борба между доброто и злото. 
И дори го превръщат в до-
бродетел.

Но ако сме умни, 
илюзии не бива да храним. 

Защото идеолозите, поли-
тиците и държавниците (поне 
някои от тях) на САЩ и Запад-
на Европа гледат на това про-
тивопоставяне именно като 
на цивилизационно. Оттам 

произтича и тяхната агресив-
ност, която е видна особено от-
четливо през последните 30-40 
години, най-вече срещу ис-
лямския свят. Тя се маскира 
като политическа борба сре-
щу тиранията и за освобож-
даване на народите от тира-
ните и установяване на демо-
кратично управление. И раз-
бира се за контрол и господство 
над петролните кладенци. Без 
съмнение обаче, целта е уни-
щожаването на цялата ис-
лямска цивилизация. Защото 
заедно с православно-славян-
ската тя е най-големият враг 
на англосаксонската и рома-

но-германската. 
Ето причината за непрес-

таващата агресия срещу Ру-
сия, Православието и сла-
вянския свят! Днес тя се про-
явява все още вербално и 
пропагандно, защото Русия е 
достатъчно силна, за да отго-
вори на пряка военна намеса. 
Но историята помни война-
та на Наполеон през 1812 г. 
и Великата отечествена вой-
на от 1941-1945 г. Резултатите 
от тях все още сдържат техни-
те наследници, но знае ли ня-
кой докога?

• Конфликтът с Украйна решава цивилизационни проблеми

Панко АНЧЕВ

В
оенните действия 
на Русия срещу Ук-
райна имат своите 
дълбоки, обектив-
ни и твърде сери-

озни причини. Тези причини 
не бива да се формулират и 
изразяват прибързано, емо-
ционално, еднозначно, как-
то го прави западният свят и 
нашите управници. 

ХХ век, а и след ХХI, си въ-
образиха, че са победили и 
развенчали цялата предход-
на човешка история и са по-
ставили в съвсем ново със-
тояние човечеството. Дори 
не се посвениха да обявят, че 
е  дошъл  краят на история-
та и, че от тях започва нова, 
напълно нова епоха. Какво-
то било, било! Сега ще бъде 
различно. Други ще са пра-
вилата, по които ще се дви-
жи времето и ще живее чове-
кът. Други ще са и законите, 
които ще устройват човеш-
ките общности, а нациите и 
техните държави няма да са 
толкова важни и значими, 
каквито бяха през XIX век. 
Капитализмът пожела нова 
свобода, нов въздух, нови ус-
ловия, в които да се развива. 
И ги получи с цената на ця-
лата история – в това число и 
с нерешените основополага-
щи въпроси за съществува- На стр. 10
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ските дипломати престъпват 
тези запрещения, защото се на-
дяват на промяна в отношения-
та на „Европейския концерт“, а 
и защото не могат да преглът-
нат нито правдата за огро-
мните действителни размери 
на българските етнически те-
ритории, нито руските жерт-
ви, паднали не заради няка-
къв отрязък от православната 
българска земя, а заради Ос-
вобождението на Целокупна 
България.

Картата на Санстефанска 
България следва, макар и не из-
цяло, българската етническа 
карта на Българската Екзар-
хия от 1870 г., както и картата 
на етническото българско зе-
млище, представена на Цари-
градската посланическа  кон-
ференция от края на 1877 - на-
чалото на 1878 г. 

Съгласно клаузите на Сан-
стефанския мирен договор,  
България е обявена в автоном-
но трибутарно Княжество, 
с българско християнско пра-
вителство и народна милиция. 
В границите на Българското 
княжество се включват Дунав-
ска България, без Северна Доб-
руджа, която се предава на Ру-
мъния, цяла Тракия, без Гю-
мюрджинско и Одринско, които 
остават в Турция, цяла Македо-
ния, без Солун и Халкидическия 
полуостров, Пирот и Враня от 
Нишкия санджак, който като 
цяло се предава на Сърбия. 
Както виждаме, на нашите съ-
седи са дадени скъпи парчета 
от плътта на България, но като 
цяло, както пише големият бъл-
гарски учен Николай Генчев 
в своята творба „Българското 

Възраждане“, „Третата българ-
ска държава, с малки изключе-
ния, обединява земите, населя-
вани от българи“.

