
Като заваляха едни промени, едни ре-
форми на правосъдието, едни борби 
с корупцията – цели две и кусур годи-
ни! От бурното лято на 2020 г., до но-

ември 2022 г. сменихме няколко парламента и 
още повече правителства, мнозинството от кои-
то служебни, назначени от президента Румен Ра-
дев. Единствено непокътната остана само пре-
зидентската институция, на която й омръзна 
да раздава мандати за съставяне на невъзмож-
ни правителства. Невъзможни, заради очевад-
ната несъвместимост на политическите партии, 
били те от „статуквото“, или от „промяната“. 
Две понятия, сами по себе си абсурдни, или до-
ведени до абсурд от политическите шарлатани, 
спекулиращи с думите като цигани с измисле-
ни предсказания. Защото носителите на „промя-
ната“ бързо се превръщат в изразители на ново 
статукво, на които никой от старите пороци не 
им е чужд. Благодарение на това, както в баснята 
„Орел, рак и щука“, не се знае кой е по-крив, но то-
варът, сиреч тегобите на народа, сведен до елек-

торат, си е още 
там, където го 
заряза Борисов. 

На планетата, 
след началото на 
Специалната во-
енна операция 

на РФ за демилитариза-
ция и денацификация на 
Украйна се образува гео-
политически  разлом, кой-
то с всеки изминат ден се 
превръща в огромна про-
паст между колективния 
Запад, начело със Съединените щати и 
колективния Изток, начело с Руската 
федерация. За всички мислещи хора, ко-
ито търсят обективната истина е ясно, че 
примирение и възстановяване на общото  
движение в една посока  вече не е възмож-
но. Остава малката надежда, че, както след 
Втората световна война, великите сили ще 
намерят  формулата за мирно съвместно 
съществуване. Защото няма логика „всич-
ки хора да се раждат равни“, както пише  
в Декларацията за независимостта на САЩ 
от 1789 г., а държавите, в които те живеят  
да са в неравнопоставено положение по-
между си!  

За България и българския народ този 
въпрос е изключително важен, защото по 
волята на политическите си лидери, с из-
ключение на Жан Виденов, и техните 
ментори, Отечеството ни доброволно 
стана външна граница на колективния 

Запад и НАТО – факт, про-
тиворечащ както на ман-
талитета, традициите, и ду-
ховността на българина, 
така и на коренните инте-
реси на нацията. И ако през 
последните над тридесет го-
дини победителите в Студе-
ната война успешно фети-
шизираха мечтите на хора-
та за  пари, власт и удовол-

ствия, превръщайки ги в житейска цел 
на милионите, то днес Русия със специал-
ната си военна операция събуди дълбоко 
недоверие в англосаксонския глобален 
световен ред, довел  света  до епидемии,  
войни, бедност и взаимна омраза!

Като граждани на страна-член на 
НАТО и ЕС със силно ограничен суверини-
тет, за нас  е важно да сме наясно, какви 
са дълбоките  замисли на онези, които ре-
ално държат властта и управляват стра-
ните от т.нар. колективен Запад. Техен мо-
щен и всепризнат информационен рупор 
е лондонското  сп. „The Economist“, което  с 
оргиналните си ребус-прогнози за всяка 
предстояща календарна година,  си е заво-
ювало правото да бъде „пророк“ за нео-
либералния западен  свят, режисирайки 
играта  на „назначените“ от тях „актьо-
ри“  на „Голямата световна сцена“. 
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Няма такъв народ!

Авторизирана версия на прогнозата на 
редакционния екип на сп. „The Economist“

Мисия невъзможна

ГЕРБ-СДС се опитаха да пробутат 
кабинет начело с „максимално отда-
лечения от политическото говоре-
не“ професор д-р Николай Габров-
ски, но се удариха като в стена на 

съмненията, относно неговата по-
литическа необвързаност. Парла-
ментът отхвърли дори самия Га-
бровски като кандидат за премиер, 
камо ли да подкрепи предложеното 
от него правителство. Поради което 
то изобщо не видя бял свят, а само 
„разлая кучетата“ с някои спорни 
номинации на кандидат минист-
ри. 

Дойде ред на ПП да си поигра-
ят с втория мандат. Получиха го 
на 3 януари 2023 г., но вероятност-
та да прокарат програмна деклара-
ция, около която да се осигури пар-
ламентарна подкрепа за евентуа-
лен кабинет на академик Николай 
Денков беше по-малка и от тази 
за професор Николай Габровски. 
Дори бившите съдружници на ПП 
и ДБ от БСП заявиха, че няма да 
подкрепят предложената от Ни-

колай Денков програмна деклара-
ция. При това положение на ПП 
им остана само един съюзник - 
ДБ. Така, без никакви дебати 48-
то НС отхвърли декларацията 
на академик Денков и му спес-
ти труда да представя проекто-
кабинет, който щеше да бъде 
отхвърлен. И от Космоса се виж-
да, че ще се връчва трети мандат. На 
ДБ, или на БВ – все едно! Без учас-
тието на ГЕРБ-СДС, ДПС, „Възраж-
дане“ и БСП няма как да се осигури 
парламентарна подкрепа за какво-
то и да било правителство. Така че 
предсрочните избори са неизбеж-
ни, както смъртта. Ако и след тях 
не може да се състави кабинет, както 
пророкуват политологичните врач-
ки, президентът Радев ще продъл-
жи да управлява. 
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на „Ветхия завет“ знаем, че 
само онези, които   усърдно са 
„събирали“ плодовете  от „Дъ-
рвото на живота“,  за да узна-
ят житейските истини за земе-
делието  и например,  обработ-
ката на метали (8:7-13), за данъ-
ци (14: 22-23,28) и търговията 
(14:25-26), за борбата с коруп-
цията (16:18-20), за производ-
ствени отношения  (15:7-18), за 
кредитирането (15:1-4) и дава-
нето на  кредити на други дъ-
ржави (15:6), за банково дело 
(23:19-20) и пр., могат да заслу-
жат  правото „да вкусят“ и от 
плода на „Дървото на познани-
ето“.  Пример за това са проро-
ците от Ветхия и Новия завет, 
чиито живот, вяра и аскетизъм 
са ги направили достойни да 
получат  истинското знание. 
Заедно със Създателя те раз-
казват на простосмъртните, по 
възможно най-достъпния  на-
чин и с много хиперболи и 
алегории,  как се е  появил ма-
териалния живот и човека, 
как действат природните,  об-
ществените и моралните зако-
ни, кое е добро и кое зло, как 
да откриваме  кои  от водачи-
те  ни следват Божият проми-
съл и кои са слуги  на Сатаната,  
и  най-важното: какъв е сми-
сълът, съдържанието и край-
ната цел на проекта „Планета 
Земя и Homo sapiens“, в кой-

то проект мислещият човек, 
имайки  привилегията за сво-
боден избор и воля, оцелява и 
води свещена битка за побе-
дата на  Светлината над Мра-
ка!

Всеки човек е вечен със 
съзнанието си {произ. от ста-
рото българско слово человек 
(църк.сл. eз.) = чело (мисъл, съ-
знание ) + век (вечност)} и той 
трябва сам да извърви този 
път; всеки род трябва само-
стоятелно да намери своето мя-
сто в общия строй; всеки народ 
трябва да обедини силите си,  
за да изпълни  предначерта-
ното за него, а човешката ци-
вилизация, следвайки Заве-
та, има  мисията да развива и 
усъвършенства вселенското 
мироздание!

