
Уважаеми Владимир 
Владимирович,

Повод за настоящо-
то обръщение към Вас и 

чрез Вас към целия управленски 
екип на Руската федерация, е 
включването на България в 
списъка на „чужди държави и 
територии“, определени като 
„неприятелски“, поради из-
вършването на недружелюб-
ни спрямо Русия действия. 

Ние сме българи и като 
български граждани сме не-
разделна част от народа, оби-
тател на историческото бъл-
гарско землище и държава. В 
това си качество, ведно с мно-
го наши  съграждани и съмиш-
леници, които представляват 
по-голямата част от него, ни е 
трудно, да не кажем невъзмож-
но, да приемем определението 
„неприятели“ на Русия. Нещо 
повече, Владимир Владимиро-
вич, да бъдем и Ваши лични 
врагове, или не дай Бог, „враго-
ве на руския народ“! Ние имаме 
съзнанието да сме синове една 
вековна цивилизация, в коя-
то изтъкнатите представите-
ли на творческия дух и мисъл 
на България и на Русия, са ос-
тавили неизлечими следи в 
историята на човечеството. 
Акад. Лихачов нарече Бълга-
рия „Държава на духа“, но ние 
помним и Вашите думи за „не-
оспоримия и незаменим принос 
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Владимир Владимирович Путин

на България в историята на 
славянството.“ 

В този смисъл, изненадата от 
включването на България в спи-
съка на неприятелските на Ру-
сия държави, бе смайваща, тъй 
като тя последва само дни след 
изключително топлото Ви 
поздравление до българския 
президент, послучай нацио-
налния ни празник – 3-и март. 
Едва ли е необходимо да подчер-
таваме това, но 3-и март е Денят 
на освобождението на бъл-
гарския народ от петвековно-
то османско робство и от пос-
ледвалото възстановяване на 
българската държавност. И 
никой в България не е забра-
вил, че това велико благо тя 
дължи на волята и свещената 
мисия на Русия, и благород-
ния подвиг и саможертвата на 
руския народ. 

В това свое поздравление, 
Вие, Владимир Владимиро-
вич, надяваме се, премислено и 
с основание, заявявате: „Позна-
вам добре българите, които са 
не само наши приятели, но и са 
наши братя“. Днес времената са 
нееднозначно сложни и напъл-
но възможно е не всички в Ру-
сия да споделят Вашето мне-
ние, по същия начин, по който 
и ние тук, в България, катего-
рично не сме съгласни наши-
те държавни мъже да стъпват 
боси по още неугасените въ-
глени на историята. И с прене-
брежение да се отнасят към ней-
ните горчиви уроци – за смет-
ка на изстрадания опит на 
българския народ.

Уважаеми Владимир Вла-
димирович, 

хиляди, милиони са бъл-
гарите, за които името Бъл-
гария остава мобилизираща 
воля за свобода и справедли-
вост, сплотяващ идеал за ци-
вилизационен избор, незави-
симост и суверенитет. И нито 
сега, нито в бъдеще, нито ми-
нистър, нито президент, нито 
цар или хегемон, могат да уга-
сят „туй що не гасне“. Колкото 
и да се стараят да трансформи-

рат благодарността в неблаго-
дарност; обичта в омраза; на-
деждата в безнадеждност; Ру-
сия, в сърцето на българина, 
ще олицетворява до края на 
света, незатъмнимото слънце 
на вярата, признателността и 
братската обич. 

Ние не сме НАТО! НАТО са 
бастардите на конюнктура-
та, които атлантическия вя-
тър изтика на върха. Които 
са срам не само за славата на 
Харвард, но дори и за всички 
онези, които преди тях бяха 
овладели командните упра-
вленски височини. Да, Бълга-
рия е похитена, но тя не е по-
бедена, Владимир Владимиро-
вич!

На Шипка всичко е спокой-
но! 

Днес, ведно с цялото угнете-
но човечество и ние сме затаили 
дъх пред грандиозната карти-
на на крушението на стария 
световен ред. Живяхме дълго 
под тежката сянка на хегемона, 
с чувството на неизбежна обре-
ченост. България, някога като 
разцъфнала слънчогледова 

нива, обърната към ясното 
слънце на своя утрешен ден, 
за наш ужас, се превръщаше 
пред смаяните очи на света в 
територия на разрухата и ду-
ховната безнадеждност. На-
родът отначало приемаше като 
лош сън управленската немощ 
и духовната сенилност на оне-
зи, които го управляваха уж 
от негово име. С времето оба-
че, все по-настоятелно той за-
почваше да осмисля своя веко-
вен опит и да се осланя на про-
верената си  премъдрост: „Сила 
страховита, не е вековита!“ 

Това бе и причината и ние да 
се вслушваме и вглеждаме в ме-
ханизмите, които под Вашето 
управление, обуславяха въз-
ходът на великата руска дър-
жава. И защото го оценяваме 
като шанс за бъдещето не само 
на Русия, но и на България, и 
на света, ние, Владимир Влади-
мирович, предоставяме на вни-
манието на руската обществе-
ност и на Вас самия своя апел 
за необходимостта от уваже-
ние към нашия изстрадал на-
род, който повече от всичко би 

искал да бъдат съхранени и ут-
върдени с нова сила вярата и 
надеждата, че Русия и Бълга-
рия ще продължат да бъдат 
незаобиколимия фактор на 
възродения морал и процъф-
тяването на славянската ци-
вилизация – спасител на све-
та и надежда на човечеството. 

Ние, уважаеми Владимир 
Владимирович, виждаме си-
яйния ореол на мъдростта не 
в отчуждението, а единстве-
но в онези императиви в жи-
вота, които непременно ще 
изличат натрупаните огор-
чения от случайните грима-
си на историята. И защото сме 
служили и служим единстве-
но на православната си чест 
и съвест, вярваме, че като до-
бронамерени съседи ще до-
чакаме онзи час, когато Бог, 
подкрепил сърцата ни, в тър-
жеството на правдата, ще по-
веде народите ни по своя път, 
в който и Русия, и България 
ще пребъдват заедно през из-
питанията на прииждащото 
време. 

3 април 2022 г., София

На Шипка всичко е спокойно!
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Вчера световните теле-
графни агенции пус-
наха някак между 
другото   новината, че 

украинският режим е уведо-
мил Форин офис за решение-
то си да не спазва клаузите на 
Женевската конвенция за во-
еннопленниците. Нямало да 
ги храни „добре“ и да им оказ-
ва „навременна медицинска по-
мощ“. Официален Киев кратко 
„уведомява“ и невъзмутимо си 
свирка. И никой не изразява 
несъгласие или поне учудва-
не. Вестта не се раздухва и об-
съжда. Просто изтича в отход-
ния канал на нечии демокра-
тични съвести. Но посланието 
е планетарно!

Режимът на Зеленски 
просто официализира про-
вежданите изтезания над во-
еннопленници. Ютуб е пълен 
с инквизиции, видеата с тях 
са качени от самите палачи, 
които се гордеят със своите 

зверства. Нямало да поднасят 
„достатъчна храна“ и да оказ-
ват „навременни медицински 
услуги“! Господи, та нали на 
клиповете с разпити на пле-
нени руски войници, ясно се 
вижда, че те са жестоко из-
мъчвани! Насинени и окърва-
вени лица, рани, получени не 
в боя, а след като са попадна-
ли в плен. Очите им са ням вик 
на ужас, докато подутите уста 
едвам повтарят под диктовка: 
„Слава на Украйна“ и „В Украй-
на няма нацизъм“. Потресава-
що е видеото, заснето и публи-
кувано от самите убийци, по-
казващо как пленените руски 
войници получават откос в 
подбедриците - явно, за да се 
предизвика гангрена - дока-
то един от тях, също с натро-
шени нозе, е разпитван с торба 
на главата... докато издъхва. А 
има и видеа... има и такива ви-
деа, които не могат да се опи-
шат с човешки думи. Спомне-
те си изтезанията, прилага-
ни от ИДИЛ. Оплаквачките на 
„украинската демокрация“ не 
могат да обявят тези клипо-
ве за фейк и просто ги подми-
нават. А пред тях заканите 
на Друзенко за кастрация на 

пленнените, изглеждат като 
невинно обещание на чичко 
доктор, че безболезнено ще ви 
извади сливиците. 

Има и руски видеа с укра-
ински военнопленници - те 
изглеждат добре физически 
и човешкото им достойнство 
явно е съхранено. Май вой-
ниците от редовната украин-
ска армия се чувстват по-ком-
фортно в руски плен, отколко-
то рамо до рамо с украинските 
нацисти. Руското командване 
постоянно изисква човешко 
отношение към мирното ук-
раинско население и военно-
пленниците. 

С изразената вчера пози-
ция, режимът в Киев факти-
чески потвърждава като своя 
официална политика и мно-
гогодишната майдановска 
практика на геноцид в Дон-
бас и убийства на предста-
вители на малцинствата - те 
също са вид военнопленни-
ци. 

Ето че може - Украйна не 
се съобразява с Женевската 
конвенция, не се съобразява с 
Минските споразумения и в 
същото време се готви да вли-
за в ЕС! И цял свят се тресе от 

плач за украинските жертви! 
Лицемерен плач на истински-
те вдъхновители на всички 
касапници по света. „Смешен 
плач“ е казал Ботев. Ужасяващ 
плач на дехуманизирани ро-
боти. 

Ама ще кажете, прав е Зелен-
ски да откаже да се съобразява с 
Женевската конвенция, та нали 
Русия започна агресията в Ук-
райна, какво ще цепи басма на 
руските пленници!

Първо - такива „съображе-
ния“ изцяло игнорират на-
стъпателната роля на НАТО 
и факта, че Русия бе поставе-
на в пълна безизходица. Или 
война или... война! Не Русия, а 
САЩ инициираха този траги-
чен конфликт между братски 
народи! Американците обожа-
ват подобни гаври, за да могат 
после да продават оръжията си 
и да се препоръчват за миро-
творци. 

И второ - докато зверства-
та все още са неофициални, 
докато безчовечието е проя-
ва на личен или дори колекти-
вен садизъм, има надежда, че 
те ще бъдат озаптени, че все 
някога ще бъдат осъдени на 
държавно равнище. Но когато 

държавата влезе в ролята на 
садист - тогава нещата стават 
неспасяеми. Това означава 
узаконяване на беззаконието, 
одържавяване на зверството. 

Какво можем да очакваме в 
бъдеще от държавата Украйна? 
Че ако самолет се разбие в небе-
то над нея и някой оцелял път-
ник полети надолу – той може 
да пльосне в приготвен пред-
варително казан с врящ ориз и 
магданоз. Дори без да разплис-
ка супата. А в означеното меню 
ще може да се прочете  – „воен-
нопленник“. 

Връщаш ли се към кани-
бализма, човечество? Отка-
за ли се официално от всички 
морални норми, които си из-
граждало досега? Кой вече ще 
стои по-долу - човекът или хи-
ената? Та нали да изтезаваш 
беззащитен, вързан пленник, 
е най-голямата гнусота! Пала-
чът на пленници не е защит-
ник на родината си, не е воин, 
не е и хищно животно! Той е 
вампир! 

С вчерашното си заявление 
правителството на Зеленски 
открои и озъби своя истински 
облик. То се самообрече. То е 
обречено.

Петър Волгин: Вярвате ли, 
че тези преговори сега в Ис-
танбул могат да доведат до по-
бързо постигане на мир?

Валентин Вацев: Сега ще се 
опитам да ви отговоря, но първо 
трябва да се извиня на слушате-
лите и да изразя своята изнена-
да от това, че отвсякъде в Бълга-
рия изведнъж избликнаха тол-
кова много военни експерти.

П.В.: Те преди това бяха 
специалисти по „Ковид”.

В.В.: А още преди това бяха 
специалисти по футбол. И аз 
се надявам, тъй като този хор 
е толкова многогласен, че мое-
то отсъствие от него няма да се 
забележи, тъй като аз официал-
но си признавам, че не съм вое-
нен експерт. Аз се интересувам 
от други неща.

Вярвам ли в тези прегово-
ри? Не вярвам, защото няколко 
пъти досега беше правен подо-
бен опит за начало.

П.В.: Руският и украински-
ят военни министри се видя-
ха.

В.В.: Двамата най-отговорни 
външни министри разговаря-
ха. От друга страна аз очаквам 
все пак тази военно операция, 
която наричам война,  да за-
върши с някакви преговори, а 
не с пълна капитулация на ук-
раинските войски. Към което 
отиват нещата, гледано от днес.

П.В.: Ама други експерти 
казват обратното, че Русия ще 
бъде постигната от пълна ка-
питулация?

Н.В.: Разбира се и аз днес че-
тох непрекъснати предчувст-
вия как до довечера охраната на 
Путин ще го убие, а утре Русия 
ще се разпадне на 7-8 по-малки 
държавици, това ще е генера-
лен разгром на руските въоръ-
жени сили. На мен ми е по-лес-
но, тъй като не съм военен екс-
перт. Но все пак трябва да дам 
моя принос към военните екс-
перти, като кажа, че в геополи-
тиката, и във военното дело има 
едно много странно поверие: че 
първата контролна точка за оце-
няване на резултатите на една 
истинска война е 42-я ден. Аз не 
знам защо е 42-я ден? Не съм ги 
изчислявал по българския ка-
лендар, но той се пада в първа-
та половина на април, докол-
кото разбирам. И тогава вече 
ще може да се каже в чия пол-
за върви войната. На този етап 
истина по въпроса няма, тъй 
като истината е първата жерт-
ва на първите разменени прес-
трелки в началото на всяка вой-
на. Опитвах се да реша за себе си 
въпроса като си инсталирах ня-
колко десетки украински теле-
грам-канали и няколко десетки 
руски телеграм-канали.

П.В.: И какво показаха ре-
зултатите от това сравняване?

В.В.: В началото се опитвах и 
успявах да намеря средно арит-
метично, някаква средна точ-
ка, която изглежда да е исти-
на. Но вече втора седмица този 
начин на добиване на истината 

при мен не работи. Значи, два-
та потока – руския и украин-
ския, говорят толкова различ-
ни неща, че аз не мога да интер-
полирам или екстраполирам по 
никакъв начин. Истина по въ-
проса няма, но може би когато 
тази война, или военна опера-
ция завърши, ще се появи. А за-
сега виждам съвсем просто как 
руските войски съвсем бавно 
напредват, украинските вой-
ски бавно отстъпват. И нищо 
друго не е станало, особено през 
последната седмица, тъй като 
войната навлезе в своята пози-
ционна фаза.