По силата на капитулаци-
ите, предвидени от Санстефан-
ския договор, осъдените на веч-
но заточение в занданите в Ди-
арбекир и Сен Жан д‘Акр и пр. 
участници в Априлското въс-
тание, както и отвлечените от 
турците по време на самата Ру-
ско-турска война роби, особе-
но при чудовищните кланета и 
дране на кожи от живи хора, в 
Старозагорско, Карловско, Кало-
фесорско, Сопотско, Казанлъш-
ко - трябва да се освободят 
и върнат в Отечеството. Уви, 
малцина мъченици стъпват от-
ново на святата родна земя.

Възторгът от справедливост-
та в Сан Стефано бързо е посе-
чен от Берлинския конгрес и 
България е разделена на ня-
колко кървави къса отсъщи-
те  европейските хиени,  кои-
то днес формират ЕС и НАТО.

Но Санстефанският дого-
вор бележи един български 
апогей - осъществяването на 
възрожденския ни идеал за 
свобода и обединение на бъл-
гарската нация. Той въплъща-
ва божествената и земна правда 
за изконната територия на бъл-
гарския народ.

Трети март е венец на де-
лото на Възрожденска Бъл-
гария! С него идва свободата. 
От неговата висота българска-
та държава проследява извър-
вения към свободата път, за-
почнат с чутовното въстание 
на 20 априлий 1876 г., което е 
началото на Освобождението 
на България. Априлското въс-

тание започва с конкретния 
освободителен процес. Трети 
март завършва победоносно 
този процес. 

След обесването на Левски 
и разгрома на българската ко-
митетска мрежа през 1873 г., за 
всички е ясно, че българите не 
могат да противостоят със свои-
те въоръжени опълченски сили 
на колосалната военна мощ на 
Турската империя, подсиле-
на от башибузушката сган на 
мюсюлманските селища, пръс-
нати в самата българска тери-
тория. Апостолите от Гюргев-
ския комитет съвсем ясно са 
разбирали този факт и тяхната, 
документирана във всички исто-
рически източници, цел е била да 
накарат европейската обществе-
ност да се фокусира върху стра-
данията на нашия народ и уси-
лията му да се освободи. Един-
ствен, който откликва на този 
страдалчески зов, е „Дядо Иван“ 
- братският руски народ!

Без Трети март нямаше да 
има нито Съединение на 6 сеп-
тември 1885 г., нито Незави-
симост на 22 септември 1908 
г. Нямаше да има нито  бъл-
гарска държава, нито бълга-
ри. Българите щяха не да пос-
ледват, а да изпреварят съдба-
та на двата милиона жертви 
на арменския геноцид, към 
които се прибавят и стотиците 
хиляди изклани арамеи хрис-
тияни – онази страховита хека-
томба, за която светът никога не 
научи. В българската земя щеше 
да се говори турски език, а не-
колцина мекерета с турски име-
на и вяра, прикриващи успеш-
но българските им корени, щяха 
да са „чиновници на султана“! 

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ ОТ РУСИЯ,
МАЙКО БЪЛГАРИЙО!

Впрочем и сега е пълно с такива. 
Проф. Нако Стефанов с право 
твърди, че всички български 
русофоби са османофили. И 
че не са престанали да си  „са-
кат си султана“.

Не, Трети март не ни раз-
деля, както няма да ни обеди-
нят нито 6, нито 22 септември! 
Разделя ни пропастта между 
всепрпоникващата продаж-
ност и неумиращия дух на вя-
рата в националното достойн-
ство. И тази пропаст е страш-
но дълбока, а майкопродавци-
те я пълнят и ще продължат да я 
пълнят с българска кръв!

И не е прав Иво Христов, 
(не смея да го обидя, наричайки 
го „професор“), че САЩ и НАТО 
искат разгрома на Русия с по-
далечната цел, да обкръжат 
Китай. Не, тяхната цел е имен-
но Матушка Рус - цитаделата 
на славянския свят и на пра-
вославното християнство, 
която винаги е била духовната 
им опора и крепост на Земята. 