В този смисъл пророци-
те, футоролозите, медиумите, 
врачките, в една или друга сте-
пен са призвани да задоволя-
ват огромния обществен  и 
личен интерес към вероятни 
бъдещи събития. Човеците,  
тласкани  от своите страхове 
търсят помощ за тяхното пре-
одоляване, защото тази бор-
ба сама по себе си е определя-
ща за адаптацията на индиви-
да към заобикалящия го мате-
риален свят. Зловещо е, когато 
тези естествени, първосиг-
нални тревоги у хората, свър-
зани с оцеляването им  се пре-
връщат в източник за печал-

барство, за разпространение 
на пост – истини и в мотив за 

формиране на превратни об-
ществени нагласи, камуфли-
райки определени лъжовни  
крайни цели. Ето защо, когато 
пристъпваме към тълкуване-
то на ребуси-прогнози трябва 
максимално да търсим обек-
тивната истината за събития-
та  и фактите, да сведем до ми-
нимум субективните опити за 
насаждане на фалшиви очак-
вания и  действия, прикрива-
щи  частен,  а в много случай 
и користен интерес. Особено, 
когато става дума за глобални, 
транснационални процеси, 
целящи смяна  на установил се 
във времето  Световен ред.

И тази година в навечерие-
то на Коледа високопрофесио-
налният екип на популярното 
английското сп. „The Economist“ 
представи пред милионната си 
аудитория виждането на сво-
ите издатели и редактори за 
геополитическите събития и 
участващите в тях главни дей-
стващи лица  през новата 2023 
г. 

Но дали те ни показват ця-
лата  обективна  истина?

В ежеседмичникът „The 
Economist“ най-голямо акци-

БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ

СВЕТЪТ ПРЕЗ 
онерно участие имат  два мо-
гъщи клана: фамилията Рот-
шилд чрез контролирания от 
Лин де Ротшилд холдинг „EL 
Rothscild“  и фамилията  Ание-
ли, –  мажоритарнен акционер 
на „Fiat Chrysler Automobiles“ и 
„Ferrari“, притежаваща  фак-
тическия контрол над марките  
„Alfa Romeo“, „Chrysler“, „Dodge“, 
„Fiat“, „Jeep“, „Lancia“, „Maserati“ 
и др., или иначе казано, списа-
нието с многомилионна ауди-
тория, на практика идеологиче-
ски  обединява интересите на 
транснационалния финансов 
и индустриален капитал, кое-
то го прави изключително зна-
чим фактор в международните 
отношения. Естествено, водеща 
и определяща  е ролята на  кла-
на-октопод Ротшилд – който е 
навсякъде, където има злато, дъ-
ржавни заеми, печатане на пари, 
власт и нови пазари! 

Ето някои  
известни исторически факти, 

публикувани в средствата за 
информация.   

Основателят на династи-
ята Ротшилд  Майер Амшел е 
роден във Франкфурт на Майн, 
провинция Хесен и е бил личен 

банкер на принца на Хесен, 
васал на Британската коро-
на, чиято лична армия, финан-
сирана от Майер Амшел е била 
наета от Британия при коло-
низирането на Северна Аме-
рика. От петте клона на дина-
стията Ротшилд  са се развили 
и укрепили два – лондонски-
ят, с родоначалник Натан Рот-
шилд и парижкият с родона-
чалник Джеймс (Якоб) Рот-
шилд, създали  главната фа-
милна англо-френска банка  
„Rothshild & Sons“. През 1815 г. 
Натан Ротшилд, чрез умела де-
зинформираща операция свър-
зана с поражението  на Напо-
леон  при Ватерлоо, успява да 
постави под свой контрол Бан-
ката на Англия, която е наци-
онализирана чак през 1946 г. от 
премира Клемент Атли, но коя-
то продължава да бъде и до днес 
под контрола на Ротшилдови 
чрез  финансовата компания  
Jardine Matheson (JM) с мажори-
тарното участие на сем. Кезуик. 
Според американските изследо-
ватели Керби и Маулинс, Бан-
ката на Англия е главният ак-
ционер на частната Федерал-
на резервна система (ФРС) на 

САЩ, заедно с мрежи от олигар-
хични банки, свързани не само с   
Ротшилдови – Морган, Мозес, 
Лазард, но така също и с клана 
на Рокфелерови, при които пък 
парите вървят заедно с власт-
та: Нелсън Рокфелер е бил ви-
цепрезидент на САЩ, Дейвид 
Рокфелер – основател на Съве-
та за народонаселението, от кой-
то се ражда могъщия днес  „Рим-
ски клуб“, Уйнтроп Рокфелер 
- губернатор на щата Аркан-
зас, известен като кариерния  
„кръстник“ на Бил Клинтън. 
Братовчеди на фамалията Рок-
фелер са братята Джон Дълес 
- държавен секретар на САЩ  
и Алън Дълес - директор на 
ЦРУ, на които като емисари 
на новите финансови оли-
гарси през 1932 г. е предста-
вен в Кьолн Адолф Хитлер в 
качеството му на бъдещ ръ-
ководител на Германия. Дядо 
по майчина линия на братята 
Рокфелер е конгресменът Нел-
сън Олдрич, който през 1913 г. 
е главния инициатор на про-
екто-закона за създаването 
на частната Централна банка 
на САЩ - ФРС, който по-късно, 
през декември с.г., става за-
кон с подписа на президента  
Удроу Уйлсън.  

Значима  е ролята на фина-
совите властелини на света в 
изграждането на доминиращи-
те  и до днес  идеологически 

центрове за интелектуално 
обеспечаване на „империализ-
ма като висш и последен ста-
дий на капитализма“.  Синът на 
Лионел Ротшилд  Натан Майер 
през 1891 г. изиграва съществе-
на роля в създаването на първа-
та сенчеста група за концепту-
ално управление – Общество-
то на кръглата маса (ОКС), чи-
ито учредители са: Сесил Роудс 
- колонизаторът на Южна Аф-
рика (на него е кръстена Роде-
зия) и основател на  компания-
та „De Beers“;  Арнолд Тойнби 
- дългогодишен  ръководител 
на главния  мозъчен „think tank“ 
център на колективния Запад 
„Chatham House“, създаден през 
1919 г. и, от който се ражда и ва-
шингтонския  CFR — Съвет 
по международни отноше-
ния; ръководителите на бри-
танското външно министер-
ство Едуард Грей и Артър Бал-
фур.  Ротшилдови са главните 
апологети за възстановяване 
на еврейската държава. Един 
от синовете на Натан Майер 
- Уолтър Ротшилд, лидер на 
британските ционисти, през 
декември 1917 г. изпраща до 
Артър Балфур Декларация за 
създаването на Палестинска 
еврейска държава, въз осно-
ва на която Великобритания 
през 1922 г. получава мандат 
за управление на Палестина. 
Синът  на Чарлз, брат на без-

детния Уолтър Ротшилд, Вик-
тор, е известен с дългогодиш-
ната си работа в контраразуз-
навателната агенциа MI-5  и, 
най-вече, с поста си на главен 
съветник на Маргарет Тачър.