П.В.: Е, това всъщност е 
главното основание на ня-
кои специалисти да казват, 
че всъщност Русия губи вой-
ната, защото уж трябваше за 
2-3 дни да превземат Киев, а 
ето сега затънаха, както преди 
това американците адски за-
тъваха във Виетнам, след това 
Съветския съюз затъваше в 
Афганистан, сега Русия затъ-
ва в Украйна?

В.В.: Извинявайте, Америка 
не затъна във Виетнам на 33-я 
ден. Напротив, Америка затъна 
на 10-ата година. Аз също очак-
вах тази война да свърши бър-
зо, тъй като си я представях като 
война между Русия и Украй-
на. Ако е така наистина, войната 
трябваше да завърши за две сед-
мици. Но от една седмица вече 
знам, че това не е война меж-
ду Русия и Украйна по повод 
НАТО. Това е война между Ру-
сия и НАТО по повод Украйна. 
А поводът, както се знае, може 
да бъде заобиколен или избе-
гнат. Ако говорим за това как 
сега Украйна може да излезе 
от войната, приемам, че това 
може да стане чрез прегово-
ри. Само че има един препъни 
камък в тези преговори. Зелен-
ски е съгласен на всичко, но без 
да преговаря за статута на Крим 
и статуквото на Донбас.

П.В.:А в това интервю каз-
ват, че може да се говори за 
Донбас.

В.В.: Зеленски не е суве-
ренния ръководител на про-
цеса. Той зависи от своите съ-

ветници, а те зависят от воля-
та на САЩ. Според мен и САЩ 
воюват срещу Русия чрез своя-
та прокси-сила Украйна, на ук-
раинска територия. И затова 
специалната военна операция 
може и да завърши някога. На-
дявам се да не е след години, а 
най-много след месец-два. Но 
работата е там, че голямата вой-
на вече е започнала. Става дума 
не за „специална военна опера-
ция”, а за голямата Трета све-
товна война, в която се сблъск-
ват Русия и силите на НАТО. Аз 
очаквам Полша да бъде след-
ващата страна от НАТО, която 
ще се намеси, както се говори 
през последните 3-4 дни.

П.В.: С какво основание, 
обаче?

В.В.: Много сериозно осно-
вание има Полша. Това са т.нар. 
Източни земи на Полша, т.е. 
Западна Украйна. Забележете, 
впрочем как за съдбата на За-
падна Украйна никой не го-
вори. На западно-украинските 
територии няма засилена руска 
активност. В Лвов, който е цен-
търа на Западна Украйна са из-
несени всички дипломатически 
структури. В полската преса не-
прекъснато говорят с въздиха-
ние за това, че Полша все ня-
кога трябва да си върне из-
точните земи. Това е Запад-
на Украйна. Те са били векове 
под полско ръководство. Лвов 
не е Лвов, а Лемберг на техния 
език. Така че това, което чух вче-
ра от сериозен източник, сери-
озна медия, мисля, че беше „Фи-
гаро”, ако не греша, че Полша 
има основание да изпрати в 
земите на Западна Украйна 
свой мироопазващ, мирона-
лагащ корпус и това да не бъде 
все пак ангажимент на НАТО 
с тази война, както много на-
стоява президента Байдън. 
Т.е., казано на друг език, има на-
чин да се заобиколи отрицател-
ната воля на Байдън и една дър-
жава – член на НАТО да участва 
в тази война. На високо равни-
ще между Путин и Байдън има 
съгласие, че тази война не бива 
да засяга НАТО. Но виждаме 
как една страна – член на НАТО 

едвам удържа волята си да влезе 
във войната. Това е Полша.

П.В.: Но ако Русия се сблъс-
ка с една държава – член на 
НАТО, имам предвид военно?

В.В.: Тя се сблъсква с це-
лия съюз НАТО. Включително и 
с нас. Мога да ви кажа следно-
то: като оставя настрана Путин, 
приказките за който ми омръз-
наха, непрекъснатото разгова-
ряме за „войната на Путин”, 
което  е адски досадно. Сери-
озните политолози не разсъж-
дават на това равнище. За пър-
ви път, може би от 30-32 години 
в Русия на власт е не Путин, на 
власт е промишления капитал 
на Русия. Военнопромишле-
ния комплекс и цивилнопро-
мишления комплекс на Русия, 
са на власт днес в Русия. Това е 
историческо събитие.

П.В.: Може би тук да кажа 
в скоби, че това е най-малко 
свързано със Западния елит.

В.В.: Не просто елит. Руски-
ят елит днес представлява ин-
тересите на военнопромишле-
ния комплекс и на цивилноп-
ромишления комплекс. Тук 
сте безусловно прав, че това са 
тези капитали, които най-мал-
ко са свързани със западните 
структури. Но работата е там, че 
всъщност с участието на руския 
военнопромишлен и цивилно-
промишлен капитал в тази вой-
на, започва да се повтаря си-
туация от началото на Пър-
вата световна война, за което 
ние знаем, че е сблъсък между 
индустриалните капитали на 
Англия, Франция, Германия 
и Русия. Т.е. специалната во-
енна операция може да завър-
ши и аз се надявам да завър-
ши. Но голямата война между 
промишления капитал, индус-
триалния капитал и глобали-
зирания финансов капитал, 
вече е започнала. Ние сме в на-
чалото, в навечерието на голя-
мата война между промишле-
ния капитал в световен план 
и глобализирания финансов 
капитал. Това вече е сериозна 
война, не е военна операция.

П.В.: Има и още едно про-
тивопоставяне, което тук 

също личи, може би ще про-
дължи да се развива. Именно 
противопоставянето между 
глобалния либерален Запад, 
така да го наречем - срещу на-
ционално ориентирания суве-
ренен свят, който се олицетво-
рява именно от такива държа-
ви като Русия, Китай, може би 
някои други. Този тип сблъсък 
как ще се развие?

В.В.: Това е един от най-ва-
жните аспекти на главния про-
цес, който в момента тресе земя-
та. Става дума за преминаване 
от еднополярен свят към мно-
гополярен свят. Еднополярни-
ят свят, това са американски-
те глобалисти. Забележете – не 
Тръмп, а президента Байдън и 
Демократическата партия на 
Байдън. Това е високотехно-
логичния и глобализиран се-
верозапад – запад. Срещу тях 
стои светът на националните 
държави и светът на сувере-
нитета, начело на който е Ру-
сия. Но съвсем не е само Ру-
сия. Там са не просто Китай и 
Индия. Там са много страни от 
Близкия Изток, Средния Из-
ток, страните в Залива, Черна 
Африка, от Латинска Амери-
ка. Това е сблъсък между гло-
бализма, който вещае смър-
тта на всяка държавност и на-
ционално-суверенния екип от 
държави, които в момента се 
съпротивляват. За мен това е и 
началото на Третата световна 
война, която е непременно съ-
пътстващ фактор на прехода от 
еднополярен към многополярен 
свят засега. Процесът води към 
създаване на триполярен свят – 
САЩ, които ще си останат един 
от полюсите на силата, Русия и 
Китай. Като съдбата на Евро-
па си остава неясна.

П.В.: Е, то това за нас е най-
важното. Защото ние сме в 
този континент – европей-
ския, т.е. – Европа. Какво е 
мястото на България в тази 
триада? На този етап поне из-
глежда, че ние сме плътно за-
лепени до американския по-
люс.

В.В.: Ние сме не толкова 
проевропейски, колкото про-
американски. Яростно, исте-
рично, фанатично ангажира-
ни с американските военни 
цели и действия. Днес в Бъл-
гария на мода и на власт са не 
толкова проевропейските на-
строения, колкото проамери-
канските. Стигна се до срамни 
парадокси — бях свидетел на 
сериозен дебат между сериозни 
българи на тема „Възможно ли 
е български офицери да команд-
ват американки войници”? От-
говорът беше, че не е възмож-
но, тъй като подронват честта и 
достойнството на американски-
те въоръжени сили.

П.В.: Нали всички в НАТО 
сме с равни права и задълже-
ния?

В.В.: Някои са по-равни. И 
за българския политически елит 
голям въпрос беше как смеят 

АКТУАЛЕН ГЛАС ВЪПРОС НА ДЕНЯ
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някои да си представят, че бъл-
гарски военни ще командват 
американски военнослужещи. 
Лакейството стигна и до тези 
висини. Да, лакейството в 
България винаги е било много 
специализирано и много до-
бре подготвено. Както и да е, 
аз мисля невесело, че мога да 
поздравя нашите слушатели с 
факта, че сме в навечерието, 
като първия месец на Третата 
световна война, изтече. Какво 
може да се очаква? Аз очаквам 
ескалация на войната, дори и 
Украйна да успее да излезе от 
войната с някакви преговори, 
които ще продължат дълго, 
разбира се. Очаквам Полша да 
се намеси, тъй като там мотивът 
е много силен - източните земи 
на Полша, очаквам Полша да 
бъде много силно ангажирана. 
Пред очите ни се подготвя кон-
цепция, по силата на която Пол-
ша може да участва в тази вой-
на, без това да означава анга-
жиране на НАТО във войната 
- т.е. каквото каже началството. 
Това е вече война между Русия 
и НАТО. И в краен смисъл това 
е война между Русия и САЩ. А 
тук действат други закономер-
ности. Тук действат не толкова 
закономерностите на пропаган-
дата, които са толкова досадни, 
тук действат закономерности-
те на Великата война. За първи 

път в Европа ние ставаме свиде-
тели на военни действия с висо-
ка степен на интензивност. За 
първи път от 1945 г., от средата 
на миналия век. Което означа-
ва, че войната вече не просто 
е чукала на вратата ни и ние 
сме спели, занимавайки се с 
това – кой кого да командва. 
Всъщност ние вече сме навлезли 
в тази война по смисъла на онзи 

историк, който каза за начало-
то на Първата световна война: 
„Никой не искаше тази война, 
но тя се оказа неизбежна”.

П.В.: Интересна е ролята 
на България във всичко това. 
Разбира се всички ще кажат 
– малка страна, член на това, 
на онова, каквото ни кажат, 
това ще направим. Но пък от 
друга страна като член на раз-

лични съюзи ние сме пълно-
правен член. Т.е. ние не сме 
толкова обект. Не би трябвало 
да бъдем обект на някакви ре-
шения. Ние би трябвало абсо-
лютно, правомерно да стоим 
на масата за вземането на ре-
шения и да участваме във взе-
мането на тези решения. Било 
то в рамките на ЕС, било то в 
рамките на НАТО. И в тази си 

роля България, какво може да 
направи?

В.В.: Правилата, които уреж-
дат живота на организацията 
НАТО, и които уреждат живо-
та на ЕС, разрешават на всеки, 
който пожелае, да бъде рав-
ноправен. Въпросът не е в тези 
правила – на нас нищо не ни 
пречи да станем равноправни, 
освен че ние пречим на сами-
те себе си. Идеята за българско 
военно, икономическо и поли-
тическо равноправие със силите 
с които сме ангажирани, се от-
хвърля яростно и истерично от 
днешния български политиче-
ски елит. Днес в България е на 
власт едно истерично малцин-
ство, което мисли само как да 
се хареса на големия господар.

П.В.: Обаче ето, от друга 
страна, българските управля-
ващи, тези които управляват 
страната в момента на този 
етап казаха, че няма да изпра-
щат военно оборудване в Ук-
райна и, затова търпят крити-
ки от своите съюзници. Евро-
атлантиците казват: ето, само 
ние и Унгария не сме изпра-
тили оръжие в Украйна! Това 
е срам!

В.В.: Това е не толкова заслу-
га на българските политици, на 
екипа, който сега ръководи Бъл-
гария. 
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• Палачът на пленници никога не е защитник на родината си

Милена ВЪРБАНОВА

Валентин Вацев Петър Волгин
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Арслан БУЛУТ

Украинската кри-
за между САЩ и Ру-
сия започна, когато 
Тръмп беше прези-

дент. 
Когато един кореспондент 

докладва, че в телефонен раз-
говор през юли 2019 г. Тръмп 
е оказал натиск върху прези-
дента на Украйна Володимир 
Зеленски да проведе разслед-
ване срещу съперника му за 
изборите Джо Байдън и не-
говия син Хънтър Байдън, 

Камарата на представители-
те започна разследване срещу 
Тръмп, с цел неговото отстра-
няване от поста. В резултат 
на гласуването в Сената, про-
ведено в хода на петмесечна-
та процедура за импийчмънт, 
Тръмп беше оневинен. Но 
този инцидент беше първото 
звено от поредицата събития, 
станали причина за изхабя-
ването на Тръмп и загубване-
то от него на президентски-
те избори… Следващите съби-
тия бяха уличните действия… 
Ние все така наричаме Зелен-
ски „комедиант“, но не трябва 
да се забравя, че той бе  един от 
актьорите, изяли главата на 
президента на САЩ Тръмп… 
Сега той твърди, че: „Ще извър-
шат атентат срещу Путин“, 

но това косвено отслабва по-
зициите на Байдън!

***
По времето, когато Тръмп 

казваше на Зеленски: „Прове-
дете разследване относно Бай-
дън и сина му“, той в действи-
телност, беше изправил срещу 
себе си силовите центрове въ-
тре в САЩ.

Тръмп не каза дали е бил 
информиран за биологични-
те лаборатории на американ-
ските компании и разузнава-
телните служби в Украйна, но 
беше сигурен, че е намерил 
нишката, която ще накара 
Байдън да падне на колене... 
Когато погледнем назад от по-
зицията на известните вече 
факти, се разбира че Тръмп 
бе обвиняван в поведение из-

вън правото. За да прикрият 
собствените си престъпления 
Байдън и силите зад него, по-
стъпваха като в онзи пример 
за „жестокият крадец, който 
притиска своя домакин“.

***
Добре, каква работа имаха 

Байдън и синът му в Украйна?
Министерството на от-

браната на Русия твърди, че 
финансисти на биологични-
те лаборатории в Украйна са 
Джо Байдън и синът му Хън-
тър Байдън.

В изявлението беше посо-
чено, че са получени конкрет-
ни доказателства относно ос-
татъците от биологичните ла-
боратории в Украйна, прене-
сени в различни страни.