Не се отказвай от нея, Май-
ко Българийо!

От стр. 12

„Трети март ни разделя; 
Трети март ни създава ком-
плекси; Трети март е празник 
на нашите нови поробители“ - 
тръбят в един глас нагиздени-
те с професорски титли овлас-
тени мекерета на Сорос, как-
то и овластените държанки от 
харема му. Според тях би тряб-
вало да си изберем друга дата 
за национален празник: 20 ап-
рилий, 6 септември или 22 сеп-
тември!... В хора на тези наем-
ни жонгльори с българската 
памет, се открояват „философ-
ски осмислените аргументи“ 
на Захари Карабашлиев, на 
Ивайло Дичев, на Георги Фо-
тев, на  Пламен Павлов и пр., и 
пр. Само първият от този квар-
тет още не е „опрофесорен“. У 
нас високото звание  „професор“ 
се дава преди всичко за преда-
телски заслуги и вече стана 
мръсна дума.

Вярвам, че от името на „свес-
ните“, които у нас „считат за 
луди“, имам какво да кажа в от-
говор на вайканията на соро-
ския харем: 

Трети март (19 февруари по 
стар стил) недраги безпаметни-
ци, е денят, в който през 1878 г. 
е подписан Санстефанският ми-
рен договор, бележещ края на 
Освободителната Руско-тур-
ска война и появата на нова 
държава на политическата 
карта на Европа – България, 
подир петвековно изличава-
не от нея. Руските дипломати 
граф Н. Игнатиев и А. Нелидов 
бързат да подпишат такъв до-
говор, чийто текст е в разрез с 
някои ангажименти, които Ве-
ликите сили са изнудили Ру-
сия да поеме преди започва-
нето на войната - а именно - на 
Балканите да не бъде създавана 
голяма държава и българското 
княжество да се простира само 
между Дунав и Балкана. Ру-

остави или много плахо по-
ставяше тази цивилизацион-
на идея. През втората полови-
на на ХХ и в началото на ХХI 
век тя много повече говори за 
„евразийството“ като създа-

ва и евразийска политиче-
ска, икономическа и култур-
на зона. Но евразийството не 
е православно славянска ци-
вилизация, а нещо различ-
но, в което има много повече 
икономически и политиче-
ски интереси и духовни стре-
мления. За разлика от идеята 
за славянството. 

Няма как да не поставим в 
така очертания контекст и 

събитията в Украйна 

след обявяването й за не-
зависима държава в края на 
ХХ век. Усилията, които по-
ложиха САЩ и европейският 
запад да я отделят от руското 
влияние, да я извадят от ру-
ския свят и дори икономи-
чески да я откъснат от Русия 
– да не говорим за отчужда-
ването й от руската култура, 
език, цивилизация, в ника-
къв случай не са обикнове-
ни политически и геополи-
тически опити за пренареж-
дане картата на Европа и 
преначертаване зоните на 
влияние. Това не е и просто 
изместване на Русия от суро-
вините и пазара на Украйна. 
Смисълът е друг и е твърде 
коварен!

Операцията е с намерение-
то да се преформатира една 
цивилизационна общност, 
да се разложи тя и да се съз-
даде в нея напрежение, кои-
то да я разколебае и разру-

ши. Тази работа в случая е по-
вече инстинктивно планирана 
и извършвана, но е очевидно 
колко силни са цивилиза-
ционните инстинкти у вода-
чите на държавите от англо-

саксонската и романо-гер-
манската цивилизация. Тези 
инстинкти избуяват, особено 
когато трябва да бъде руше-
на православно-славянската 
цивилизация. Да не забравя-
ме, че Киев е градът, в който 
е извършено покръстване-
то на руския свят и Правос-
лавието става общодържав-
ната религия на цяла Русия. 
Даваме ли си сметка какво оз-
начава това не само за право-
славно-славянската цивили-
зация, но и за православния 
християнин, където и да се на-
мира по света? 