След като „Разцепващият 
фактор“ на Алън Дълес сра-
ботва и групата на Андропов, 
Яковлев и Горбачов се заема 
с изпълнението на  възложе-
нете им задачи, идва „кра-
ят на историята“ и се появя-
ва  „доктрината  Клинтън“ (а 
дали той е автора й е друг въ-
прос?) за „Третият път“ т.е. за 
тотална глобализация на све-
та под ръководството на хеге-
мона САЩ и разгръщане на 
дълго подготвяната „Голяма 
игра“ по американски „пра-
вила“! По свои сценарии ра-
ботят и финансовите власте-
лини, като целта е оконча-
телно да бъде опроверган и 
спрян предсказания  от Ле-
нин крах на капитализма:  
СССР и социализмът са дис-
кредитирани, Русия е на ко-
лене; в Китай, който с помо-
щта на САЩ строи специфи-
чен социализъм, се появяват 
мултимилионери, които по-
кровителствани от проаме-
рикански висши ръководи-
тели на КПК  диктуват свой  
„пазарен“ дневен  ред в  Под-
небесната. 

На стр. 4

От стр. 1
Еднолично и „авторитар-

но“, според неговите критици, 
чрез назначения от него слу-
жебен кабинет. Защото и да 
иска, няма на кого да предаде 
властта, за да не го обвиняват 
в авторитаризъм и намерение 
за въвеждане на президентска 
република. Дори, подобно на 
Тунис, 91,8% от избирателите 
да не отидат до урните парла-
мент ще има, но дали той ще 
успее да състави правител-
ство? Това е въпрос, отговора 
на който не знае и Дядо Гос-
под. Дано поне политическа-
та шарлатания с връщането на 
хартиените бюлетини и обез-
смислянето на машинния вот 
да получи звучен шамар. Време 
е политиците да разберат, че 
няма такъв народ, когото мо-
гат да лъжат до гроба. „Няма 
такъв народ!“ - това е девизът 
на истинската промяна. Пре-
ди години Слави Трифонов 
създаде партията „Няма така-
ва държава“, но съдът отказа да 
я регистрира с това име, и тя 
бе преименувана на „Има та-
къв народ“. Народът гласува за 
ИТН, но беше излъган по съ-
щия начин, както го излъга-
ха „партиите на промяната“. 
Днес от партията, спечелила 
веднъж парламентарните из-
бори, но отказала да прегова-
ря за състав на правителство с 
другите парламентарни сили, 
е останала само една телеви-
зия със затихващи функции: 
7/8 ТВ. По същия път към по-

литическото бунище пое и пар-
тията „Продължаваме промя-
ната“ (ПП) на Асен Василев 
и двойния канадско-българ-
ски гражданин Кирил Петков. 
Каква промяна продължавате, 
драги харвардци? След като се 
доказа, че Кирил Петков е на-
рушил Конституцията, скри-
вайки факта, че е гражданин 
и на Канада, днес в социални-
те мрежи се изразяват съмне-
ния и относно дипломата му 
от Харвард. Само това остава-
ше - да ни е управлявал седем 
месеца човек с фалшива дипло-
ма! Вече имахме 12 години за 
премиер един „доктор по дъл-
жината на маркуча на пожар-
ната“ от Академията на МВР 
в „Симеоново“, който си спом-
няше заглавието само на една 
прочетена от него книга: „Ви-
нету“. И съвсем не звучи не-
вероятно разказаното в един 
новогодишен скеч по 7/8 ТВ. 
Според него, на въпроса: „Що 
е това пожарникар?“, 45% от 
учениците отговорили писме-
но, че пожарникарят е човек, 
който сваля котка от дърво; 
45% написали, че пожарника-
рят е премиер на България, а 
10% не написали нищо, поне-
же били неграмотни… Заслу-
гата за последното е на „рефор-
мата“ в образованието, която 
по опустошителния си ефект 
съперничи само на реформа-
та в здравеопазването, пре-
върнала болниците в търгов-
ски дружества! Да не говорим 
за храмовете и Ботевото: „Но 

и в черква затуй ходи, че черк-
вата й търговия“! За храма на 
законодателството, наречен 
Народно събрание, може да се 
каже нещо подобно. Факт е, че 
на 5 януари „народните избра-
ници“ потрошиха цял парла-
ментарен ден, обвинявайки се 
взаимно в прокарване на ин-
тересите на Путин: ГЕРБ, чрез 
прокарването на газопровода 
„Балкански поток“, а ПП, чрез 
подписването на меморанду-
ма с „Gemcorp“, зад който стоя-
ли руски олигарси! 

Прехвърляха си вината и за 
закриването на въглищната 

енергетика 

чрез безропотното прие-
мане на изискването на ЕС за 
намаляване с 55-40 процен-
та на въглеродните емисии. 
Накрая НС гласува докладът на 
парламентарната комисия за 
Gemcorp да бъде изпратен на 
ДАНС, Прокуратурата и МВР, 
както и служебното правител-
ство да оправи кашата, забър-
кана от ГЕРБ и ПП, като пре-
договори с ЕК сроковете за въ-
веждане на приетите по-рано 
ограничения на въглеродните 
емисии. Всички тези „шменти-
капели“ стигат, за да си обясним 
отчайващо ниския рейтинг на 
институцията с девиза „Съеди-
нението прави силата“. Също-
то пустословие ни очакваше 
на 6 януари, когато трябваше 

да се дебатира и гласува пред-
ложената от ПП програмна де-
кларация. Какво съединение, 
каква сила?! Този парламент е 
цяла мизерия и като такъв ще 
оттече в канализацията на по-
литическата ни история. Ра-
ботата е там, че освен отвра-
щение, той буди и стимулира 
политическа апатия и неверие 
в демокрацията. Стимулира и 
презрение към образованието у 
младите, които гледат всеки ден 
прояви на невежество и прос-
тащина в парламента, насилие 
и пренебрегване на правилата 
и законите по улиците и в учи-
лище. А така също в органите 
на реда, превърнали се в покро-
вители на криминални герои 
и в трафиканти на дрога и неле-
гални мигранти.
 Новите интернационалисти

Но, вместо да се тревожат 
от задълбочаващата се негра-
мотност и арогантност на из-
лизащите от нашите училища 
и университети, някои обви-
няват българина, че по повод 
на войната в Украйна е изва-
дил на показ най-тъмните кът-
чета на своята душа. Разбирай, 
че не съчувства на украинците 
и се обявява против изпраща-
нето на българско оръжие и 
друга военна помощ на Киев! 
Тези „интернационалисти“ 
щяха ли да осъдят нахлуване-
то на САЩ и Великобритания 

в Ирак през 2003 г.? Щяха ли 
да осъдят изявлението на то-
гавашния държавен секре-
тар на САЩ Мадлин Олбрайт, 
че смъртта на 500 000 иракски 
деца е приемлива цена за сва-
лянето на диктатора Саддам 
Хюсеин? Ако бяха живели през 
60-те години на миналия век, 
щяха ли да порицаят агресиите 
на САЩ в Корея и Виетнам? За 
атомните бомбардировки над 
Хирошима и Нагасаки през 
август 1945 г. да не говорим… 
Помнят ли как британският 
премиер Маргарет Татчър из-
прати атомните си подводници 
срещу Аржентина по време на 
кризата за Фолклендите/Малви-
ните? Ами бомбардировките 
на НАТО в бивша Югославия 
през 1999 г.? Не, те ще ви кажат, 
че една агресия не оправдава 
друга. Според тяхната логика 
Русия е трябвало да изчака да 
бъде атакувана от НАТО през 
Украйна, че тогава да отгово-
ри. Забравят, обаче, че врагове-
те няколко пъти са нападали 
Русия през Украйна, Полша, 
Беларус и Крим. И ако търсим 
обяснение на днешните съби-
тия в миналото, трябва да при-
знаем, че войната в Украйна е 
следствие от разширението на 
НАТО на Изток, а не причина 
за него. Позоваването на Дого-
вора за разпускането на СССР 
от 1991 г. и независимостта на 