Командващият Силите за 

химическа и биологическа 
защита, подчинени на Руската 
армия Игор Кирилов, даде на 
пресата следните сведения:

„Споразумението  за  осно-
ваването в 14 населени места 
в Украйна на 30 военно биоло-
гични лаборатории, беше по-
дписано от помощника на съ-
ветника в Съвета на минист-
рите на Украйна Виктор По-
лишчук. Лабораториите се 
финансираха от инвестицион-
ния фонд,ръководен от Хънтър 
Байдън и Роземонт Сенека. Фи-
нансовите източници на Фон-
да са на стойност 2 милиар-
да и 400 милиона долара. Освен 
Пентагона, директно място в 
практиката заемат Междуна-
родната агенция за развитие 
на САЩ, Фондацията на Джор-

СЕДМИЦА ОБРАТНА ВРЪЗКА
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Това е по-скоро израз на 
тяхното дълбинно неспо-
койство, че опита да се вка-
ра България малко по-навъ-
тре в този военен конфликт 
ще дестабилизира управля-
ващата коалиция. Тук ста-
ва дума за предпазливост да 
се избегне нещо много лошо, 
а не за добра воля. Истина е, 
че България все още не участ-
ва така, както може в тази вой-
на. Това, разбира се, е факт. Но 
нека да повторя. Това не е за-
слуга на истеричното полити-
ческо малцинство, което днес 
ръководи политическата съдба 
на нашата страна. В България 
има едно огромно мълчаливо 
мнозинство, което гледа под 
вежди, тревожи се и недоу-
мява как може да има такава 
историческа безотговорност 
във властта, и едно истерич-
но малцинство, което изпъл-
нява само заповедите на аме-

риканските си господари. На 
този етап България не участва 
физически в тази война, а само 
политически, чрез членството 
си в НАТО. Но аз очаквам това 
да стане в рамките на следва-
щия месец, освен ако войната 
не затихне в резултат на прего-
вори.

П.В.: Само да се надява-
ме, че войната ще затихне 
по-скоро, за да не бъде и Бъл-
гария въвлечена в този кон-
фликт.

В.В.: Разбира се, тази вой-
на трябва да спре колко-
то може по-рано, за да спрат 
разрушенията и човешките 
жертви. Не може да се каже 
добра дума за нито една вой-
на. Да, в тази война се реализи-
ра не толкова руския имперски 
инстинкт за надмощие, за тота-
литарно господство. В тази вой-
на Русия воюва за правото си 
по нейните граници да няма 
американски ударни ракет-
ни установки. Русия воюва за 

това по нейните граници да 
няма бази на НАТО. Русия во-
юва в името на националната 
си сигурност.

П.В.: Между другото В. Зе-
ленски в интервюто вчера 
каза, че е готов да разговаря 
за това Украйна да бъде не-
утрална държава без ядре-
но оръжие. Вие казахте, че 
не ви е интересно да говори-
те за Путин. Но така или ина-
че западната интерпретация 
е концентрирана върху Пу-
тин. На мен ми се струва оба-
че, че на Запад си представят, 
че ако не е Путин президент, 
ще бъде някой от типа на На-
вални или Елцин и как ще се 
разберат прекрасно с него. 
Това, според мен, говори за 
дълбоко неразбиране на про-
цесите в Русия. Защото ми се 
струва, че ако не е Путин ше 

бъде някой, за когото запад-
ния мейнстримен „разбира-
чески елит” просто ще изпад-
не в ужас.

В.В.: Западната кремлино-
логия и „съветология” след края 
на Студената война изпаднаха 
в удивително неразбиране как-
во става в Русия. Те не се инте-
ресуват от Русия. Не се интере-
суват от реалните процеси в Ру-
сия. Вие сте напълно прав. След 
Путин, тъй като той е обикно-
вен смъртен човек и не може 
да продължи до безкрайност да 
управлява страната, според мен 
ще дойде такъв Цезар на фона 
на който Путин ще изглежда 
като бял и пухкав ангорски 
заек.  В Русия на власт, нека да 
потретя, е руския военен про-
мишлен и цивилно промиш-
лен капитал. Държавите, които 
са във властта на тези капита-

ли се управляват твърдо. Само 
хардкор. Така че след Путин, аз 
очаквам не Навални и разбира 
се не Сьомин,  а някой от тези, 
които продължават линия-
та на Путин. Това са хората от 
кръга на руските „силовики” от 
рода на Сечин или Чемезов и 
т.н., без да посочвам Сечин ди-
ректно. Но вие сте прав и в още 
един смисъл -  научния потен-
циал на западната съветоло-
гия и кремлинология е изпад-
нал до абсолютно унизително 
ниско равнище. В Русия взе 
властта военнопромишления 
капитал, а те продължават да 
ни занимават с храносмила-
нето на Путин. Това е истинско 
историческо обезумяване на за-
падната пропаганда. Да, на про-
пагандата й прилича да обезу-
мява. Тя го умее. Това е обезу-
мяването на американската и 

В силовите линии 
до някаква степен на европей-
ската, на английската страте-
гическа мисъл. Русия е страте-
гически партньор или страте-
гически противник, както ви е 
угодно, но който заслужава дру-
го отношение. Те винаги виждат 
само сянката на Путин навсякъ-
де. Това е крайно безинтерес-
но, това не е наука.

П.В.: А освен това персо-
нификацията на една държа-
ва, т.е. ти да събереш, да сло-
жиш знак на равенство меж-
ду една личност, пък било той 
президент на държавата и ця-
лата държава, говори точно за 
това, което вие казахте - инте-
лектуален мързел.

В.В.: И инфантилизъм. От 
западните ръководители на този 
етап само Орбан и до  голя-
ма степен Макрон (френския 
президент) не са изпаднали на 

равнището на личните напад-
ки срещу случайния човек Пу-
тин. Можеше и да го няма Пу-
тин, но всичко пак щеше да ста-
не. С Путин или без Путин.

Руският промишлен капи-
тал воюваше за мястото си във 
властта през последните 3 десе-
тилетия. И аз мисля, че ако мога 
да гледам толкова далече, след 
50 или 60 години историята 
ще говори за Путин не тол-
кова като за успешен поли-
тически ръководител, колко-
то като за този политически 
фактор чрез който руският 
промишлен капитал – военен 
и цивилен, е дошъл на власт в 
Русия.

А държава, в която е на 
власт промишления капитал 
воюва по друг начин, дава 
други реакции, води пропа-
гандата си по друг начин. Кол-

кото по-рано забележат това в 
САЩ, където е главната цен-
трала, която ръководи война-
та, толкова по-добре ще бъде 
за света.

П.В.: Накрая да завършим с 
едно обобщение за този сблъ-
сък между глобалното и на-
ционалното. Как ще се разви-
ва в следващите години и до 
колко е съществено сега това, 
което се случва покрай Украй-
на или тепърва ще наблюдава-
ме много нови процеси, много 
нови сблъсъци между глобал-
ното и националното?

В.В.: Съдържанието на голя-
мата война, която вече според 
мен е започнала и напредва бав-
но, със скоростта на валяк, и с 
неотклонимостта на валяк, това 
е битка между глобализма и 
регионализма. Досегашните 
успехи на глобализацията в 

света доведоха националните 
държави до сложна и деликат-
на ситуация, до слабост. Така 
че, очаквам не толкова възход 
на националните държави, 
колкото възход на клъстери. 
На регионални обединения на 
държави, но не под господство-
то на една държава, а свободно 
обединение на национални дър-
жави. И битката между глоба-
лизъм и регионализъм, се раз-
гръща пред очите ни. Трябва 
да спрем да стискаме очите си 
и да видим реалността. Война 
на регионализма срещу глоба-
лизма. Война на промишления 
капитал в световен мащаб, сре-
щу глобализирания финансов 
капитал.

Да се отклоня малко: Наско-
ро един изтъкнат седесар, кога-
то му казах, че промишления 
капитал в Русия е взел власт-
та, той ми отговори, че руския 
промишлен капитал е само 
3%. Но това нищо не значи: 
първо, руския промишлен ка-

питал не е 3%, а е много пове-
че.

Но важното е, че вече виж-
даме геополитически и стра-
тегически исторически съюз 
между руския промишлен ка-
питал и китайския промиш-
лен капитал -  а той за 20 го-
дини успя да създаде средна 
класа от 400 мил. китайци. 
Това е силата на промишле-
ния капитал. Така че силови-
те линии на великата война 
между глобалността и реги-
оналността вече ни движат. 
Ние сме в тази велика война.

И българските пишман-
политолози трябва да спрат 
да се занимават с това, кога 
ще се подхлъзне в банята си 
и ще се удави Путин. Те би 
трябвало да бъдат на равни-
щето на историческите пре-
дизвикателства.

Ние сме в състояние на ве-
лика война! 

Третата световна война 
вече тече!

на великата война

дж Сорос и Центърът за кон-
трол и предотвратяване на за-
болявания..

От Украйна бяха изнесени 
най-малко 16 хиляди биологич-
ни образци. Събраните биоло-
гични образци се използваха при 
изпитанията на лекарства 
от страна на подчинената на 
Пентагона фармацевтична 
компания „Джилейд“ (Gilead)“.

***
Тези сведения показват, че 

когато Тръмп поиска от Зелен-
ски да бъде разследван сина на 
Байдън, макар и да беше прав, 
той „отивайки на лов”, сам бе 
заловен. Зеленски, уплашен, че 
е дал разрешение за тайните ла-
боратории на САЩ, подшушна 
на учреждения в САЩ, с които 
си сътрудничеше, че Тръмп е 

поискал от него разследване-
то. Те от своя страна предоста-
виха тази информация на пре-
сата. Според публикувана от Бе-
лия дом стенограма за разгово-
ра Тръмп-Зеленски стана ясно, 
че Тръмп e поставил в дневния 
ред освен фирмата Crowdstrike, 
наета за разследването на кибе-
ратаката срещу Националния 
комитет на Демократическата 
партия преди изборите от 2016 
г., а и тема, свързана с фирмата 
на сина на Байдън.

На Тръмп Зеленски заяви: 
„Като президент на Украй-
на мога да ви дам гаранция, че 
всички разследвания ще се во-
дят открито и прозрачно“.

***
Зеленски, разбира се, е по-

лагал усилия да предотвра-

ти разкриването, че кръвни-
те образци, получени в био-
логичните лаборатории на 
Пентагона в Украйна, са били 
изпращани в САЩ. Накрая все 
пак истините излязоха наяве. 
Но Зеленски, в резултат на тай-
ните му отношения с Пентаго-
на, стана причина за окупи-
рането на страната му от Ру-
сия. Сега, тъй като сценарият се 
промени, той играе ролята на 
„главнокомандващ, който за-
щитава Родината“!

И защото този коментар е 
анализ, направен само с налич-
ните данни, нищо чудно, как-
то вървят нещата, да се окаже, 
че Зеленски  може да отнесе и 
главата на Байдън!

„Йени чагъ“, 26 март 2022

Руско-украински-
ят кон фликт навле-
зе във втория си ме-
сец. Вече и на слепия 

стана ясно, че всъщност той 
е повече руско-американ-
ски и руско-западен, откол-
кото конфликт между двете 
съседни славянски държа-
ви. Само нашите „евроатлан-
тици“ и фенове на режима в 
Киев вярват, че за да се на-
реди на правилната и пече-
лившата страна, България 
трябва да предостави оръ-
жия и боеприпаси на Украй-
на. Било самолети МиГ-29, 
било зенитно-ракетни ком-
плекси С-300, било гранато-
мети и снаряди. А защо не и 
„доброволци“, за каквито те 
никога няма да се запишат, 
нито пък ще дадат своите си-
нове за курбан в една война, 
която не е наша. Най-бедна-

та и най-корумпираната стра-
на в ЕС да тръгне да спасява 
с оръжейни подаръци друга 
още по-корумпирана, макар и 
само кандидатка за членство в 
ЕС страна като Украйна – това 
плаче за психиатър! 

Смешното и тъжното 
обаче, често вървят ръка за 

ръка. Докато нашите „военни 
експерти“ ни успокояваха, 
че пуснатите от украинците 
морски мини в Одеския за-
лив няма как да се откъснат 
от котвите и да стигнат до 
нас, електронният вариант на 
турския всекидневник вест-
ник „Миллиет“ (26.03.2022) 
би тревожната камбана, из-
вестявайки, че една „руска“ 
мина е стигнала вече до вхо-
да на Босфора, в откритите 
води при Саръйер-Гарипче. 
Вечерта турците обявиха, че 
са открили още една „руска“ 
мина: при Инеада, на около 
15 км. от Резово. Защо „ру-
ска“, а не „украинска“, това 
е въпрос с повишена труд-

ност. Не е ясно дали руснаци-
те имат интерес да минират 
Одеския залив, щом се под-
готвят да стоварят там мор-
ски десант. За плаваща мина 
известиха рибари и по бъл-
гарското Северно Черномо-
рие. За щастие, още нямаше 
сблъсък на кораб с мина, но 
украинските власти използва-
ха създадената от самите тях 
минна опасност, за да задър-
жат като заложници българ-
ски моряци в Азовско море. 
От българското правител-
ство „уговаряха“ Зеленски да 
освободи корабите, но полу-
чиха уклончиви обяснения. За 
разлика от нас, в Турция реа-
гираха по-адекватно и се ус-

ъмниха в украинската добро-
съвестност и твърденията на 
Киев, че мините са се откъсна-
ли от котвите без човешка на-
меса. „Минираха Монтрьо!“, 
написа Чагдаш Байрактар 
във вестник „Джумхуриет“ 
(27.03.2022). Според бившия 
командир на минната фло-
тилия на Турция дивизио-
нен адмирал Джем Гюрде-
низ, при най-оптимистична 
прогноза за средната скорост 
на мините от една морска 
миля на ден,  в зависимост от 
бурите и постоянните тече-
ния, 322-те мили  разстояние 
от Одеса до Истанбул, могат 
да бъдат изминати  само за 26 
дни. С други думи, напълно е 

възможно мините да са били 
завлечени до Босфора от ня-
кой украински или друг ко-
раб. Вероятна цел на това от-
горе е Проливите да бъдат за-
творени заради „минна опас-
ност” и да се възпрепятства 
търговията на руски петрол, 
превозван с танкери. Така по 
заобиколен начин би се нало-
жило ембарго на петролния 
износ на Русия. Обаче Според 
турския дивизионен адмирал 
Гюрдениз обаче, Украйна 
ще изпадне в положението 
на страна, извършваща во-
енни престъпления.