Напомням че САЩ и Ев-
ропа не се посвениха да от-
немат от сърбите Косово и 
така да разрушат Югославия. 
Косово е свещена за сърбите 
земя, защото върху нея са се 
покръстили в православната 
вяра. Отнемайки им Косово, 
те ги наказаха много по-сил-
но и безпощадно отколкото 
с бомбардировки, санкции, 
разрушения. И дори ги изка-
раха виновни за „разпалване 
на междуетническо напреже-
ние“. Съвпаденията не са слу-
чайни! Те показват, че всичко 
се прави съзнателно и целе-
насочено. 

В Украйна бе разрушен 
твърде бързо  

славянският дух. 

И то по същия начин, по 
който това се случи преди в 

другите славянски държави. 
На негово място бяха внедрени 
ненавист, вражда, омраза про-
тив Русия и православието, 
руския език и руската култура. 
Стремежът към независимост 

и самостоятелност бе използ-
ван за насаждането на отри-
цание на историята, на наро-
дностния произход, на циви-
лизационните традиции на 
православно-славянската ци-
вилизация. Удар бе нанесен на 
самото православие и на Право-
славната църква. Всичко това 
доведе до фашизиране на об-
ществото и държавата и, в 
превръщането й в някаква по-
литическа бухалка срещу Ру-
сия. Но държавата се разпадна, 
икономиката напълно рухна.

Само такава държава, с раз-
паднало се общество, може 
да бъде все още поддържа-
на единствено с някаква сил-
на негативна идеология. Та-
кава идеология е русофоби-
ята. Но русофобия не само 
като „страх от Русия“, какво-
то е номиналното значение на 
думата, а изключително като 
животинска омраза, злоба, 
отвращение и желание за от-
мъщение към всичко руско. 
Чувството е доведено до край-
на степен и се е превърнало 
в инстинкт, който само чака 
удобен момент, за да бъде 
приложен в действие. Народ 
с такъв инстинкт не може да 
бъде братски за православ-
ния славянин. 

Действията на Русия в по-
следните събития в Украйна 
в никакъв случай не са про-
явление на имперски амби-
ции и диктаторство. Техният 

смисъл е друг! За съжаление 
заедно с българските власти 
такъв подход имат и българ-
ските анализатори. Едните от-
ричат причините за военните 
действия на Русия, други ги 

оправдават. Но по съще-
ство ги формулират поч-
ти еднакво, защото или 
повтарят чужди формули, 
или мислят елементарно, 
повърхностно и невежо. 
Дори и да наречем всичко 
случващо се в Украйна като 
„война“, то тази „война“ не е 
обикновена. Тя не е позна-
тото „продължение на поли-
тиката с други средства“, 
а израз на друг дух и разум. 
Днес Русия се управлява 
от друг тип държавници, 
които осъзнават себе си 
като пазители на цивили-
зация, а не само като во-
дачи на народ, икономи-
ка, армия… 

Велика  държава  в 
геополитиката

В някаква степен подоб-
но съзнание за себе си имат 
и управниците на САЩ. 
Макар че при тях повече 

действат „цивилизационните 
инстинкти“ отколкото разу-
мът и съзнанието. На тях им 
е ясно, че  руската реакция е 
правилна и неизбежна, по-
неже цивилизационната 
воля на Русия е върху ней-
ната зона на влияние, вър-
ху православно-славянския 
свят. Ала са принудени да де-
монстрират сила и да вдъ-
хнат увереност у сателити-
те си. Бъдете сигурни, че меж-
ду САЩ и Русия има някакво 
споразумение за разрешава-
нето на конфликта (в скоби 
ще напомня, че не е случайна 
евакуацията на американските 
дипломати именно в Лвов. Там 
сега се крие и Зеленски. Нима 
това не е знак за някакво раз-
бирателство?…).

Русия си възвърна право-
то да ръководи и пази пра-
вославно-славянската ци-
вилизация, защото придоби 
предишната си политическа, 
икономическа и военна мощ 
и сила. Тя отново заема мяс-
тото си на велика държава в 
геополитиката. И уверено се 
настанява в своята зона на 
влияние. 

Приключи една епоха и е 
сложено началото на нова.