Украйна, договорена през 1994 
г., когато тя предаде ядрените 
си оръжия, но включи в тери-
торията си Крим и Донбас, не 
е алиби за днешния режим в 
Киев. Съвместното владеене на 
Крим и Донбас не беше преч-
ка за Русия, докато Украйна се 
придържаше към своя необ-
вързан статут. То се превър-
на в заплаха за сигурността 
на РФ, когато управляващите 
в „Незалежная“ и „Самостий-
ная“ изявиха намеренията си 
да присъединят Украйна към 
НАТО и ЕС. Превръщането на 
Крим в база на НАТО би ли-
шило Русия от излаз на Чер-
но море, а оставането на Дон-
бас в ръцете на укронацисти-
те означаваше изолация на 
Крим и неговото лишаване от 
вода и електричество. Когато 
през 1783 г. руската императри-
ца Екатерина Втора отвоювала 

Крим от османците, държава с 
името Украйна изобщо не е съ-
ществувала. Днешните земи на 
Украйна по онова време фор-
мират провинция Малорусия, 
като част от Руската империя. 
Украйна се появява на полити-
ческата карта на света като Ук-
раинска ССР, благодарение на 
болшевиките. Днес управлява-
щите в Киев премълчават този 
факт, но не забравят за Голодо-
мора през 30-те години на 20-
ти век, сякаш той е покосявал 
само украинците.

Когато днес зад нацистите 
в Киев застава „цялата западна 
демократична общност“, Русия 
не може да разчита на чуж-
да милост. Трябва ли от укра-
инска, полска и румънска те-
ритория към Москва да поле-
тят натовските ядрени раке-
ти, за да разберат критиците 
на Путин в Русия, че никакви 

международни споразумения 
няма да ги спрат. Нима Мин-
ските споразумения бяха спа-
зени от Запада и Украйна? И 
бившият френски президент 
Жан-Франсоа Оланд, и бивши-
ят канцлер на Германия Ангела 
Меркел признаха, че Западът и 
Киев никога не са възнамеря-
вали да изпълняват поетите 
в Минск ангажименти. Нито 
да следват „евроатлантически-
те ценности“, изповядвани и от 
„петата колона” на Запада в 
самата Русия. 
Политиката и националната 

сигурност 

не са работа за глупаци и на-
ивници. Макар че, както каза 
посланик Елеонора Митрофа-
нова, глупаци има навсякъде. 
Има ги и у нас. За щастие, техни-
те брътвежи не хващат дикиш, 
поради което приписват прова-
ла си на пропутинската пропа-
ганда. Нали техните господа-
ри им плащат, за да противо-
действат на руското влияние? 
Защо не успяват да го напра-
вят? Първо, защото отдавна 
са изгубили войната за народ-
ната душа, която нито позна-
ват, нито разбират. „Не се гаси 
туй що не гасне”, пише патри-
архът на българската литерату-
ра Иван Вазов. Второ, защото 
българинът никога не е ува-
жавал чуждопоклонниците и 
наемниците на чужда заплата. 
Затова и случаят с Христо Гро-
зев от сайта „Belingcat“, вклю-
чен в списъка на издирвани-

те лица от руското МВР, не 
събуди вълна от съчувствие. 
Напротив, той затвърди по-
дозренията за връзки със за-
падните шпионски централи. 
Грозев не направи никакво 
разследване за далаверите на 
сина на Байдън с украинска-
та фирма „Буризма“ и заплахи-
те на бившия вицепрезидент 
на Обама срещу украинския 
президент Порошенко, че ще 
спре оръжейната помощ за Ук-
райна, ако не бъде освободен 
главният прокурор, позволил 
си да разрови скандалния слу-
чай. Да не би Грозев да защити 
свободата на журналистите, 
когато собственикът на сай-
та „Уикилийкс“, австралийски-
ят гражданин Джулиан Асанж 
беше предаден от Великобри-
тания на САЩ? Ако Грозев се 
беше захванал да идентифици-
ра американски програмисти 
на крилати ракети, както на-
прави с 33 такива от руското 
МО, дали щеше да бъде оста-
вен да си живурка в Австрия? 
Той не прояви особена обектив-
ност и когато обвини проруски-
те сепаратисти в Украйна за 
свалянето на малайзийския 
пътнически самолет. Оценки-
те на гореспоменатия разслед-
ващ сайт и тези на нидерланд-
ските власти съвпаднаха нес-
лучайно: защото изпълняваха 
едни и същи директиви, до-
шли от САЩ: на всяка цена Ру-
сия да бъде обвинена за гибел-
та на пътниците в самолета, 
излетял от Амстердам и пре-

минал във въздушното прос-
транство на Украйна, въпре-
ки боевете в югоизточната й 
част. Имам усещането, че Гро-
зев се бои не толкова от руски-
те служби, колкото от възмож-
ността да бъде ликвидиран от 
западните си чорбаджии, за да 
бъде стоварен още един грях 
на Владимир Путин. Неиз-
вестно е защо търси защита от 
България, за която не е извър-
шил нищо полезно. Той съз-
нава добре какво е направил, 
за да бъде обявен за издирва-
не от руското МВР, но постъпва 
както крадеца във вица за ма-
гарето на Настрадин Ходжа. 
Признавайки пред кадията, че е 
извършил кражбата, той попи-
тал: „Добре де, Ходжата никаква 
вина ли няма?“

Ако България все още я има, 
заслугата е на онези, които не са 
отлетели от нея като прелетни 
птици. Народ от прелетни пти-
ци няма. И не може да има. Има 
народ  от врабчета, чиито сър-
ца се пукат от студа тук, както 
се пука камък; които се борят за 
прашинките хляб и за падналия 
на пазара овес от конете, ечемик. 
Но които остават в България.

Полският поет Константи 
Галчински има прекрасно сти-
хотворение за врабчовия народ. 
Последният стих в него е при-
зив, който може да бъде отпра-
вен към нашите депутати:

…Обичайте, обичайте 
врабчето!

Обичайте го, дявол да ви взе-
ме!...

Няма такъв народ!

2023 Г. 

Замръзналата европа
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Финансовите господари на 
света 

се готвят за нанасяне 
на последния  решителен 
удар. През 2004 г. френски-
ят клон, начело  с Давид Рот-
шилд, консолидира активи-
те и управлението на банката  
„Rothshild & Sons“, като първата 
задача е тя да бъде извадена 
от „златната петица“, опреде-
ляща фиксингите на златото, 
като нейното място се заема 
от „Barclays bank“, в която впо-
следствие ще влязат активите 
на фалиралата американска  
банка „Lehman Brothers“. След 
уверената и предупреждаваща 
реч на президента Путин на 
Мюнхенската конференция 
през 2007 г., финансовите бо-
сове  предприемат  опит за гло-
бален дефолт с кризата през 
2008/09 г., но не успяват да де-
стабилизират Китай  и Русия, 
и са  принудени  да включат 
на високи обороти „печатни-
цата за пари“ чрез програма-
та „количествено смекчаване“. 
Така олигархията започва пре-
групиране, в резултат на което 
през 2012 г. е сключена истори-
ческа  сделка – размяна на ак-
тиви между финансовия ка-
питал - групата на Ротшил-
дови  и индустриалния капи-
тал - групата на Рокфелерови, 
като концептуалното управ-
ление на бизнеса остава във  
френския клон на Ротшилдо-
ви, т.е. в Давид дьо Ротшилд, а 
след смъртта му в Джейкъб де 
Ротшилд. В същато време тази 
историческа сделка определя, 
че в новите условия англий-
ския клон на Ротшилдови в 
лицето на вдовицата на Ивлин 
Ротшилд Лин Фостър де Рот-
шилд, поема политическото 
и идейно осигуряване на про-
екта на глобализацията. Така 
се появява новата доктрина за 
„Инклузивния капитализъм“, 
като през 2020 г. като упра-
вляващ орган е конструиран и 
Съвет за инклузивен капита-
лизъм към Ватикана,  ръково-
ден от римския папа Франциск 
и Лин де Ротшилд, а  за члено-
вете на Съвета са кооптирани  
транснационални олигархични  
и  финансирани от тях струк-
тури на „глобалното граждан-
ско общество“.  