Така или иначе, мините 
бяха обезвредени в очакване 
на нови, а след предупрежде-

нието, че нощем се повишават 
рисковете от сблъсък на кора-
би с такива „играчки”, бе забра-
нен и нощния риболов. 

Междувременно руски 
„шегаджии“ отново си пои-
граха с британски минис-
тър: този път, с министъра 
на вътрешните работи При-
ти Пейтъл, представяйки й 
се като премиера на Украй-
на Денис Шмихал. На техния 
въпрос, дали министърката и 
гражданите на Обединено-
то кралство се боят от „наци-
стите“, министърката е дала 
следния скандален отговор: 
„Явно, не. Освен това, тук под-
крепата за тях е много голя-
ма!“. Както се казва, без комен-

тар. Не се нуждае от тълкуване 
и отговорът на говорителя на 
Кремъл Дмитрий Песков на 
изявлението на Джо Байдън, 
че Путин не бива да остава на 
власт. „Това го решава не Бай-
дън, а руският народ!“, казва 
Песков. След което припомня, 
че Байдън е бил съучастник в 
престъплението против на-
рода на Сърбия, когато НАТО 
бомбардираше телевизията 
в Белград, мостовете на Ду-
нава, петролни рафинерии и 
други цивилни обекти. Аме-
риканският „лидер“, който чес-
то си подрямва на междуна-
родни форуми, очевидно стра-
да от твърде избирателна ам-
незия… 

Денят, в който мините изплуваха

Петко ПЕТКОВ

Зеленски може да изяде главата и на Байдън

Писмо на седмицата

Пепа НЕДЕЛЧЕВА 

Искам да ви разкажа, какво 
се случва във Франция.

Аз живея там. Един пример:
вчера трима българи поис-

каха да си открият сметки в 
Банк Попюлер, една от големи-
те банки тук.

Придружавах ги като сер-
тифициран преводач - това е 
дейността на моята фирма във 
Франция.

Тази банка досега безпро-
блемно работеше с наши съна-
родници. До вчера.

Помолихме за среща за от-
криване на сметки, искам да 
подчертая, че и тримата са на 
безсрочен постоянен договор, с 
нормална заплата, и ни беше 
отговорено, дословно, следното:

„От днес, 14.30 ч., Банк По-
пюлер няма да открива нови 
сметки на БЪЛГАРСКИ гражда-
ни, КИПЪРСКИ граждани, МАЛ-
ТИЙСКИ граждани и РУСКИ 
граждани“.

Същото се повтори и в дру-
га банка. Естествено, поисках 
обяснение и навсякъде ми отго-
вориха „Заради войната в Ук-
райна “.

Веднага се свързах с нашия 
консул в Париж, по всички френ-
ски закони това е незаконно 
спрямо бъларската диаспора.

Г-жата от консулския отдел 
на нашето посолство ми от-
говори, че това, цитирам, „Не 
може да е вярно, объркала съм 
нещо (аз владея перфектно ези-
ка, писмено и говоримо) и да се 
върнем в банката и да поискаме 
писмен отказ.“

Аз го бях направила вече 
и получих отказ да ми се даде 
атестация за отказ на отваря-
не на банкова сметка с ясно ука-
зана причина.

Искам да поясня, че тук, 

както и в България, е подсъдно 
да се обосновава решение по ра-
сов, полов или признак за нацио-
нална принадлежност.

Естествено, ще се обърна 
към адвокат.

Но няма да се учудя ако и ад-
вокат не се намери.

Явно за западния свят Бъл-
гария е извън ЕС фактически, да 
не говорим за НАТО.

Ние сме им нужни само като 
ТЕРИТОРИЯ! Българите са им 
нужни само като МЕСТНО НА-
СЕЛЕНИЕ!

Дъщеря ми е на 14 години.
В училище, по история ги 

учат, че България съществува 
от 1878 година.

Образованието им е под вся-
каква критика, хора на моя въз-
раст, с полувисше или висше об-
разование броят и смятат на 
пръсти, пишат с грешки, изра-
зяват се с 300 думи речников за-
пас. Тези хора са научени, още от 
училише, че цивилизована Евро-
па съществува някъде от 10 век, 
а те самите, по времето, кога-
то ние сме били империя, са се 
хранили от издълбани дупки в 
масите и не са знаели какво е ви-
лица и лъжица.

Всичките им велики крале са 
се клели върху Реймското Еван-
гелие, което е на старобългар-
ски и е донесено от Ана Киевска, 
майката на династията Валоа.

Тук цари ПЪЛНО информа-
ционно затъмнение, а цензура-
та е свирепа, още много преди 
началото на събитията в Ук-
райна.

Затова няма какво ново да 
преведа и да изпратя от френ-
ските медии - те повтарят па-
пагалски, каквото им се нареди.

Отвратителен бюргерски 
ман талитет. Не ни трябват.
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На 05 април 2022 г., вторник, от 17 часа, 
в Руски културно-информационен център 
(РКЦИ), София, ул. „Шипка” № 34, III етаж, засе-
дателна зала № 305, ще бъде представена книга-
та „На Океана с любов, вяра и надежда“ от проф. 
д.пс.н Илия Пеев. Тя е издадена от издател-
ство „Морски свят”. Варна. Художник е Сияна 

Струнчева, а редактор Петър Тодоров. 
Книгата е посветена на обявеното от ООН 

на 5 декември 2017 г. Десетилетие на науките за 
океана в интерес на устойчивото развитие (2021 
г.-2030 г.), на морето, на моряшкото семейство 
и на всички моряшки семейства по света, и е 
единственото научни изследване по тази тема. 

„На Океана с любов, вяра и надежда” се раз-
пространява от издателство „Морски свят” във 
Варна и от верига книжарници Е-книжарни-
ца BookPo!nt във Варна, Бургас, Стара 
Загора и София.

С
ъстоянието, в което се 
намира светът днес, об-
ществените отношения 
и събития, съпътстващи 

пътя ни – предопределят един 
сложен процес… Основната по-
следица от него е фактът, че чо-
вечеството е затънало в духовна 
нищета, а съвременната фило-
софска мисъл го е оставила без 
адекватен светоглед и брод за 
спасение.

Политическият лексикон на 
планетата ни обрича в глобална-
та суета на „дълбоката държа-
ва“, чийто интереси принужда-
ват човечеството да пъп ли в про-
ектирани и натрапени ценности, 
предназ начени за екзистенци-
ални неволи. Паралелно с това, 
една натрапчива инвазия в ця-
лостното ни духовно простран-
ство провокира чудовищна ек-
залтация на низшите инстинкти. 
Чужди мисионери и меценати с 
корумпираща щедрост спонсо-
рират реалити формати, извра-
тени форми на изкуство и джен-
дър идеологии, заплашващи ду-
ховния ни свят и автентичност.

Заложена в този свят от фал-
шиви ценности, България ни-
кога не е била до такава степен 
дестаби лизирана, а българската 
нация – разединена. Тя е изпра-
вена пред тежки и сложни изпи-
тания, за които не е подготвена. 
Обърнали гръб на мъдрите уро-
ци от историята, търсим спаси-
телна сламка-разум и посягаме 
с бедстващо съзнание към нрав-
ствените устои на преклонението 
пред живота. В началото на ново-
то хилядолетие българската на-
ция се нуждае от нова парадигма 
за национално достойнство.

С традиционния си бунт сре-
щу разрушителните духовни из-
мерения на съвременната ни ре-
алност, ученият-философ профе-
сор Орлин Загоров – неуморим 
духовен будител – ни повежда 
през оптимистичните терзания 
на своя спасителен гений. 

Книгата, която държим в 
ръцете си днес, е един своеоб-
разен Брод за отстояване усто-
ите на България. Една съзида-
телна трансформация на фи-
лософските изследвания на ав-
тора, вплетени в житейските и 
духовни измерения на поняти-
ето „единение“ и градивната му, 
стратегическа, духовна същ-
ност като единствена възможна 
предпоставка за преодоляване 
на евентуалната национална ка-
тастрофа.

Важно място в творчество-
то на проф. Орлин Загоров зае-
мат редица актуални проблемни 
области на съвременното фи-
лософско познание – от онто-
логията на духа до философи-
ята на устойчивото развитие. 
Четем и за социалния прогрес, 
разглеждан в контекста на фи-
лософията на историята. „Об-
ществената епикриза“ на аме-
риканския неоконсерватор и 
политически теоретик Франсис 
Фукуяма за „Краят на исто-
рията“ (в която ставаме сви-

детели на „…крайната точка 
на идеоло гическата еволюция 
на човечеството и универсали-
зирането на западния модел на 
либералната демокрация, като 
крайна форма на човешкото 
управление“) – изскърцва със 
зъби пред извода на Загоров, 
че „в условията на съвременна-
та цивилизация, до голяма сте-
пен човечеството функциони-
ра в противоречие със своето 
призвание… Цивилизацията на 
постмодерното време е в дълбо-
ка криза“ – заявява професорът. 
Кризата в края на ХХ и началото 
на ХХІ век е тотална и глобална. 
Наложените отвън обществе-
ни модели и отношения „тлас-
кат нацията към непоследова-
телност, екстремизъм, фата-
листична предопределеност на 
националната принадлежност. 
Тези предразсъдъци често се об-
ръщат срещу справедливите 
национални каузи и ефективни 
алтернативи за всяка конкрет-
на ситуация, в която се решава 
една или друга страна на нацио-
налния въпрос.“

Дълбоката прозорливост на 
Орлин Загоров, автор на „Циви-
лизационният избор“, „Българ-
ската национал на идея“, „Хума-
нистичната цивилизация“ и др. 

– ни повежда през мъдростта на 
времето в „Общуване и духовно 
единство“, – преливащо „Към 
философията на Човека“, „Ис-
тината“, „Духът“, „Идеалът“, 
„Оптимистични терзания“… 
И всичко това, интерпретира-
но през „Съвестта на разума“ в 
стратегическия проект за „Бъл-
гарска национална доктрина“. 
Той ни разкрива и дълбоките 
корени на неспособността ни да 
постигнем единение, чийто ис-
торически резултат е на път да 
се превъплъти в народопсихо-
логия. „В широк план ние, бъл-
гарите – заявява професорът 
– страдаме от синдром на ци-
вилизационна раздвоеност, при-
чинена от фалшиви дилеми и 
поради това постоянно се прес-
тараваме да се пригаждаме към 
чужди или често фалшиви об-
разци. Този синдром ни пречи да 
стъпим здраво върху твърдата 
почва на здравия разум, за да се 
възползваме от кръговрата на 
историята, но и ни отчужда-
ва от изконните ни ценности и 
добродете ли…“ Той е категори-
чен, че липсата на духовен суве-
ренитет е една от причините за 
„осквернена национална само-
личност и липсата на устойчи-
ва обща и обединяваща духовна 
опора.“ С основателна тревога, 
той заключава, че свещен дълг 
на всички родолюбци, носители 
на изконното и велико послание 

„…не се гаси туй, що не гасне“, 
е неотложно да увеличим доза-
та на съпротива срещу опитите 
за подмяна на културната иден-
тичност на нацията.

Единението е „КАУЗА“ – ра-
бота за достойни хора. А друго-
то име на разединението меж-
ду нас българите е дълбок грях. 
И това не е само призив да гле-
даме на историята „с очи за Бъл-
гария“, но и дълбоко да осъзнаем 
същността и водещия смислов 
код на национално отговорното 
поведение и позиция. Идеята за 
„Единение“ днес е олицетворе-
ние за съвестта на нация та – тя 
е непобедимо духовно оръжие. 
Националната съвест – днес е 
ощетена и дефицитът ѝ шета по 
минис терства, институции, ме-
дии… и запълва обществено-
политическата, социалната и ду-
ховната нищета на Родината.

Днес българската нация се 
нуждае от нов път – от онзи ек-
стремален разрез на национал-
ното съзнание и дисциплина на 
мисълта – формиращ така нуж-
ния ни светоглед, превърнат в 
национална кауза. Осъзнава-
нето на тази необходимост ще 
бъде, както тест за духовна зря-
лост, така също и израз на спо-
собността ни за дълбока духов-
но-идеологическа животоспася-
ваща транс формация. Със своя-
та дълбока прозорливост Орлин 
Загоров ни води през този брод 

за България към многостранно 
обоснована визия на възраж-
дащата духовна сила, наречена 
национално единение… Имен-
но тази ценна разработка пре-
връща автора в мярната едини-
ца на националния дух и носи-
тел на парадигмата за „държа-
ва на духа“. Дълбоко съм убеден, 
че този труд може да послужи 
за максима на съвестта, както 
за нов обществен договор, така 
и за жизнено необходимата на 
България национална доктри-
на. Това превръща „Единение-
то“ в неотменим императив на 
съвестта. 

Отегчен от духа на разеди-
нението и отрицанието, хилядо-
летия наред българинът жадува 
за съзидание… Мислители, по-
ети и обикновени хора са тър-
сили основата, върху която да 
изградят своето единство. Днес, 
усилието на автора е насоче-
но именно срещу общест вената 
ерозия, срещу враждата на раз-
личията, срещу разграждането 
на личността.

За Орлин Загоров духът е 
единство. Единството е същ-
ността на философията за чо-
века и човешката природа. Съ-
зидателният разум и силата на 
мъдростта, предпоставят спо-
собността на човека да се докос-
не до смисъла на националното 
битие. Когато съзнанието става 
дух, това превръща човека в не-
победимо духовно същество. А 
оттук започва темата за смисъ-
ла на живота, за основанията „да 
бъдем“ на този свят, за да носим 
в душата си взаимността, добро-
то, истината, свободата, нацио-
налното достойнство… И хар-
монията, която ги единява.

Преди четиридесет години 
(1981), за книгата „Единение-
то“ на Орлин Загоров са публи-
кувани над 50 рецензии. В пред-
говора, проф. Вера Мутафчиева 
я нарича „…рожба на искрения 
стремеж да бъдат издирени на-
ченките на съвременните про-
цеси, които обединяват в нераз-
ривно цяло децата на нашата 
земя, независимо от тяхното до-
вчерашно преднамерено проти-
вопоставяне…“ 

Какво впрочем в съвремен-
ните процеси амбицира автора, 
че днес отново търси нов про-
чит на така жизнено необходи-
мите обединителни жалони за 
национален просперитет. „Цел-
та не може да се опише, защото 
никога не е била достигната“. 
Този цитат на Арнълд Тойнби 
присъства в книгата на Орлин 
Загоров и аз го асоциирам с не-
примиримия порив на един неу-
морен будител, който от пиедес-
тала на своя творчески път, при-
зовава нацията и нейния духо-
вен елит да поведат българското 
хоро през този спасителен брод 
за Родината. Тази „рожба на ис-
крения стремеж“ и своеобразна 
мярна единица за силата на на-
ционалния дух – наречена „Еди-
нение“.