Започна ускореното въз-
становяване на цивилизаци-
ята, от която се опитаха да не 
откъснат.

Който има очи, ще види; 
който има уши, ще чуе!

Който има очи, ще види!
Който има уши, ще чуе!

Агресията срещу Русия не 
е отскоро; не и от началото 
на ХХ век, когато побеждава 
болшевишката революция 
се създава Съветския съюз; 
и по-късно - от втората поло-
вина на века и световната со-
циалистическа система. Кон-
фликтът е от древността и се 
обозначава като 
конфликт „Изток-Запад“, а 

в по-тесен смисъл – особено 
след XI век и като конфликт 

„Русия-Европа“.

За съжаление за всичко 
това се говори и се анали-
зира почти винаги като по-
литически и геополитиче-
ски проблем, чието реша-
ване зависи единствено от 
добрата воля на великите 
държави. А липсата на та-
кава воля се обяснява с как-
во ли не, но винаги се про-
пуска, че великите държа-
ви, за разлика от малките 
– каквато е и нашата, въ-
преки всичко имат съзна-
ние за отговорностите си 
към цивилизацията, към 
която принадлежат и, коя-
то представляват, и са от-
говорни за нея. И знаят, че 
нищо не бива да се прави 
преждевременно и по субек-
тивно желание. Не ги слу-
шайте какво говорят, какво 
обещават и как заплашват, 
а гледайте какво мислят и 
вършат!

Една част от държавите и 
народите, принадлежащи към 
Православно-славянската 
цивилизация предпочето-
ха да получават материални-
те блага на модерната епоха, а 
не да служат на вечната кау-
за и на своя цивилизационен 
избор. Затова някои от тях 
толкова лесно се отказаха от 
себе си и възприеха изцяло 
т. нар. „европейски ценности“. 
След разпада на СССР дори 
Русия прояви такива жела-
ния и за известно време бе из-
цяло в магията на глобализа-
цията, общия европейски дом 
и съюза със САЩ. 

Пренебрежителното от-
ношение към обективни-
те реалности доведе до раз-
късването на православния 
и славянския свят. Народи-
те вътре в него се настроиха 
едни срещу други, отдалечи-
ха се от Русия и се настрои-
ха враждебно срещу нея. За 
някои тя дори стана най-го-
лемия противник и враг. В 
края на ХХ век почти всички 
с провинциален апломб обя-
виха (но то е поради вечната 
глупост и невежество на тех-
ните политически и държавни 
ръководители) „нов цивилиза-
ционен избор“. Ефектът от тази 
извратена манипулация се от-
рази в общественото съзнание, 
което става все по-малко пра-
вославно и славянско. 

За съжаление и Русия из-

От стр. 9

Целта на западната де-
мокрация, която няма нищо 
общо с истинска демокра-
ция, е да претопи източно-
православните държави, за 
да ги откъсне от православ-
ното лоно, което образува ог-
ромна територия, която ако 
бъде сплотена ще се превър-
не в огромна заплаха за тях.

Уважаеми читатели, 
отново се  

обръщаме към вас: 
Във всяка пощенска 

станция, до 15  число 
на всеки месец, може да се абонира-
те за в. „Нова Зора“. Поради драстич-
ното поскъпване на хартията, елек-
троенергията и предпечатните услу-
ги, както вече сме обяснявали, се на-
ложи след 18 години цената на един 
брой да бъде променена на 2 лв.  Га-
лопиращата инфлация обаче ни ос-
тавя съвсем без възможности да про-
тивостоим на лъжите, инсинуациите 
и безпътицата, по която, за съжале-
ние,  поемат политическите мъже на 
България. Но както и до сега Отечест-
вото има огромна нужда от честно и 
правдиво слово. 

Разпространението на вестника, 
по независещи от нас причини, и по 
съвсем понятни за вас, все така про-

дължава да бъде ограничено. Абона-
ментът за сега остава  най-сигурни-
ят начин, „Зора“ да участва в битка-
та за бъдещето на  България. Отно-
во ви призоваваме да се абонирате. 
Във всяка пощенска станция можете 
да осъществите вашата подкрепа за 
общата ни кауза. Абонирайте се за 1 
месец, за тримесечие или полугодие. 
Абонаментът винаги се изчислява 
съобразно броя на вторниците, ум-
ножени по 2 лв.