„Великото презареждане“ 
на Клаус Шваб и сценариите за 
действие „ала Ковид-19“,  изпъ-
лнили авторите им с надежда 
за бърз краен успех,  явно из-
питват известно притеснение 
от решителните действия на 
Путин в Украйна, но те про-
дължават активно да са в днев-
ния ред на новите кръстоносци.      
И още един малък штрих към 

историята. 

По време на годишното за-
седанието на Билдербергския 
клуб през 1998 г. Хенри Ки-
синджър запознава Ивлин де 

Ротшилд с бъдещата му съпру-
га Евеллин Форестър. В броя 
си от 3 септември 2016 г., два 
месеца преди президентски-
те избори в САЩ,  вестник „Ню 
Йорк таймс“ пише: „Лейди Лин 
Форестър де Ротшилд, покро-
вител на демократите и при-
ятел на Клинтънови,  орга-
низира вечеря за двама с ми-
сис Клинтън за 100 000 долара. 
Те хапнаха агнешко под тент 
на поляната на брега на оке-
ана в нейната вила Мартос - 
Винярд“. Групата „Anonymous“ 
разпространи в интернет дан-
ни за вноска на  150 милиона 
(!!) долара от Ротшилдови  за 
избирателната кампания на 

Хилари Клинтън. Клинтън от-
ричаше тази публикация до мо-
мента, когато бе публикуван и 
чека с посочената по-горе сума.

Преминавайки  към анали-
за на 

прогнозата за 2023 г., 

мимоходом напомняме, че 
Лин де Ротшилд е  собственик 
на лондонското  списание „The 
Economist“.

До 2021 г., когато редактор 
на рубриката „Светът през .....“  
бе Даниел Франклин, визия-
та и съдържанието в прогно-
зите от корицата на списани-
ето бяха наситени с ребуси и 
загадки, на които читателят 
трябваше самостоятелно да 
търси своя отговор. Изхождай-
ки от генералната линия на из-
данието, аудиторията бързо от-
криваше известната истина, 
че англосаксонците са хеге-
мон и те определят правила-
та в света, че глобализацията 
е естествения път в развитето 
на човешката цивилизация, 
и че неолиберализмът и  Ви-
трувианския човек „от пала-
тата на мерките и теглики-
те“ в трактата  „De Architectura“ 

на античния римски архитект  
от 1 в. пр.Хр. Марк Витрувий, 
са  виртуалния мост между до-
христианския идеал за кра-
сота, симетрия и сила на чо-
вешкото тяло с разбирането 
на Леонардо да Винчи за чове-
ка като венец на природата и 
създател на благата и ценно-
стите. Всички, които не се впи-
сват в този модел, но участват и 
формират свои алтернативи 
се изобразяват на корицата на 

списанието в рязко негативна 
светлина. Така например, в бро-
евете от 2016 до 2021 г., Русия и 
руският президент Путин или 
въобще не се споменават (2017 
и 2021), или са на пренебре-
жителното  по значимост мяс-
то  (2016, 2018  и 2020).  Само в 
броя с прогнозата за 2019 г. два-
мата президенти Путин и Тръ-
мп са удостоени с рисувани по-
трети в профил, обградени с 
крайно отрицателна символи-
ка. В прогнозата за 2017 и 2019 
е стилизиран конник на бял 
кон с коса в ръцете, символи-
зиращ „смъртта“ и „Антихри-
ста“ по време на Страшният 
съд. Като проекция на бъдещи 
му действия в ребуса за 2019 г. 
пред образа на  Путин са раз-
положени  и другите три кон-
ника от гравюрата на Албрехт 
Дюрер от 1497 г., символизира-
щи пандемия, глад и война. В 
гравюрата зад конниците има 
страшен звяр с открита паст, 
като символ на ада.  В картинка-
та на сп. „The Economist“ вместо 
звяра е изобразен Путин. Това 
внушение е ужасяващо, защото 
алегорията представя руския 
президент като  Антихриста, 

който ще вкара страната си, 
а защо не и  целия свят в ада, 
изполвайки пандемията, гла-
да и ядрената война. Та нали 
Байдън нарече Владимир Пу-
тин, дълбоко вярващия право-
славен християнин, човек без 
душа.  Колкото и странно да 
звучи, само след една година, 
като по план,  планетата, в т.ч. и 
РФ, бе обхваната от пандемия-
та „Ковид -19“; на Русия, загуби-
ла 27 милиона човешки живота 

във Втората световна война й  бе 
отказано от колективния Запад 
да бъдат предоставени гаран-
ции за сигурност, което и я при-
нуди да започне СВО в Укрой-
на;  а гладът през следващи-
те години може да бъде факт, 
ако  продължават търговски-
те ограничения срещу руския 
износ на изкуствени торове 
и храни! И за всичко това, спо-
ред западната пропаганда, е ви-
новен персонално Путин! Без-
прецедентните санкции, „пла-
нината“ от западни  оръжия, 
изкуствения произход на ко-
роновируса,  не се вземат под 
внимание!?   

Новият редактор на ру-
бриката „Светът през...“ на сп. 
„The Economist“ Том Стендейдж 
предпочита умерени, в голя-
ма степен, лесно разгадава-
ни символи за бъдещи съби-
тия. Но традицията е спазена. 
В миналогодишната  прогноза-
та на списанието „Светът на-
пред през 2022“,  РФ и нейният 
президент отново не намериха 
място в световната геополити-
ка. Според авторите годината е 
трябвало да премине под знака 
на силната конкуренция меж-
ду САЩ и Китай в областта на 
икономиката, зелената  сделка  
и високите технологии, като 
сравнението на портретите на 

двамата президенти, Си и Бай-
дън, говореха за равнопоста-
веност, като приоритет не се 
даваше на нито една от стра-
ните. Сега, когато 2022 е исто-
рия, можем да кажем, че про-
гнозата, в голяма степен не се 
потвърди. С началото на СВО 
на РФ за оказване помощ на 
населението на Донецка и Лу-
ганска НР, светът се оказа в 
условията на глобална, неза-
помнена  криза и конфронта-

ция, които продължават вече 
над десет месеца.   

Какво ни очаква през 2023 
според екипа на сп. „The 

Economist“?