Минчо МИНЧЕВ

ЛАВИЦАПИСАТЕЛСКА ТРИБУНА

Проф. Орлин Загоров

Излезе от печат в издател-
ство „Мултипринт“ новата 
книга на проф. Орлин Заго-
ров „Единението“, рецен-
зент Лазар Муржев, редак-

тор Минчо Минчев. Текстът, 
който поместваме, по изрич-

ното настояване на автора, 
всъщност са редакторските 
съображения, след прочита-

нето на ръкописа.

ЕДИНЕНИЕТО – 
брод за спасението 

на България

Съобщение

Уважаеми читатели, поради голе-
мия интерес свързан с книгата на Де-
телина Денчева „Лоното на европей-
ската цивилизация“, редакцията ви 
уведомява, 
че разпола-
га с ограни-
чени брой-
ки от тира-
жа й, и все 
още можете 
да си я поръ-
чате. Цена - 
23.00 лв. За 
всички, които биха искали да я имат, ще припомним проверения от 
времето способ за това: получаването на пощенския запис с изписан 
точен адрес на получателя и телефон за обратна връзка. Записът 
да е на сума, формирана от цената на съответната книга + 2,50 лв. 
за пощенски разноски, изпратен на името на Минчо Мънчев Мин-
чев, в. „Нова Зора“, гр. София 1000, ул. „Пиротска“ 3.

Една идея, която не е осъществена, не е нито победена, нито пък опровергана. Една необходи-
мост, дори отложена, не става от това по-малко необходима, дори напротив. Само идеали, 
които не са се изхабили или компрометирали, тъй като останали неосъществени – продъл-
жават да въздействат на всяко поколение като елемент на нравствено издигане. Само те, 

все още неосъществените, се възраждат непрестанно.   Стефан Цвайг

ПО ПЪТЯ 
В памет на Димчо Дебелянов

Подскача автобусът
и сърцето ми прескача...
 
Сезонът не предразполага към красиви гледки,
макар че нашите съседи са чистници – 
измазват къщите си и премитат  двора,
садят цветя,
кандилцето припалват, Господу се молят,
дори когато голи са душите им.

Мъгла прибулва зимния пейзаж.
По ридовете пясъчни околовръст
въртят се бавно перките на генератори 
 за електричество от вятъра – 
приличат те на бели кръстове ...

Нима на вятъра било е всичко, подпоручик Де-
белянов?

Как се нарича твойта сетна педя пръст? 

Моноклиста? Демир Хисар? Сидирокастро? 

Като червива ябълка, 
земята е натъпкана с олово,
над нея шумолят
  вечнозелени мирти, кипариси и маслини.
Върха на платото е увенчал параклис бял, 
край пътя
белеят спретнатите складове 
 за мрамор и гранит
на кир Апостолидис.

А ти, Апостоле на словото, 
лежиш далеч в лазурната Копривщица
 с измити с вино кости, пренесени оттук,
където слепият куршум те е пронизал,
където в хладната предпролет 
 мъчи се мъглата млечна да взриви
с цветчетата си 
подранила вишна.

Серес - Кулата

ЖИВОТ ОТДАДЕН НА ЛИТЕРАТУРАТА
На 28 март т.г., в Клуб „Тра-

кия” на Съюза на тракийски-
те дружества в България, на ул. 
„Стефан Караджа” № 7А, се със-
тоя премиера на двата тома: 
„Послепис за зрящи” (поезия, 
есета, портрети, литературна 
критика) и „Нетленна светли-
на” (преводи от руски поети) от 
Надя Попова, издадени от из-
дателство „Захарий Стоянов”. 
Събитието бе организирано от 
Съюза на тракийските друже-
ства в България, Съюза на бъл-
гарските писатели и издател-
ство „Захарий Стоянов”. Кни-
гите бяха представени от изда-
теля Иван Гранитски, който 
аргументирано и с топло при-
ятелско чувство говори за ли-
чността и творческия път на по-
етесата и преводачката. „Тя е от 
фалангата на знаковите наши 
поетеси – от Дора Габе и Ели-
савета Багряна през Блага Ди-
митрова, Станка Пенчева, Ли-
ляна Стефанова до Валентина 
Радинска. Тя е сред тези, които 

следват пътя на Ана Ахмато-
ва и Марина Цветаева, бидейки 
поет на антиномиите: мрак и 
светлина, добро и лошо, нейни-
те послания изглеждат мрачни, 
но те са верни на социалната 
фактура, защото не отразя-
ват огледално социалните про-
цеси, а показват в духовен план 
трансформацията на общест-
вено съзнание и драмите на ин-
дивидуалното съзнание. … За-
това тази поезия е за сериозни-
те ценители…” – сподели той 
пред почитателите й. А за пре-
водаческото й изкуство каза, 
че: „Като преводач Надя Попо-
ва дава един изключителен про-
чит на съвременните руски по-
ети, сред които са: Владислав 
Ходасевич, Николай Гумильов, 
Марина Цветаева, Олег Шес-
тински, Евгений Евтушенко и 
др. Тя доказва, че добрият прево-
дач е съавтор – предава духа на 
автора, без да  наруши буквата 
на самия текст. Тук ще проче-
тете и нейни есета, и портре-

ти, в които виждаме поетиче-
ски и психографски портрет на 
дадения автор.” Иван Гранитски 
добави и, че Попова е сред най-
активните и компетентни пре-
водачи от и на руски език.

Не пропусна да спомене за 

работата й като главен редактор 
на вестник „Словото днес” – ор-
ган на Съюза на българските пи-
сатели, за нейната отдаденост на 
литературата, както и за място-
то й в духовния живот на стра-
ната. 

От своя страна Надя Попо-
ва благодари на издателя си. 
„Едва ли в бъдеще ще имам други 
книги толкова красиво оформе-
ни” – добави тя  и прочете по ня-
колко стихотворения и от двете 
издания.

За личността и творчество-
то на поетесата и преводачката 
говориха Иван Есенски, Бой-
ко Ламбовски и Петър Вел-
чев. Накрая Гранитски прочете 
едно стихотворение публикува-
но в последната поетична книга 
на Любомир Левчев „Носачи на 
мълнии”, посветено на Надя По-
пова. 

Повече от 60 почитатели 
бяха изпълнили залата на Клуб 
„Тракия”. Сред тях бяха: Петър 
Андасаров, Атанас Божинов, 
Уляна Пачева, Снежана Тодо-
рова, Атанас Звездинов, Асен 
Асенов, Нико Стоянов, Алек-
сандра Ивойлова, Петя Цоло-
ва, Петя Александрова, Весела 
Люцканова и други.

Виолета СТАНИСЛАВОВА

ПИСМО, ИЗПРАТЕНО 
ПО ЛЕБЕДИ

Едно перо отрони
крилото на баща ми…
Владимир Стоянов

Какви ръждясали небесни капандури
смогваш да отвориш, татко мили,
та и оттам
дланта ти
пак да ме закриля?
Оставяш ми на прага кестени –
болежки да не ме застигат,
подхвърляш ми изгубените ключове
и с листче отбелязваш страницата в книгата;
разместваш мебелите – в мрака нощен
 да не се ударя,
крепиш от цяла вечност моя син,
надвесен над кошмара;
затягаш капещия кран,
а в мен сирачеството утаено плаче…

Но виж – лицето си гримирам
и като навита със ключе играчка
отново се изправям пред очите чужди –
ведра и почти красива.

…А зад гърба ми ти – за тях невидим –
в ризата
с ръкава недоплетен от коприва…

Надя ПОПОВА

Иван Гранитски и Надя Попова на премиерата на двутомни-
ка, 28 март 2022 г.

Премиера
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Защо все още МВФ управлява 
нашата Централна банка и защо 
Набиулина все още е там, а не 
Глазиев или Геращенко?

Сега нашите предприятия 
са готови да разширят свое-
то производство, да наемат 
нови работници, те имат нуж-
да от животоспасяващи кре-
дити, но лихвата от 20% не 
способства за икономически 
растеж. Една индустрия, която 
е готова да се съживи, няма да 
може да го направи, докато На-
биулина управлява финанси-
те в Русия. Така че защо само 
газ за рубли? Въпреки че и само 
това здраво разтърси Европа. 
Трябва да отидем и по-далеч! За 
рубли – петрол и метали, зър-
но и всякакви селскостопански 
продукти, торове, горива, уран 
и т.н. Те не могат да преживеят 
без нас. Но щом като си позво-
ляват да ни грабят, да окрадат 
резервите ни, макар че да не е 
ясно защо все още са там, то-
гава нека да получат и нашия  
приличен отговор.

С други думи, събаряме 
фигурите, удряме гросмай-
стора по главата с шахматната 
дъска и печелим играта. Сти-
га сте мърморили, време е да 
издавате команди! Както и да 
подбирате съответния тон при 
общуване с врага. Не забравяй-
те, че той разбира само от сила.

Да, войната е нещо лошо и 
страшно. Но понякога е неиз-
бежно да удариш пръв! Едно-
временно с това обаче, войната 
е и възможност за пречиства-
не и просветление. Как цялата 
мръсна пяна се надигна от дъ-
ното на обществото ни, и как 
бързо тя беше издухана от вя-
търа на новата руска пролет! 
По нашите телевизии най-на-
края започнаха да показват ис-
тински герои, а не педерасти и 
скъпи проститутки!

Лесно някак се диша без по-
гачовци, киркоровци, галкин-

ци, собчаки и други като тях.  
Нови лица – мъжествени, сме-
ли и млади, това е вече наше-
то днес и надявам се, нашето 
бъдеще. И накрая, нещо осо-
бено важно, хората наистина 
са обединени и повече от вся-
кога сплотени около държава-
та, около своята армия, около 
нейния върховен главноко-
мандващ.

Заради всичко казано по-го-
ре ще изтърпим и покачването 
на цените,  и евентуален недос-
тиг на някои стоки, дори и това 
да ни струва загуби в хиляди. 
Ще скърбим и ще се молим за 
нашите. Ние имаме вече образ 
на бъдещето, на великото ру-
ско бъдеще, може би все още не 
толкова ясно, не HD, но негови-
те контури се очертават с всеки 
нов километър от отвоювана-
та от укрофашистите руска те-
ритория. Но ако сега спрем на 

половината път, и ако тръгнем 
по хитрия път на някакво „по-
мирение“, каквото ни проповяд-
ват чубайсите и абрамовичите 
(тези имена само предизвикват 
прилив на омраза и гняв сред 
хората), тогава за какво беше 
всичко това?  Ако ги послуша-
ме няма да има нито Путин, 
нито Русия. Просто ще бъдем 
изтрити от картата на истори-
ята и като тоалетна хартия ще 
бъдем пуснати в канализаци-
ята. Маризматикът Байдън ди-
ректно нарече нашия президент 
военнопрестъпник, но ние за 
кой ли път някак си издържа-
хме и само промърморихме в 
отговор нещо неясно. И ведна-
га на хоризонта се очерта Хага 
и призракът на убития Мило-
шевич, който ни предупреж-
даваше за коварството на За-
пада. Мисля че това не беше 
просто приумица на стария 

глупак, а е нещо, което те на-
истина носят в главите си и, 
което би било утрешния дне-
вен ред, ако ние сега се отка-
жем. 

Рамзан Кадиров е хиля-
да пъти прав, когато се осме-
ли публично да осъди прего-
ворите и поиска от своя на-
чалник да остави армията да 
довърши започнатото. Гласът 
му прозвуча не от някоя вила в 
Куршевел или Монако, не от 
мекия диван в кабинета му, 
а от самата предна фронтова 
линия, където той е редом със 
своите чеченски бойци от На-
ционалната гвардия, и където 
участва в бойния ред на наша-
та армия. И така, за мен негови-
ят глас е по-ценен, по-искрен и 
по-силен от неясните гласове 
на други, които вчера слуша-
хме с недоумение.

Превод от руски: Минчо 
Минчев

Источник: https://
rusnext.ru/recent_
opinions/1648673984460731
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Тоталното фокусиране 
върху неминуемата екологич-
на катастрофа е единствената 
причина за незабавни действия 
под лозунга на Грета Тунберг: 
„Не искам да се надявате, искам 
да се паникьосате!“   

Друга зелена идея за спа-
сяване на природата - препо-
ръчва се човечеството да на-
мали консумацията на енер-
гия, да кажем като пести от 
отопление, от храна (особено 
месо) и др. За целта се вдигат 
цените, както се препоръч-
ва (и с планове за още повече) 
в Зелена Германия. Така може 
би (само може би!) най-бедни-
те могат да се окажат още по-
недохранени, подложени на 
по-голям риск от простуди и 
сериозни заболявания, на по-
голям риск от... и т.н. - по по-
знатата от историята посока. 

Като пример от сегашната 
енергийна практика може да си 
припомните как населението 
се обявява за виновно, че най-
безотговорно не иска да на-
малява доброволно консума-

цията на ток по нареждане на 
отговорни чиновници, пора-
ди недостиг на електроенер-
гия. Недостиг поради тяхно ре-
шение да спрат една или още 
една топлоцентрала, за да не 
произвежда въглероден двуо-
кис. Свято се спазва правилото, 
че виновно е винаги население-
то. В Германия същата логика 
се използва за атомните елек-
троцентрали. Предупрежде-
ние от Илф и Петров: „Не може 
да се предвиди какви глупости 
може да натвори един озверял 
администратор.“

Едно съобщение от 4 ноем-
ври 2021. Svein Tore Holsether, 
шеф на норвежкия гигант за 
изкуствени торове Yara, на 
конференцията по клима-
та в Глазгоу предупреждава 
за криза с храните. Рязкото 
покачване на цените на енер-
гоносителите е предизвикало 
тройно повишаване на цени-
те на изкуствените торове. За 
торовете е необходим амо-
няк, а амонякът се получава 
от природен газ. Последното 
води до проблеми с добива 
на пшеница и други зърне-
ни храни. Съответно, до пови-
шаване на цените им с незначи-
телния проблем за най-бедни-
те. Да си купят хляб. 