Каталожният номер на „Нова 
Зора“ е непроменен - 311.

Във всеки вторник очаквайте 
„Нова Зора“. Търсете го и го разпрос-
транявайте.

Можете да се абонирате и в офи-
сите на ДОБИ ПРЕС, тъй като редак-

цията има договорни отношения с 
тази фирма. 

Същото може да направите и 
чрез пощенски запис за избрания 
от вас срок, на адрес: София 1000, 
ул. „Пиротска“ 3, за Минчо Мънчев 
Минчев. Особено е важно да бъде 
изписан точния адрес и името на 
получателя, както и телефон за об-
ратна връзка.

За първи път от тези 32 години 
сме принудени да обявим, че редак-
цията приема и дарения.

Свържете се с нас, за да можем да 
водим битката за България заедно.

Допълнителна информация може 
да получите на тел. 02 985 23 05; 02 985 
23 07, както и на мобилни телефони: 
0879 140 122 и 0894 66 49 00.
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НЕ СЕ ОТКАЗВАЙ ОТ РУСИЯ,
МАЙКО БЪЛГАРИЙО!

ВЪЗХВАЛА НА ЖЕНИТЕ
Жени, вий идвахте срещу ми! 
Как стъпвахте! Аз бях готов! 
Готов бях за живот и думи - 
узрял за вашата любов... 
Срещу ми - с някакво метежно 
мълчание, с камбанен звън... 
Как страшно светеха - и нежно - 
гърдите ви от сол и сън! 
Как остро в гърлото ми - мощно - 
трептеше крехкият ви смях! 
Със всяка фибра - денонощно 
ви любех, страдах и живях! 
И бягах аз в нощта, разбила 
лицата ви - но всеки дъжд 
ви блъскаше със страшна сила 
в живота ми на странстващ  
мъж! 
Обичам ви - и в нощи тъмни, 
и в светли дни, обичам аз 
ръцете ви, бедрата стръмни - 
тревистия ви тъмен глас! 
Докрай - през всичките сезони 
и възрасти... Ах, как блестят 
коремите ви - златни брони 
срещу самата моя смърт! 

И всичко - дрехи, нокти, бреме, 
прически, накити и срам, 
и страх, и смелост - дълго време 
съм бил моряк, войник и сам! 
О, страшен мъжки свят - и силен! 
Казармен, униформен свят! 
Метален, стъклен и мастилен... 
Умирам аз без вкус и цвят 
и викам яростно - спаси ме! 
И вий - коя? Не помня аз! 
Приемахте вий мойто име 
във своя милосърден глас! 
И моя страх... За да изтрая, 
вий бяхте и вода, и хляб! 
Мълчете - всичко ще призная - 
аз бях по-груб, по-лош, по-слаб - 
мъж винаги... Благодаря ви 
за всяка милост и живот! 
Живейте вий! Бъдете здрави! 
И хубави... Вървете вий 
докрай през всичките сезони 
и възрасти... И да блестят 
коремите ви - златни брони 
срещу смъртта на този свят! 
Жени, вий идвате срещу ми! 
Как стъпвате! Не съм готов... 
Забравям всичките си думи 
и онемявам от 
любов!

АнтологияАнтология

В хода на моите лични и 
неизброими схватки с май-
копродавци, нови еничери и 
стари карагьозчии, съм зада-
вала и тези въпроси: как ми-
слите, защо през вековете на 
турското робство български-
ят народ се е надявал само 
на Дядо Иван? Защото е бил 
прост и не е знаел на кой Гос-
под да се помоли ли? И не се 
е досещал къде зимуват раци-
те? Или може би не е помнил 
как турците са дошли в стра-
ната ни и как, и с какво, и от 

кого е отворена капията на 
Царевград Търново? Или не 
е виждал и изучил  как Злото 
и златото управляват в прес-
тъпен съюз Империята, коя-
то за него е била сваленият, 
тук, на земята, катранен Ад 
на света? И как, и по чий съ-
вет поробителят праща по-
окатите и непокорни бълга-
ри под сатъра, на бесилница-
та или в Диарбекир? И кой до 
края на 19 век крепи „болния 
човек на Европа“, управлява 
половината свят и всячески 
възпрепятства освобожде-
нието на България?...