Корицата на списанието ни 
напомня театрален афиш с  раз-
положени върху него фотогра-
фии на главните действащи 
лица в  мащаб, съотвестващ 
на изпълняваните от тях роли 
в „Голямата драма - 2023“. Тър-
сена е симетрия, която да съз-
даде натрапчива илюзия за 
хармония и стабилност. През 
годината едва ли ще има ста-
билност, а  хармонията и кра-
сотата за много хора по света 
вече са отминал спомен. Ма-
кар снимката на президента 
Байдън да е в по-малък размер 
в сравнение с тези на  прези-
дентите на Китай и Русия, меж-
ду тях може да бъде постро-
ен равностранен триъгълник, 
което би трябвало да означава, 
че се търсят баланси, които да 
уравновесяват отношенията 
между трите велики сили, без 
да се залага на любимия подход 
на англосаксонците „Разделяй 
и владей!“. Изключително труд-
на за решаване задача, освен 
ако американската страна  през 
2023 г. не  започне да провежда 
реалистична политика за оми-

ротворяване на  протежетата 
си Тайван и Украйна, с което 
да нормализира отношенията 
в „триъгълника“. Това  би било  
възможно единствено в ситу-
ацията, когато Китай покаже 
силно икономическо излиза-
не от стагнацията, предизвика-
на от „Ковид-19“, а Русия рязко 
активизира настъпателните 
си действия срещу украински-
те националисти. В този случай 
ще заработи използваната де-
сетки години от САЩ максима 
за „Правото на силния!“, но вече 
с обратен знак. 

Председателят Си, един-
ственият след Мао, получил 
титлата „кормчия“, проведе си-
лен ХХ конгрес на КПК, на кой-
то бяха отстранени четирима от 
седемте  члена  на ПК на Полит-
бюро, прокарвали години на-
ред политика на отстъпки пред 
САЩ  и в интерес  на частните 
китайски милилиардери, об-
лагодетелствани от  огромните 
сделки от продажбите на ки-
тайски стоки на високопла-
тежния  американския пазар. 

Президентът Путин от своя 
страна, по време на  прескон-
ференцията си в Бишкек, от 9 
декември м.г., ясно и недвус-
мислено разшифрова руско-
то разбиране на понятие-
то   „сдържане“ по отношение  
на неприятелските страни на 
съвременния етап:  „След като 
нашата  Система за предупре-
ждение от ракетно нападение 
(СПРН) получава сигнал за та-
кова нападение, то автоматич-
но във въздуштого простран-
ство се изстрелват   стоти-
ци наши ракети, които е не-
възможно да бъдат спряни. Но 
това е ответен удар! Какво оз-
начава това? Това означава, че  
неизбежно на територията 
на Руската федерация ще пад-
нат бойните глави на против-
никовите  ракети – така или 
иначе те ще се приземят. Но 
истината е, че на територия-
та на противника нищо няма 
да остане, защото е невъзмож-
но да бъдат прихванати едно-
временно стотици ракети. Ето 
това е сдържащ фактор, серио-
зен сдържащ фактор!“ 

Портретът  на Президента 
Путин е в центъра на изобра-
жението, като зад гърба му, 
гледайки в същата посока, е 
Председатяля Си.  Президентът 
Байдън, който видимо с по-мал-
ка фотография, е под тях, със 
стеснено пространство за 
изява и странно защо не гледа 
в една посока с Президента Зе-
ленски. Нещо повече, погледът 
му е насочен напред, явно с же-
ланието да разбере, какво ще му 
донесе 2023 г., защото 2022 г. не 
бе благосклонна към него: зака-
ните към Путин, че ще си пла-

ти за навлизането на украин-
ска територия останаха само 
закани, а на практика амери-
канските санкции, заедно с тези 
на ЕС доведоха колективния 
Запад до невиждана от много 
години инфлация, самоубий-
ствен държавен дълг, закри-
ване на производства, тежки 
условия на живот за обикно-
вените хора, докато в Русия 
търговският профицит е над 
500 млрд. рубли, природния 
газ се продава за рубли и пе-
чалбите са много по-големи, 
сравнени с периода преди санк-
циите; ОПЕК+, в т.ч.  и Саудит-
ска Арабия, са на едно мнение 
с РФ за намаляване световния 
добив на нефт; в САЩ вече не 
се говори за организирането 
на втора Среща на върха за де-
мокрация; заявките за присъе-
диняване към БРИКС и ШОС с 
всеки изминат ден растат.  Всич-
ко това говори, че едва ли 46-я 
президент на САЩ ще има само-
чувствието  някога да повтори 
думите на своя бивш началник, 
44-я президент Барак Обама: 
„Аз вярвам с всяка една фибра 
на моето същество в американ-
ската изключителност. Моето 
дълбоко убеждение е, че Америка 
винаги трябва да бъде световен 
лидер. Освен нас никой не може 
да заеме това място!!!“. Малко 
вероятно е   вятърния гене-
ратор зад гърба на Президен-
та Байдън да е символ на по-
добна теза!?  Ако в  прогнозата 
на сп. „The Economist“ за 2022 г.  
бяха показани симетрично два 
ветрогенератора, символизи-
ращи „зелената“  алтернатива 
в живота на планетата, то в про-
гнозата за 2023 г. ветрогенера-
торът зад Байдън  е източник 
на „Вятър на промяната“, на-
лагаща се заради неадекватна-
та политика на демократите  в 
САЩ и провала на наложения 
от тях неолиберален световен  
ред.

Ръководителката на Репу-
блика Китай (Тайван), 66-го-
дишната  Цай Инвен и Прези-
дентът Зеленски, са удостоени 
с правото да са на корицата на 
световното списание само за-
ради провежданата от тях   по-
литика на силово противо-
поставяне на своите съседи, 
въпреки че шансовете им да по-
бедят в това противоборство са 
минимални. Колективният За-
пад и ЛГБТ-общността са на 
тяхна страна, защото Зеленски 
като професионален актьор-ко-
мик напълно се вживя в ролята 
на жертва на агресия, без да об-
ръща внимание на уличаващия 
го в измама   факт, че той  спе-
чели  президентските избори 
с обещанието да върне мира 
на територията на Украйна. 
Вместо това на неговата съвест  

вече са десетки хиляди уби-
ти украински националисти 
и хиляди мирни граждани - 
деца, жени и възрастни хора 
на територията на Донбас.  Със  
СВО РФ досега  не предприема-
ше решителни действия, главно 
поради очакванията си, че  ко-
лективният Запад и ръковод-
ството на Украйна ще проявят 
здрав разум и ще поискат при-
мирие,  давайки гаранции  на 
РФ за нейната териториална 
сигурност. При положение, че 
това вече  над десет месеца на се 
случва, по всяка вероятност, ще 
последва руска офанзива, коя-
то ще принуди воюващата про-
тивникова страна да капитули-
ра и приеме справедливите ус-
ловия на РФ. 

Тайван също има второсте-
пенна, жертвена роля в играта 
на САЩ срещу Китай. Много 
лесно и бързо комунистическа-
та ГДР бе присъединена към ка-
питалистическата ГФР, но както 
бе с Хонг-Конг и Макао, така и 
с Тайван, процесът на добро-

волното присъединяване  ще 
бъде дълъг, за да се покаже 
неотстъпчивостта на капита-
листическия   Запад към кла-
совия враг, комунистически 
Китай. Освен това,  наглото по-
сещение на бившия вече тре-
ти по ранг държавник в САЩ  
Нанси Пелоси в Тайван бе де-
монстрация на подкрепа към 
сексуалните малцинствата в 
лицето на Цай Инвен, което 
е част от дневния ред на нео-
либералната общественост и 
Демократическата партия на 
САЩ. Това странно поведение 
на западните управленски ели-
ти показва за пореден път, кол-
ко безперспективно и непро-
фесионално е нивото на хо-
рата, избрани и призвани от 
собствените им народи да за-
щитяват техните  интереси и 
сигурност. Това в пълна сте-
пен се отнася и за България. 
Нещо повече, сегашната кон-
фронтация е тест за мислещи-
те хора по света за техните 
умения и воля да се противо-
поставят на безумните полити-

ци, които са в състояние с дейст-
вията си да превърнат в радио-
активен прах прекрасната ни 
планета.