Зеленият призив и по съще-
ство и на практика е следният: с 
риск за собствения си живот 
сте длъжни да спасявате при-
родата. В теоретичната физи-
ка е на въоръжение метода на 
т.нар. асимптотичен преход, 
който помага да се види и про-
вери смисъла на дадена теория 
при екстремални стойности на 
нейните параметри. Ето един 

такъв асимптотичен преход 
за Зелената теория: „В иде-
ал природата ще бъде спасена 
само ако човекът изчезне.“ Или 
алтернативно: „Природата е 
по-важна от човечеството!“ 

Това не звучи реалистич-
но, но пък ако става дума само 
за част от човечеството, то бъ-
дещето изглежда напълно оп-

тимистично и реализуемо: 
„Природата е по-важна от 
поне една част от човечество-
то!“ За коя точно част от чо-
вечеството става дума може 
да ни осведоми историята (не-

ревизираната!). Тази част, за 
която става дума винаги е била 
една и съща.

Знае се от науката (не зеле-
ната „наука“), че динамиката 
на сложните системи се ха-
рактеризира с наличието на 
т.нар. критични прагове и т. 
нар. фазови преходи, обикно-
вено внезапни. Имайки пред-

вид такива едни коварни свой-
ства на сложните системи, не 
е никак ясно кой точно и как 
точно ще спасява зелените от 
любовта на народните маси, ко-
гато последната, най-неочаква-

но прелее по улиците.
Цивилизационни 

последствия

Ако погледнем малко по 
разширено, извън икономика-
та, можем да попълним списъ-
ка на кризите: криза на капи-
тализма, криза на епохата на 
модерна, криза на европей-
ската цивилизация (която 
е по-стара от капитализма), 
криза на християнството, 
криза на белия човек, криза 
на самия човек като вид (оп-
ити на ултраглобалистите да 
променят човека като социоби-
ологически вид). Има даже обо-
значени територии за спасение 
от очертаващата се глобална 
криза (или поне от някои ней-
ни компоненти). Така Русия и 
Австралия се считат за спа-
сителни територии по отно-
шение на екологична и/или 
геополитическа катастро-
фа. С Австралия като послед-
на база на новия блок АUKUS 
(AUstralia, United Kingdom, US)?

Новият Демократичен 
Глобализационал се крепи на 
две стандартни носещи коло-
ни. Едната е материална (ре-
зервна валута), чийто размер 
ще определи колко постоянни 
участника ще останат в края 
на краищата от начално набор 
от 110. Другата е идеологиче-
ска. В центъра на новата (су-
пер) цивилизация стои инди-
вида с неговите сакрални уни-
кални преживявания. Всичко 
останало е вторично, третично, 
четвъртично - семейство, прия-
телство, нация, история, култу-
ра, държава. 
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ДЕМОКРАТИЧЕН ГЛОБАЛИЗАЦИОНАЛ

Александър ГОЧЕВ

Николай Н. ПАВЛОВ

Стига мърморене! Тряб-
ва команда: „Офицери!“ 

За денонощие емо-
циите малко се поуспо-

коиха. И всички замряха в оч-
акване на обясненията. Преди 
всичко от върховния главно-
командващ. Него сега го гледа-
ха не само милиони наши граж-
дани, не само руснаците от 
Донбас и Украйна, но и цялото 
угнетено човечество в Европа, 
Америка, Африка и Азия. Гле-
даха всички, които бяха разпоз-
нали в лицето на Путин новия 
лидер на новия свят, Държав-
никът с главна буква! Гледа-
ха този, който започна круше-
нието на стария световен ред, 
в който вилнееха евроатланти-
ческите хищници и размахва-
ха тоягата на НАТО. Те душаха 
чрез „зелени сделки“ и санкции, 
мачкаха чрез пандемии и все 
хапеха, и хапеха. Но часът уда-
ри! И всички заговориха, че све-
тът никога няма да бъде вече 
предишният. И ето че той зам-
ръзна в очакване. 

Но нека да караме поред: 
какво имаме и какво очакваме 
да получим? Ние водим прегово-
ри с тези, които нищо не пред-
ставляват – Зеленски нищо не 
управлява, дори не управля-
ва и себе си. Украйна не е суве-
ренна. Ако трябва с някого да се 
договаряме, то ще трябва да се 
обърнем към семействата, кои-
то владеят основните активи 
на света. Нито с Байдън, нито 
с Макрон, а още по-малко със 
Шулц и Джонсън, си струва 
да се разговаря. Те са само по-
литическите чиновници, които 
обозначават и имитират демо-
крацията на съответните им те-
ритории. А най-малко от всички 
тях – Зеленски. Така че никакви 
гаранции, дори и писмени, от за-
падните страни, не струват и пет 
пари. Видяхме това през 1990 г. 
с НАТО, видяхме го и с Януко-
вич през 2014 г. Киевският ре-
жим е напълно нелигитимен за 
нас. С него може да се разгова-
ря само в условията на пълна 
капитулация. Но ако завършим 
Специалната военна операция 
успешно и такива разговори 
няма да са необходими.  

Докато обаче нашите пре-
говарящи общуват с киев-
ския режим, придавайки му 
легитимност и привидна зна-
чимост в информационното 
поле, техните лакеи прострел-
ват краката на пленени руски 
войници, осакатяват ги, поди-
грават се на цивилни гражда-
ни... Забравихте ли хората, из-
мъчвани в Мариупол с издъл-
бани по телата им свастики?! 
14 000 жители на Донбас, са уби-
тите от техния режим. „Алеята 
на ангелите“ в Донецк, „Горлов-
ската мадона с младенеца“, раз-
късана от украинските ракети 
за залпов огън „Град“ – изреж-
дането може да продължи без-

крайно.
Или забравихме „Москаляку 

до Гиляку“. Или „Добрият мос-
ковец е мъртвият московец!“ 
Те не просто говорят за това 
на всеки ъгъл, те го правят. 
И ще продължат да го правят 
с още по-голяма ярост, ако 
не вземем Киев, Лвов, Луцк и 
т.н. Вчера  разговаряхме „кон-
структивно“ и в резултат на 
това, днес разрушиха къща в 
Донецк, стреляха в нея с 152 
мм оръдие и донецки спаси-
тел изнесе от развалините по-
лумъртво малко момиченце. 
А стрелбите с „Точка-У“ по Лу-
ганск и в Русия по Белгород-
ска област, заявленията на Зе-
ленски за „невъзможността за 
териториални отстъпки“, кое-
то значи – нито Крим, нито 
Донбас, а забраната на Руска-
та православна църква в Ук-
райна! 

Е, поговорихме си. И кои са 
държавите, гаранти за неутра-

литет? И какво те могат да ни 
гарантират? Време е да при-
знаем главното и да го изречем 
на глас – съществуването на 
Украйна е опасно за Русия и 
само нейното демонтиране, 
както и тоталното изчистване 
на фашизма, е единствената 
възможност за нас, да живеем 
спокойно и мирно. Нека Бже-
жински да се обърне в гроба, 
но аз ще изрека мнението на 
т.нар. служители по сигурнос-
тта и мнозинството патрио-
тично настроени граждани на 
Русия за всичко, което трябва 
да се случи по-нататък в Ук-
райна и около нея.

1. Никакви разговори с ки-
евския режим. Той се обявява 
за нелегитимен, съставен от во-
енни престъпници, подлежащ 
на ликвидация и по-нататъш-
ни съдебни производства сре-

щу неговите главатари, съу-
частници и активни поддръж-
ници. Трибунал, филтрационни 
и изправителни лагери. Мисля 
че цифрата от 100 000 осъдени 
фашисти няма да е предел за 
онези, които ще възстановят и 
инфраструктурата.

2. Довършване на Специал-
ната военна операция до без-
условен победен край, когато, 
без изключение, всички регио-
ни на Украйна и градовете в тях, 
ще са поставени под контрол 
на руските сили, включително 
Киев, Лвов и др.

3. Формиране на военно-
граждански администрации 
навсякъде в градове, окръзи 
или области, под пълния кон-
трол на руските сили  и актив-
ното участие в тях на хора, ло-
ялни към Русия; премахване 
на забраната за проруски пар-
тии и движения. В региони-
те, където специалната военна 
операция е привършила тряб-

ва да си напомним натрупания 
опит от чеченската кампа-
ния, действията на Федералната 
служба за охрана, МВР и Росг-
вардията при разчистването 
на бандите, идентифициране-
то, залавянето или елиминира-
нето на опасни лица и враждеб-
ни елементи. Показно, упори-
то и бързо неутрализиране на 
опасните лица и враждебните 
елементи. 

4. От най-високо ниво трябва 
да бъде заявено, че руските вой-
ски никога няма да напуснат 
територията на Украйна, до-
като не приключи денацифи-
кацията и ликвидацията на 
цялата военна инфраструкту-
ра на киевския режим.  Това 
е работа за дълги години и га-
ранция за широка подкрепа 
от страна на местното насе-
ление, и неговото засилено  съ-

трудничество с освободителни-
те сили.

5. Обявяване провеждане-
то  на референдуми във всич-
ки региони на Украйна, без из-
ключение, относно бъдещето 
на тези територии по области 
(всеки окръг ще може да избира 
своето бъдеще, например, район 
от Харковска област ще може 
да стане част от ЛНР; Чернигов 
- в някои от регионите на Ру-
ската федерация; от Запорожие 
или Днепропетровск - в ДНР; от 
Херсон - в Крим) - федерали-
зация, независимост, присъ-
единяване към други страни, 
образуване на нови държав-
ни образувания (Новоросия, 
Малка Русия, Галиция, Закар-
патия, Слобожанска републи-
ка), нови национални републи-
ки. Признаване от Русия и Бе-
ларус на резултатите от рефе-
рендумите и пълно съдействие 
при тяхното провеждане.

6. Приемане на ЛНР и ДНР 

в Русия, запазване на сухопът-
ния мост от Русия към Крим, 
запазване на контрола над 
Кримския канал, получава-
не на контролирана сухопът-
на комуникация с Одеса, деб-
локиране на Приднестровие-
то. Запазване на контрол над 
Черноморско-азовското край-
брежие на бивша Украйна. 

7. Разработване и приема-
не на пътна карта за пълното 
интегриране на МалоРусия и 
Новоросия в Руската федера-
ция, в срок  от 7 до 10 години 
(става дума за част от Киевска 
област с гр. Киев, части от Чер-
нигов, от Суми, Харков, Полта-
ва, Черкаси, Кировоград, Днеп-
ропетровск, Запорожие, Херсон, 
Николаев, Одеса, Виница, Хмел-
ницки области, Северна Буко-
вина). Тези територии, чии-
то жители изразяват желание 

незабавно да се интегрират 
с Русия, се приемат в Руската 
федерация.

8. Най-тясна интеграция 
и икономическа коопера-
ция на териториите с Русия, 
поддържане на контрол върху 
транспортната инфраструкту-
ра - пристанища, летища, неф-
топроводите и газопроводите, 
средствата за пренос на амоняк, 
енергийната система, премахва-
не на митниците, преход към за-
плащане в рубли и пр. Контрол 
върху селското стопанство – 
износът на зърно и слънчог-
ледово олио, е стратегически 
важен за Русия.

9. Национализация на ико-
номическите обекти и недви-
жими имоти, които са соб-
ственост на олигарси, сътруд-
ничили на режима в Киев и 
нацисткото движение (Коло-
мойски, Пинчук, Ахметов, Поро-
шенко и др.).

10. Възвръщането на ру-
ския език като държавен език, 
образование по руски стан-
дарти и учебници, премах-
ване на нацистките знаци и  
символи, където и да се нами-
рат - имена на улици, литера-
тура, медийно съдържание. 
Популяризиране на руската кул-
тура - кино, театър, литература 
и пр.

11. Закриване на Украин-
ската православна църква на 
т.нар. Киевска патриаршия и 
други схизматични православ-
ни църкви. Цялото църковно 
имущество се връща на РПЦ.

12. Преформатиране на ме-
дийното пространство на те-
риторията на бивша Украйна, 
нови медии на руски език, пълен 
контрол върху медиите и тяхно-
то съдържание.

13. Деокупация на съзна-
нието на бившите граждани 
на Украйна, което ще изисква 
разработването на програма 
за информационна и психо-
логическа работа за въвежда-
не, разпространение и укреп-
ване на традиционни ценнос-
ти и насоки, базирани на ру-
ския културен код.

14. Пряка връзка с опера-
цията на въоръжените сили 
на Беларус. Оперативна зона е 
южната планина, северните ра-
йони на Волинска, Ровненска, 
Житомирска, Киевска области и 
евентуално Чернигов, с послед-
ваща перспектива за включва-
нето им в Беларус. Развитие 
на настъпление към областите 
Лвов, Тернопол, Хмелницки.

15. Обсъждане с Унгария 
статута на Закарпатието. Об-
разуването на Закарпатската 
република под съвместен кон-
трол на Унгария и Русия, с два 
официални езика - унгарски и 
руски. 

Време е и за няколко думи за 
това, което трябва да извършим 
вътре, в Русия. С половинчати 
мерки няма да стане. Не бихме 
могли да победим Запада, ако 
играем по неговите правила. 

Светът замръзна
в очакване*
Събаряме фигурите, удраме гросмайстора 

с шахматната дъска по главата и печелим играта

Светът замръзна...