Сигурно и Иван Вазов е бил 
заблуден за истинските ценнос-
ти и поради погрешния си ци-
вилизационен избор е написал: 

Лорд Биконсфийлд умря,
изчезна в тъмний мрак 
и всичко честно се засмя 
от Лондра до Батак.
Не знаел е народецът ни, 

че „който пребъдва в Бога, той 
върши делата“; че „Никой няма 
любов по-голяма от тази, да по-
ложи душата си за своите“; и 
че Дядо Иван, е който ще дой-
де и „Ще изобличи света за грях, 
за правда и съд“; и че Духът на 
истината вече е осъдил князе-
те на този мегаспекулантски 
свят, за които няма нищо свя-
то; и че Духът на истината и 
светът на Империята на лъжа-
та, ще бъдат винаги несъвмес-
тими! И че когато дори е за-
тишие, то ще е само затишие 
пред буря. 

Тук обаче не става дума за 
конкретни руски правител-
ства и конкретни епохи. Ста-
ва дума за най-ценното у чо-
века - неговата душа, един-
ственото, което остава от 
него и, което преминава в ду-
ховния свят. И че цялата  бит-
ка на човешкия род на земя-
та винаги е била за нея, и ви-
наги въпросът е бил дали ще 

съхраним или ще продадем 
душата си!

И се питам, откъде изпъл-
зя цялото това кощунстве-
но майкопродавско котило в 
днешна България? Как ни заля 
този Девети вал от продажни-
ци, които всяка минута, всеки 
миг бълват от телевизии, радиа 
и „новинарски“ сайтове свето-
татствени мерзости срещу Ру-
сия, а всъщност срещу Бълга-
рия? 

В тия последни дни, в кои-
то Русия се изправи срещу ук-
раинския нацистки режим на 
зловещия клоун Зеленски, 
война, изцяло провокирана от 
САЩ и ЕС, мрачните антибъл-
гарски сили се стремят да на-
правят от нашата страна тери-

тория на лъжата, за да могат с 
лекота утре да я превърнат в те-
ритория на пушечното месо.

Цялата паплач на най-от-
ровната съвременна метас-
таза на лотофагията е моби-
лизирана да крещи с пяна на 
уста, че ние сме виновни, за-
дето сме българи; че ние сме 
виновни, задето сме право-
славни християни; че ние сме 
виновни, задето сме призна-
телни на Русия, че ни е осво-
бодила от петвековното диво 
азиатско робство; че ние сме 
виновни, че развяваме бъл-
гарски и руски знамена на на-
шия националния празник - 
Трети март!...

Ами да – бездушниците от-
церугатели ядоха жълтите сто-
тинки на Сорос и се надяваха 
на по-едри банкноти, които 
той сам си печата, така че и те не 
му струват нищо. Но нали без-
платен обяд няма, сега усилено 
отработват заплатите си.

По някаква повеля на 
Провидението Трети март 
съвпадна с дните на военна-
та операция на Русия в Ук-
райна. И сякаш съдбата ни 

повика на изпит по зрелост – 
дали ще се държим достой-
но или ще плюем в лицето 
на Бог, на България и на Ру-
сия? Всъщност в това „съвпа-
дение“ няма нищо мистично 
- на 22.02.2022 г. започна по-
следният етап на епохата на 
Злото. Етап много сгъстен, 
пълен с духовни и физиче-
ски изпитания. И от това как 
ние, българите, ще го прео-
долеем, без никакво преуве-
личение, зависят и много от 
следващите събития в света. 
Защото ние не сме случаен 
народ. И Бог очаква много от 
нас. А това е обяснението защо 
напъните на сатанинските сили 
тук са толкова страховити.

Милена ВЪРБАНОВА

Христо ФОТЕВ
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