В триъгълника между 
президентите  Си, Путин и 

Цай Инвен 

са разположени квадрокоп-
тър и робот-манипулатор. Во-
енната операция в Украйна по-
казва крайно ефективната 
роля на квадрокоптерите в 
борбата с артилерията, с от-
бранителни линии, складове, 
летища  и диверсионни групи, 
както и за целите на  разузна-
ването. Имайки предвид воде-
щата роля на Тайван в произ-
водството на чипове, то на пре-
ден план излиза администра-
тивното присъединяване на 
острова към континентален 
Китай. Това вече е въпрос на 
военна стратегия  и подготовка 
за евентуални военни действия 
в района на Азиатско-Тихио-
кеанския регион, който е ед-
накво важен и за Китай, и за 

Русия.  Все пак отбелязваме, че 
председателят Си и Цай Инвен 
гледат в една посока, което може 
и да означава, че след евенту-
алната победа на партията Го-
миндан на предстоящите през 
2024 г. парламентарни избори, 
е възможно мирно и спокойно 
обединяване на двете части на 
Китай.

Между Председателя Си 
и президента Байдън вижда-
ме  космическа станция. Ки-
тай вече има такава с тайкона-
вти на борда, САЩ ползват ру-
ската международна космиче-
ска станция, която предстои да 
бъде потопена в океана, а РФ се 
готви да разположи в Космо-
са своя  нова междупланетна 
станция. Китай и Русия уча-
стват в съвместен проект за из-
следване на лунната повърх-
ност, военната операция на 
РФ в Украйна показа, че спът-
никовото подсигуряване на 
руската армия при воденето 
на бойни действия изостава, 
което се доказва и с оставка-

та на ръководителя на „Роскос-
мос“ Дмитрий Рогозин. Всички 
тези факти недвусмислено по-
казват, че стратегическата кон-
куренция за по-нататъшното 
овладяване на Космоса вече 
е в нов исторически етап, при 
който превес ще имат обедине-
ните усилия на Русия и Китай. 

Новият премиер на Ита-
лия Джорджа Мелони е един-
ствения европейски лидер  в 
сюжета от корицата. Тя обек-
тивно не е обвързана със стран-
ните  решения на ЕС по отно-
шение на пандемията,  санк-
циите срещу Русия, с безум-
ната политика на ЕК по вноса 
от РФ на природен газ, нефт и 
др. Имайки предвид огромния 
външен суверенен дълг на 
Италия, силните позиции на 
Берлускони и Ренци в управ-
ляващата коалиция, както и 
консервативните позиции на 
католичката Мелони, то  при 
усложняване на  вътрешната 
икономическа ситуацията по-
литиката на Италия  може да 
влезе в конфликт с действи-
ята на ЕК и заедно с Унгария 
на Орбан да взривят отвътре 
крайно проамериканската 
„обща“ политика на ЕС по от-
ношение на РФ и КНР.

Шестият портрет е на пре-
зидента на Украйна Владимир 
Зеленски. Това може да се тъл-
кува и като признание за без-
умната му смелост да се про-
тивопостави на могъщия си 
съсед и като поредната ини-
циатива на колективния За-
пад да надува балона  на лич-
ното му его и реверанс към  
суперманията му за величие. 
Но тази конюнктурна западна 
позиция не променя факта, че 
Зеленски е трагичен герой, 
който праволинейно и глупа-
во хвърли страната си в ужа-
сяваща авантюра, надявай-
ки се, че личните интереси на 
фамалията Байдън в Украйна 
и вечният страх на европей-
ците от огромността на Ру-
сия, както и  споменът за на-
несените тежки военни по-
ражения през 1812 и 1945 г.,  
са гаранция, че армиите на  
НАТО  ще влязат в бой с ар-
мията на РФ. Даже теоритич-
но това не е възможно пора-
ди огромния руски арсенал от 
ядрени оръжия и хиперзвукови 
ракети, както и от пълната не-
подготвеност на европейски-
те граждани в т.ч. и на воен-
ните, да жертват личното си 
благополучие и живот, за да 
защитават нечии болни ам-
биции, та били те на укробан-
деровци или чиновници от 
Брюксел. Така, според автори-
те на прогнозата, през  2023 г. 
Зеленски ще разчита на тан-
керите с американски втеч-
нен газ и на доставката на 
американските РЗС „Patriot“, 
като за подготовката на  пер-
сонал за тяхното обслужване 
едва ли ще има време. 

На стр. 6

СВЕТЪТ ПРЕЗ 2023 Г. 

Банката на Англия, която е национализирана през 1946 г. от 
премира Клемент Атли, но която продължава да бъде и до днес 
под контрола на Ротшилдови. Братята Джон Дълес - държавен секретар на САЩ и Алън Дъ-

лес - директор на ЦРУ, братовчеди на фамилията Рокфелер, на 
които през 1932 г. е представен в Кьолн Адолф Хитлер, в качест-
вото му на бъдещ ръководител на Германия.
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От стр. 5
Остава успокояващото и оп-

ияняващо действие на химиче-
ските препарати, изобразани 
зад гърба на „stand-up“ комика 
– президент Зеленски.

Във  финала на нашия ана-
лиз отбелязваме, че редакторът 
на рубриката  „The World ahead 
2023“ Том Стендейдж е проя-
вил здрав реализъм, като на-
гледно ни показва, че през 2023 
г. всеки един от тримата голе-
ми ще има важна персонална 
задача – Председателят Си ще 
трябва да решава обединението 
на КНР с Тайван чрез прегово-
ри и с подкрепата на вътреш-
ната опозиция; Президентът  
Байдън ще бъде  принуден да 
застави Зеленски и Украйна да 
капитулират пред РФ; а след 
тотално загубеното доверие 
между Русия и двуличните Гер-
мания и Франция, заради Мин-
ските споразумения от 2014/15 
г., единствената възможност за 
възстановяване отношения-
та на РФ с Европа остава  Ита-
лия. От друга страна, поставяй-
ки портрета на президента 
Путин в центъра на геополи-
тическата карта за 2023 г., ре-
дакторът определя и централ-
ната роля на Русия в овладява-
нето на гигантския катаклизъм, 
обхванал света. В западните ана-
литични центрове има тотална 
неодоценка за направеното от 
Путин като ръководител  на ру-

ската държава за изминалите 22 
години. Налице е компромен-
тиращо непознаване морал-
ния потенциал, душевността и 
стремежа към единение, в  кое-
то е и силата на Руската федера-
ция, особено в години на изпи-
тание. Тези, които ръководят 
днес колективния Запад, по 
всичко изглежда, не са запо-
знати с произведенията на ге-
ниалните руски творци, къ-
дето по неповторим начин са 
разкрити неизчерпаемата ду-
ховна сила  и вяра на руските 
хора, несломимия харктер на 
руския човек и изумителната 
му готовност за саможертва, 
когато защитава  Отечеството 
и свободата си.