* Заглавието е на редакцията
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Съдбата на децата от Бела-
сица, Благоевградско Васил Ни-
колов Кокарешков и Сава Нико-
лов Кокарешков по на 16 години 
е ужасна! Двамата братовчеди са 
заподозрени за връзки с партиза-
ни от отряд „Никола Парапунов” за 
носене на храна и предаване сведе-
ния на нелегалните. След донос на 
предател, на 7 юли 1944 Васил Ко-
карешков г. е заловен, инквизи-
ран  по „ритуала” на жандарме-
рията и заклан! Братовчед му Сава 
Кокарешков, козарче в планина-
та е арестуван. Обвинен е, че снаб-
дявал партизани с храна и ценни 
сведения за полицията. След сред-
новековни инквизиции е заклан, 
насечен на късове и хвърлен на 

жандармерийските кучета!
На 19 декември 1943 г., в райо-

на на с. Ястребино, Търговищко, 
се разиграва ужасна и отвратителна 
трагедия! Под командата на пору-
чик Йорданов се извършват ар-
ести и убийства на заподозрени 
ятаци и помагачи на партизани-
те по донос на служители. Убити 
са край Ястребино в навечерието на 
Коледа и Новогодишните празни-
ци, 18 души! Сред тях са: един стар 
човек, инвалид от войните и шест 
деца! Надежда Петрова Калай-
джийска (18.12.1931-19.12.1943), 
големият й брат Рангел Калай-
джийски е партизанин. Братът 
на Надежда – Иван Петров Калай-
джийски (19.12.1934-19.12.1943), 
най-малкият брат Стойне Петров 
Калайджийски (18.12.1936-

19.12.1943)! Бащата, майка-
та, чичото и стринката на три-
те деца, също са разстреляни на 
19.12.1943 г.! Убити са и Цветанка 
Иванова Димитрова (05.03.1930-
19.12.1943), Ценка Иванова Ди-
митрова (15.03.1930-19.12.1943), 
Димитринка Петкова Стоичкова 
(07.11.1932.-19.12.1943) – родите-
лите й са убити същия ден!

Българският фашизъм уни-
щожаваше всички другомисле-
щи като използваше всякакви 
мерки на насилие и варварщина, 
погазвайки християнските и об-
щочовешките ценности! В тази 
кървава разправа не пощадява-
ше и децата – цветът и бъдещето 
на нацията! 

Сега се поругават техните кос-
ти и памет!

лютна синхронност и абсолютно 
щастие - няма никаква причина 
да завиждаш на когото и да било 
за каквото и да е. 

Описаната по-горе система 
е по принцип идеална. На прак-
тика, обаче, остава проблемът с  
хакерите. Особено руските! В со-
циалната йерархия те са от об-
служващия персонал, но се оказ-
ва, че е необходимо да са без чип. 
Гадост! 

Описаната предходна иде-
ална ситуация е все още дале-
че. Предстои сериозна работа 
за приучаване на гражданите да 
говорят правилно и да действат 
правилно, без да нарушават по-
стоянно менящите се джендър-
инклузивно-идентитетни пра-
вила. С всеки изминат ден става 
просто наложително командни 
длъжности да бъдат заемани от 
военизирани двойки комисар-
командир, които да бъдат отго-
ворни за стриктното спазване 
на споменатите правила за стег-
нат марш-наскок към светлото 
бъдеще. Може и по-кратко: во-
енизирана диктатура в името на 
светлото бъдеще. Просто няма 

изход - ситуацията е толкова 
широкоспектърна, че без ясни и 
кратки заповеди няма да можем 
да се измъкнем от сегашното аб-
солютно нетърпимо състояние 
на хаотично движение във всич-
ки посоки. В тази изключително 
комплекса ситуация най-голяма 
помощ ще се получава от всич-
ки медии, изключително елек-
тронни, които са длъжни да да-
ват мигновено правилни отго-
вори като отфилтруват перио-
дично и своевременно всичко 
неправилно. Така няма да губи-
те време да се оглеждате в не-
правилни посоки, което само 
може да ви струва много. 

Сега, да се върнем отново 
към вирусите, изолацията от тях 
и ваксинирането.

Всепризнато, универсално и 
най-ефективно средство срещу 
даден вирус е изолацията на не-
говите носители, което след вре-
ме води до неговото изчезване. 

Гореспоменатите вируси 

имат една обща характеристи-
ка: всички те са вносни, а се раз-
пространяват от невносни ви-
русни агенти преносители, фор-
мирани локално и много добре 
заплатени от спонсорите на ви-
русните лаборатории, в които са 
създадени. Ерго, защитата от ви-
русната пандемия изисква изо-
лиране на локалните агенти обя-
вявайки ги извън закона на те-
риторията.

Друга особеност на спомена-
тите вируси е, че могат да се им-
портират електронно-цифрово 
достигайки жертвите си и без 
помощта на локални агенти-
разпространители макар и не 
толкова ефективно и организи-
рано. Поради тази причина вак-
синирането е супер наложител-
но да започва от детските гра-
дини. За илюстрация може да ни 
послужи Ковид-19 като в нашия 
случай ваксинирането не е все-
ки два-три месеца, а всекиднев-
но. Както си е било у нас през 

периода 1877-1989 г. Неприят-
на особеност е, че ваксинира-
нето е необходимо да бъде все-
кидневно доста дълъг период - 
до завършване на образование-
то, включително висшето. Този 
проблем е толкова сериозен, че 
се е наложило създаване на от-
делно министерство познато 
под името Министерство на об-
разованието. С едно очевидно и 
ненарушимо условие - без чуж-
ди агенти в него. 

Характеристика на ситуа-
цията в България днес: перма-
нентна пандемия от 1989 г. на-
сам, без и най-плахи опити за 
нейното копиране от държав-
ните институции на всички 
нива. 

Краен резултат от панде-
мията у нас: необратимо моди-
фициране на вродените биоло-
гични и неконтролирано при-
добитите уникални интелекту-
ални качества на индивидите 
формиращи нацията, еквива-
лентно на унищожаване на съ-
щата тази нация като уникален 
цивилизационен феномен. 

Край

АНАЛИЗИ ПАМЕТ

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София

ул. Пиротска №3
тел.: 02 985 23 07

тел./факс: 02 846-50-01

БАНКОВА СМЕТКА: 
Уникредит Булбанк

IBAN BG43UNCR70001519963494
BIC 

UNCRBGSF
Приемат се оригинали по

стандарт 30 реда,
56 машинописни знака.

Ръкописи не се рецензират 
и не се връщат.

Броят е приключен редакционно
на 01.04. в 14 часа.

Хонорари се изплащат в сряда 
и четвъртък от 13 до 15 часа

ISSN 1310-8492

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Минчо МИНЧЕВ

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:
Проф. д. ик. н. Бончо АСЕНОВ

акад. Васил ГЮЗЕЛЕВ
Виолета СТАНИСЛАВОВА
(отговорен редактор)

д-р инж. Марин БЕЛОЕВ
Проф. дфн Нако СТЕФАНОВ

акад. Николай ХАЙТОВ
ст.н.с. Румен ВОДЕНИЧАРОВ

Проф. д-р ист. н. Тодор МИШЕВ
Фотографии Борис Марков

ИЗДАВА
“Втора Зора“ ЕООД
Печат “Нюзпринт”,

София, ул. “Тинтява“ 100

Уважаеми читатели,

До 15-о число на всеки ме-
сец може да се абонирате за в. 
„Нова Зора“. Отново се обръ-
щаме към вас да ни подкре-
пите в абонаментната кампа-
ния защото отново остана не-
изпълнена задачата за 1000 
годишни абонамента. По тази 
причина поради драстичното 
поскъпване на хартията, елек-
троенергията и пепечатарски-
те услуги, както вече обясних-
ме, се наложи след 18 години, 
цената на един брой да бъде 
променена на 2 лв. Повече 
от всякога обаче България се 
нуждае от убедени защитни-
ци. Не само защото годината 

е особено важна, преминаха 
вече изборите за парламент и 
за президент, но за да пребъ-
де Отечеството, никой не бива 
да остане безучастен в битката 
на истината с лъжата. Подкре-
пете ни.

Разпространението на 
вестника, по независещи от 
нас причини, все така продъл-
жава да бъде ограничено. Або-
наментът за сега е най-сигур-
ният начин, „Зора“ да участва 
в битката за България. Отново 
ви призоваваме: във всяка по-
щенска станция може да осъ-

ществите вашата подкрепа с 
абонамент за 2022 г. Можете 
да се абонирате за 1 месец, 
за тримесечие и полугодие. 
Абонаментът за всички тях 
се изчислява съобразно броя 
на вторниците, умножени по 
2 лв.

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

Всеки вторник очаквай-
те „Нова Зора“. Търсете го и го 
разпространявайте.

Можете да се абонирате и в 
офисите на ДОБИ ПРЕС. Редак-

цията на вестника има договор-
ни отношения с тази фирма. 

Същото може да направи-
те и чрез пощенски запис за 
избрания от вас срок на ад-
рес: София 1000, ул. „Пирот-
ска“ 3, за Минчо Мънчев Мин-
чев. Особено е важно да бъде 
изписан точния адрес и име-
то на получателя, както и теле-
фон за обратна връзка.

Допълнителна информация 
може да получите на тел. 02 985 
23 05; 02 985 23 07, както и на мо-
билни телефони: 0879 140 122 и 
0894 66 49 00. 

ДЕМОКРАТИЧЕН ГЛОБАЛИЗАЦИОНАЛ
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Човечеството в рамките на 

този суперцивилизационен иде-
ал, е проста аритметична сума 
от споменатите индивиди, кои-
то могат да се управляват (ма-
нипулират) най-елементарно, 
както всеки поотделно така и 
заедно в произволна по размер 
група. По простата причина, че 
няма интереси, които могат да 
се характеризират като групови, 
начиная със семейството. Сле-
дователно, защитата срещу ма-
нипулация или принуждение, е 
по същество индивидуална т.е. 
- най-слабата възможна. 

Асимптотично унищожа-
ване на човешкото се постига 
чрез най-разнообразни методи. 
Ако джендъризмът, Critical Race 
Theory и инклузивнaта идеоло-
гия не успеят на всичките 150%, 
то останалото ще извърши зеле-
ната икономика, по-точно зеле-
ната енергетика по метода спо-
менат по-горе. Става дума ни по-
вече ни по-малко за окончател-
но унищожаване на човешката 
цивилизация каквато я знаем, 
заместена с нова, тази на транс-
национални корпорации плюс 
абсолютно необходимите им 
служебни същества с напълно 
унищожена човешка идентич-
ност. 

Няма какво да се лъжем – 
става дума за война срещу чо-
века като такъв. И не в отделна 
държава, а глобално и едновре-
менно. А от формално-идеоло-
гична гледна точка - цифрово. 
Чип в мозъка, генетично актив-
ни ваксини, успокоителни „вак-
сини“, плюс евтаназия в съгла-
сие със „зелени“ принципи за са-
можертва. За благото на остана-
лата по-млада и по-полезна (за 
кого?) част на човечеството. 

Ето защо за главен и прин-
ципиален враг на новата супер-
цивилизация се счита заложе-
ното от природата максимално 
различие между индивидите, 
което различие може да се опа-
зи само в рамките на историче-
ски изпитаната от човечество-
то структура наречена държава. 
Всяка една от които най-естест-
вено се оказва уникален цивили-
зационен феномен различаващ 
се от другите подобни преди 
всичко по признак наречен кул-
тура. Най-фундаментален враг 
на този признак е унификация-
та. Как точно можете да се спа-
сите зависи само от вашата ин-
телигентност и от реализацията, 
че не може да няма други като 
вас. Поне в началото. Лошото е, 
че по-късно от началото може и 
да бъде малко късно. 

Друга интересна идея по 
светлия път към споменатата 
суперцивилизация, е идеята за 
инклузивност; съответно инклу-
зивен капитализъм, инклузив-
на демокрация (за която в мо-

мента се предвижда специално 
финансиране, например за Се-
верна Македония). За реализа-
цията на инклузивният капи-
тализъм се работи с пълна пара 
по прецизно разработена тех-
нология с осигурени технолози, 
тренировачни сесии и контрол. 
Идеята инклузивност се гради 
на принципа за еднакъв дос-
тъп на всички индивиди до въз-
можности. Плюс движение на-
пред, но всички заедно, без пре-
небрегнати, без фаворитизъм, 
в атмосфера на пълен комфорт 
осигуряван от групата. Чрез ра-
внение по индивида с най-огра-
ничени способности относно да-
дена дейност.

Банална истина е, че скорост-
та на група хора, принудени да 
вървят в група, се определя от 
хода на най-бавния. По-общо ка-
зано, изпълнението на каквато и 
да е задача от споменатата гру-
па ще се определя от способно-

стите на „най-бавния“. Критич-
но погледнато, едва ли може да 
се измисли по-ефективен прин-
цип, който да осигурява възмож-
но най-спъван прогрес - пър-
вото стъпало над абсолютното 
бездействие. Едно кратко и из-
ключително политически неко-
ректно формулиране на принци-
па на инклузивност е следното: 
Равнение на... кретенизма!

Jordan Peterson, психолог, ав-
тор и професор в университета в 
Торонто, си подава оставката  по-
ради мандата академичната про-
грама да се измества в направ-
лението “Diversity, Inclusivity 
and Equity“, съкратено от 
него като “DIE.”(разлагане, 
умиране), което руши и образо-
вание, и бизнес. Мнението му е, 
например, че хетеросексуални 
бели студенти, с идеална квали-
фикация, работещи по доктора-
ти, имат пренебрежим шанс да 
им бъде предложена изследова-
телска позиция в университети-
те, независимо от техните фан-
тастични научни досиета. Проек-
топрограми за докторати по кли-
нична психология нямат шанс 
да бъдат финансирани ако не 
включват аспекти на „социална 
справедливост“. Ето защо всички 
професори са принудени да лъ-
жат и да се приспособяват като 
учат на това и студентите си. 

На практика се оказа, че де-

мокрацията в наши дни е може 
би най-ефективния начин за уп-
равление на народа от олигарха-
та. Пример: в СССР през 1990-те 
се проведе демократична рево-
люция и се установи най-злост-
на олигархия (Сергей Карага-
нов). През последните десетина 
години се забелязва повсемест-
но и постоянно засилване на 
контрола над социума чрез пер-
манентни заплахи, поради нару-
шаване на най-различни систе-
ми от правила (колкото повече 
толкова по-добре!): политиче-
ска коректност, джендъризъм, 
неорасизъм, вокенизъм, вирус-
на истерия... списъкът е дълъг. 
Разработва се прецизирана до 
перфектност технология за кон-
трол на базата на изкуствен ин-
телект, виртуална реалност и 
други „прелести” осигурявани 
с изпреварване от т.нар. цифра-
джии. 

Днешният олигархиче-

ски капитализъм установил се 
в много държави, особено след 
разпадането на СССР, показва с 
примери и границата на въз-
можната деградация: държава 
освободила се от каквато и да 
е отговорност за това, което 
става в нея, противопоставяй-
ки благополучието на народа 
на благополучието на комби-
нираната група от олигарси 
и корупционери. По същество, 
става дума за нов тип капитали-
зъм - феодален капитализъм, 
според вида на взаимоотноше-
нията между социалните слоеве 
и качеството на административ-
но-управленческата прослойка, 
при който не се търси макси-
мална печалба, а гарантирана 
от държавата печалба (акад. 
Сергей Глазев). 

На практика, напоследък 
най-изненадващо и даже с 
изумление забелязваме, че де-
мокрацията отстъпва по всич-
ки фронтове по целия свят. 
Олигархиите израснали зад фа-
садата на демокрацията, започ-
ват да водят ариергардни бое-
ве за защита на позициите си. 
При това положение може да се 
счита за естествено и даже за не-
обходимо, свикването на све-
товен демократичен форум. 
Ако не за друго то поне за необ-
ходимите ариергардни боеве.

По същество главен про-

тивник на олигархията е сред-
ната класа. Оттам и целта да 
се намали броя на „средняци-
те“. Тенденцията е очевидна 
в САЩ, съответно и съпроти-
вата й, олицетворена с избора 
на Доналд Тръмп за президент 
с обещание за осигуряване ра-
бота за индустриалния работ-
ник на поточната линия. Коя-
то работа осигурява и входен 
билет за средната класа. До-
налд Тръмп - враг номер едно! 
На демокрацията, разбира се. В 
горния смисъл. 

Средната класа (според дре-
вногръцка дефиниция на сред-
на класа) и борбата на олигар-
хията срещу нея като главен со-
циален противник, противник 
на неговата нова тоталитарна 
идеология, определят фронто-
вата линия на цивилизационна-
та битка днес. 

По простата причина, че 
тази тоталитарна идеология из-
раства от опасна компонента 
на човешката същност опреде-
ляща уникалните преживява-
ния на индивида като сакрални. 
Така се строи общество основа-
но на враждебната същност на 
човека, т.е. става дума за дъно-
то на социалното падение на чо-
вечеството. Ако тази компонен-
та надделее ще унищожи друга 
компонента, тази в основата на 
т.нар. класическа цивилизация. 
Която в момента най-успеш-
но се руши в Западна Европа и 
САЩ. Оттам се вижда и необхо-
димостта от държавна идеоло-
гия за опазване на държавата, 
която по необходимост почива 
на единодействие на граждани-
те базиращо се най-фундамен-
тално на любов към ближния и 
саможертва за него. Като допъл-
нителен резултат се реализира 
защита на „човешкото“ в кла-
сическия му и най-извисен сми-
съл, качество възможно само 
като колективен ефект. 

Налагащо се заключение: ле-
вичарите неолиберали - хума-
нисти във възможно най-лошия 
класически смисъл на думата.

Обобщена вирусна картина 

Можем да се поучим от но-
вата фармацевтично-клинична 
вирусна реалност установява-
ща се едва ли не като нормална 
за бъдещето като се опитаме да 
обобщим подхода и методите и, 
бележещи невиждани социални 
висоти. Ето един начален опит 
за теория скицирана „на коля-
но“, започвайки от детските гра-
дини.

Задължителна ваксинация 
на децата от 3 години нагоре 
срещу джендър-вируса и него-
вите засега 99 мутации; срещу 
воке-вируса и неговите мутации 
растящи в геометрична прогре-
сия; срещу инклузивния вирус 
с неговия постоянно нарастващ 

инклузитет да включва всички 
известни вируси и техните му-
тации; вирус на толерантността, 
който е в най-приятелски отно-
шения с всички вируси; вируса 
на екологизма (нататък автома-
тично попълващ се списък.). 

Най-потентен и универсален 
е т.нар. Глобален вирус, който 
разгражда границите на всички 
национални клетки формирай-
ки един единствен вид глобал-
на клетка като идеална среда за 
всички изброени по-горе виру-
си.

Най-добрата новина е, че се 
знае генезиса на всички споме-
нати вируси - всички те са из-
куствено създадени в изключи-
телно богато финансирани ху-
манитарни лаборатории пер-
фектно изолирани от всякакви 
чужди идеи. Вирусните носите-
ли са най-разнообразни (книж-
ни, електронни, визуални, вер-
бални...), но са ефективни само 
ако има 150% изолация от идей-
но чужди на тях носители. Ето 
защо тези хуманитарни лабора-
тории препоръчват: (1) Да се из-
горят абсолютно всички книги с 
изключение на написаните през 
последните 10-15 години, кои-
то обаче подлежат на сериозна 
проверка; (2) Да се реструктури-
рат всички музеи така че всичко 
да изглежда ново и дезинфекци-
рано; (3) Да се уволнят всички 
историци със замърсени от ми-
налото мозъци и т.н.

Между другото, очертава се 
един сериозен медицински про-
блем: пренаписване на всички 
книги, справочници, атласи и 
канцеларско-лабораторни до-
кументи на правилен джендър-
но-инклузивен език с адекватни 
постоянно променящи се имена 
на съставните части на човеш-
кото тяло. Най-малкото с оглед 
на опасността, че може да ви от-
режат нещо неправилно.

След като се извърши тази 
абсолютно необходима фунда-
ментална работа на почистване 
на световните културни авгиеви 
обори, започва новата културна 
ера, която ще се характеризира с 
небивала креативност и перма-
нентно анихилиране на всичко 
остаряло, включително създаде-
ното вчера. Този сизифов труд 
вече става възможен благода-
рение на цифровизацията и из-
куствения интелект. Девизът от 
днешното минало „Всеки хомо 
сапиенс без ваксина - враг на чо-
вечеството!“, се заменя с „Все-
ки хомо сапиенс без чип - враг 
на човечеството!“ Така се ре-
шава веднъж завинаги фунда-
менталнта задача на инклузив-
ния капитализъм: „Всички заед-
но!“ Как няма да са заедно след 
като всяка нощ, докато спокой-
но спят, се извършва автома-
тично опресняване (updating) 
на чиповете, осигурявайки абсо-

ДЕН НА ЗАГИНАЛИТЕ 
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Известно е, че българ-
ските фашисти не са 
спазвали междуна-
родната конвенция 

и нормите на международно-
то право за закрила на деца-
та. Като прохитлеристка държа-
ва при депортиране на евреите 
от Беломорска Тракия – 4058 
души, Македония – 7144 души 
и Пиротско – 185 души или 
общо 11 387 евреи, са изпрате-
ни в лагера на смъртта Освиен-
цим (Аушвиц), в това число и 
деца! У нас, при антифашист-
ката нелегална съпротива, са 
загинали също деца. Трябва да 
си спомним за тях, тъй като беше 
прекършена съдбата им! Нищо и 
никой не е забравен!

На 22 февруари 1944 г., в гр. 
Русе нелегалната ремсова ръко-
водителка Ана Вентура (еврей-
ка), ученичка от френската гим-
назия, влиза в семейство Чам-
поеви. Предателка сигнали-
зира в полицията. Жилището е 
блокирано и става една от най-
дивашките прояви на фашист-
кото варварство у нас! Със шмай-
зери убиват Ана Вентура – 18 
годишна, застрелват ятачката 
Цветанка Тотева Чампоева, 
нейното невръстно 2-годишно 
дете Никола (Николчо) Чампоев 
и неговото любимо коте! Накрая 
убиват и дядото на Николчо  по 
майка, Тотю Николов Тотев!

На 2 срещу 3 май 1944 г. в 
Етрополският Балкан, в мест-
ността „Сухата река”, са зака-
рани 9 нелегални. След сред-
новековни инквизиции, върза-
ни двама по двама с бодлива тел, 
ловната рота на капитан Горчи-
лов, Нако Бандата и други, раз-
стрелват арестуваните! В близост 
до тях, Вълко Ганчев Пичурка-
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та по същото време, реже с нож 
гърдите на жена с малко чети-
ригодишно момченце! Печур-
ката хванал детето за крачето 
и с все сила пръснал главичка-
та му в едно буково дърво! След 
това убил и жената! Това той 
признава пред Народния съд. 
Главите на партизаните са на-
бучени на колове и разнасяни 
по селата! През октомври 1944 г. 
останките са взети и транспорти-
рани до с. Трудовец, Ботевград-
ско и препогребани в мемориа-
лен комплекс в центъра на село-
то. При ексзеумацията на телата 
е открито и женско тяло, мълва 
се носела, че е от Горнооряхов-
ско, но и до сега не се знае нейна-
та самоличност.

На 29 март 1944 г., сутринта 
са арестувани в с. Крушево, Се-

влиевско 10 души, посочени от 
секретаря на селската община, 
че са носили храна на парти-
зани. Полицаи ги изкарват из-
вън селото и в близката местност 
„Бряста”, ги разстрелват! Еди-
ния от тях е 16-годишния Сте-
фан Цвятков Станев! Акцията 
се води от стражаря Стефан Не-
нов Влайков. В съставения акт е 
записано, че разстрелът е бил при 
„опит за бягство”.

Дете-жертва е и Еленка Б. 
Манова - на 14 години, от с. 

Калнище, Търговищко. При 
блокада на селото от полицията, 
на 19 януари 1944 г., Еленка на-
блюдавала с ужас произвола 
при претърсване на домовете.  
Един полицай я ритнал с боту-
ша си в корема. След няколко 
часа детето починало!

На 1 април 1944 г. се рази-
грава трагедия на местността 
„Осеникова поляна” в Севлиев-
ският балкан, близо до с. Ку-
пен! В землянката-скривалище 
на това място са двама ранени 
партизани – Иван Петков, Гошо 
от с. Кормянско – ранен в битка-
та при с. Химитлии и Минко Ан-
дреев от с. Букорово (Младен), 
ранен в коляното. За тях се гри-
жат Ганка Палаузова и нейния 
13-годишен син Димитър Три-
фонов Палаузов-Митко. По-

лиция и войници водени от гор-
ския надзирател Кольо Кръстев 
и полицая Русчо Тончев Рус-
чев, претърсват района и откри-
ват скривалището. Русчо започва 
да стреля с картечница по обекта. 
Ганка се провиква силно с мол-
ба: „Дете има тука! Спасете де-
тето!” Това не действа на озве-
рения полицай и стрелбата про-
дължава! Партизаните стрелят с 
два пистолета и заглъхват. Тогава 
Русчо Тончев хвърля гранати и 
скривалището става страшна 

гробница на двамата младежи, 
на 13-годишното дете Митко 
Палаузов и на майка му Ганка! 
Настава гробна тишина! Убий-
ците са весели, че ще получат 
200 000 лв. за 4 глави на шумка-
ри и отиват в кръчма да се чер-
пят!

След шест месеца Русчо 
Русчев е пред Народния съд! 
Свидетелят Кольо Кръстев 
казва: „Не ми се спомня за този 
случай… Убийството на дете е 
голям позор!” Свидетелят Иван 
Недялков (горски надзирател) 
казва за полицаите: „Всички 

бяха въоръжени с пушки и кар-
течници, коланите им бяха уви-
снали от бомби! Свалиха пръс-
тена на жената!” Русчо Тончев 
надвикваше всички: „Аз я прет-
репах, мамицата й!...” Свидете-
лят Кольо Кръстев заключава: 
„Убийците не бяха хора, а извер-
ги!”

Сега фашизоидите с презре-
ние говорят за т.нар. Народен 
съд, а имената на садистите-
убийци са на стената на „не-
винните” жертви на комуни-
зма в сърцето на София, до На-
ционалния дворец на културата!

На 24 март 1944 г., след ак-
ция на отряд „Георги Бенков-
ски” в гр. Копривщица, са арес-
тувани 52 антифашисти, за-
подозрени в помощ на парти-
заните. Подложени са жестоки 
мъчения по командата на гла-
вореза ген. Кочо Стоянов! 
Сред тях е гимназистът Иван 
Кривиралчев на 16 години, из-
мъчван по командите на кър-
вавия поручик Каназирски! 
На 31 март 1944 г. край Коприв-
щица полицаят му казва, че ще 
си прави мезе от негови части! 
Изтръгват сърцето му и взе-
мат отрязания език за мезе! 
Трупът на младежа е изгорен 
на огъня! Сега Иван Ралчев е 
представен като терорист, а 
палачите като жертви!
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Обичам те, родино, и ме трови
поради тебе често ядна скръб,
под гнет стоименен превивам гръб
и влача аз, неволник, твоите окови…
 
Но що си ти? Земя ли в някои предели?
Пръстта на тоя дол, на оня хълм,
еднакво мрътва в зной, под дъжд и гръм
която днес един — друг утре ще насели?
 
Къде си ти, къде, родино моя?
Нима сред тая повилняла сбир
от вълци и кози — на длъж и шир
потирена, чието име е безброя?
 
Не си ли ти на майчиното слово,
що най-напред погали моя слух,
не си ли откровителния дух:
на словото, — на битието вечно ново?
 
Но то… но то е в мене, тук, където
ридае миналото — тъмен ек,
и дето бъдащето — зов далек,
нашепва сънищата здрачни на сърцето.
 
И ти си в мене — ти, родино моя!
И аз те имам: радостта е скръб…
Че под неволно бреме вия гръб.
И аз те имам — за да бъда сам в безброя.

Пейо ЯВОРОВ

Днес темата за деянията на фашизма и не-
говата все по-безогледна реабилитация 
стават все по-тревожни и все по-труд-
но се прикриват опитите за нов прочит 

на историята, на социалната мимикрия на тази 
чума на ХХ век. Както и посоките на нейното 
разпълзяване в Европа, която е всъщност него-
вата истинска „майка рождена“. В Донбас и в Лу-
ганск осем години гърмяха миномети, ракети 
обстрелваха площади и жилищни квартали, под 
самолетни бомби гинеха невинни деца и жени. 
За по-„демократично“, днес хората на цели гра-
дове са използвани като живи щитове пред въз-
мездието, което се опитва да застигне виновни-

ците за тази трагедия. И става ясно, че фаши-
змът винаги е имал една неизменна черта: чо-
вешкият живот за него никога не е бил някаква 
ценност. Като неопровержими изобличители на 
истинската му същност в Донецк и в Горловка, 
стоят като мълчалив упрек към света паметните 
плочи на 150 загинали деца и разтрошената от 
ракетни снаряди „Горловска Мадона“. 

Първи април не е само ден на смеха и шегата, 
той има и други много по-невесели изменения. 
Определен е за Международен ден на децата, за-
гинали от „прелестите“ на фашизма. Сред тях 
са и български деца. Да си спомним за тях.

Алеята на ангелите в Донецк. Паметна плоча на загинали деца.