Но фрапиращото е, че те, 
западните стратези и полити-
ци, не познават и собствените 

си велики писатели! Да не го-
ворим за културните хоризон-
ти на техните български слуги 
от колониалната администра-
ция.   

И така: през август 1867 г. 
великият Марк Твен ведно с 
група американци е приет от 
император Александър Втори 
в Ялта. В своето приветствие 
той пише:

„Америка е крайно задълже-
на на Русия, тя е длъжник на Ру-
сия в много отношения, и, осо-
бенно, за неизменната друж-
ба в годините на тежки изпи-
тания. С упование молим Бога, 
тази дружба да продължи вечно. 
Нито за минута не се съмнява-
ме, че  благодарността ни към 
Русия и нейния император жи-
вее и дълго ще живее в сърцата 
на американците. Само безумен 

може за предположи, че Амери-
ка някога ще наруши верност-
та си към тази дружба с пред-
намерено несправедлива дума и 
постъпка“. 

Българските тотално непод-
готвени и случайно попаднали 
във властта  политици, предста-
вени от едно вице, за което има-
ме смътния спомен, че някога е 
била социалист, както и групата 
леви депутати, присъстващи на 
официалното честване от Осво-
бождението на София, прояви-
ха страх дори да споменат име-
то на велика Русия. Като че ли 
ген. Йосиф Гурко е извънземен 
и случайно се е оказал в Бълга-
рия, за да прогони турския аскер 
от българските земи, та чак до 
предградието на  Истанбул Сан-
Стефано! Те трябва обаче да зна-
ят и помнят, че Марк Твен, като 

честен и признателен човек, от 
името на американския народ 
се обръща към същия този им-
ператор, Царя-Освободител на 
България Александър Втори, с 
думи на благодарност, когото 
целокупният български   народ 
е чакал цели пет века, назова-
вайки надеждата си за свобо-
да не с имената Джон, Йохан или 
Жан, а с близкото до сърцето 
му „Дядо Иван!“.

N.B. Разбирате ли сега, как-
ви ги вършите и накъде води-
те народа  на православна  Бъ-
лгария, „господа“  мошеници и 
тарикати на едро и дребно, до-
копали се до властта?

А на читателите на в-к  
„Нова зора“ от сърце желая: 

Честито и светло Рождество 
Христово, братя-православни 
българи! 

АКЦИЯ „ЗОРА“СЕДМИЦА

На 4 януари т.г. бе от-
белязана 145-годиш-
нината от Освобож-
дението на София. 

Празник на паметта, на бла-
годарността на народа бъл-
гарски към саможертвата на 
онези, които през бури, снеж-
ни виелици, куршумен дъжд 
и шрапнелен огън, проправя-
ха пътя на свободата за Бъл-
гария. Към онези, които повто-
риха чутовния подвиг на грена-
дирите на Суворов през Алпите 
и през Арабаконак, в настръх-
налия зимен Балкан, увенчаха с 
непомръкваща слава великата 
воля и всеотдайност на руския 
човек, тръгнал да освободи от 
петвековен гнет своя брат – 
славянин.

След заупокойната молит-
ва в патриаршеския храм „Св. 
Неделя“, след цветята поставе-
ни в знак на признателност 
пред паметника на ген. Гурко, 
кулминацията на събитието, 
както и друг път се е случва-
ло, бе пред Паметника на Оп-
ълченеца. Пред него, на почетна 
стража, “с пушка при нозе“, бяха 
застанали гвардейци, а зад тях 
като неизтляващ аргумент на 
българската бойна слава – оп-
ълченците от неуморната дру-

жина на Национално обеди-
нение „Традиция“. Маршова му-
зика, глъч, грейнали погледи и 
цветя добавяха онзи щрих към 
празника, който винаги е карал 
всяко българско сърце да по-
тръпва от величието и трагизма 
на българската участ. Някой би 
нарекъл това атавизъм на па-
метта и би се позовал на „цен-
ностите на новото време“, на 
„новия цивилизационен избор“ и 
реалностите, с които той пре-
допределя принадлежността ни 
към Европейския съюз и него-
вото истинско милитаристич-
но измерение – НАТО, в пропа-
гандния смисъл на понятието  
„страж на мира“.

Хората се суетяха, шушука-
ха помежду си, че се очакват ви-
соки гости и тъй като в първите 

редици не се забелязваха офи-
циални представители на по-
солството на Руската федера-
ция, умозаключаваха с надежда, 
че закъснението според опове-
стения сценарий, е заради тях. 
Малко по-късно обаче се разбра 
каква е причината. Високият 
гост се оказа вицепрезидентът 
Илияна Йотова. При нейното 
появяване се забеляза известно 
оживление и в двете групи со-
циалисти, които присъстваха на 
тържеството, почти единствени 
от политическия ни елит. Тук бе 
цялата парламентарна група на 
„БСП за България“, както и гру-
пата, начело с председателя на 
Стратегическия институт за 
национални политики и идеи 
– Калоян Паргов, който държе-
ше в попремръзналите си ръце 
разкошен букет от бели хризан-
теми.

Председателят на СБЖ 
Снежана Тодорова откри тър-
жеството и съвсем естестве-
но даде първо думата на г-жа 
Илияна Йотова. И се понесе 
реч, вярна, и бих добавил ар-
гументирана, та чак армира-

на, за приноса... на български-
те опълченци за осъществява-
нето на българската свобода! 
От тази реч можеше да се запом-
ни как ординарец докладва на 
ген. Гурко, че „турците бягат“, 
и че това се е случило на 4 яну-
ари, „ден в който София ста-
ва свободна“, но че скоро „сво-

бодна ще бъде и България, и тя 
ще се появи на политическата 
карта на Европа и света“. И че  
„Днес сме пред този чудесен па-
метник, където са вградени 12 
бронзови капсули с имената на 
12 000 опълченци, които не по-
жалиха живота си, защото за 
тях най-важна бе родината и 

свободата“. Посочи се също, 
че „тук и е една кутия с пръст 
от Шипка, напоена с кръвта на 
опълченците. Тук е и една ска-
ла, от онзи чутовен връх, за да 
помним и ние, и следващите след 
нас, онези дни на безпримерен ге-
роизъм, в името на любовта 
към Родината“.

По-нататък, поелият на-
криво в своята иначе правил-
на реч вицепрезидент на Ре-
публика България уточни, че 
сме се събрали, „за да отпраз-
нуваме тази свобода и да сведем 
глави пред тези, които се жерт-
ваха“...

На това място множество-
то вече шумеше. Женски глас 
високо и дръзко попита кои са 
Тези, които са се жертвали? 
И защо не споменаваме Русия? 
Защо говорим за опълченци-
те, които нямат конкретни за-
слуги за освобождението на Со-
фия? Друг попита „докога ще 
премълчаваме истината и на 
кого е бил офицер ген. Гурко? И 
отряд от чия армия освободи-
телна е командвал?“ Протес-
тиращ мъжки глас подкрепи 
и двамата: „Правилно, правил-

но!“ Множеството се развълну-
ва, а г-жа Йотова набързо обоб-
щи, че „свободата нито може да 
се купи, нито да се подари. Да си 
свободен означава нещо друго!“ 
„Какво, какво, означава?“ – по-
пита друг глас от множество-
то. „Преди ума там се нагласява 
сърцето“, - уточни г-жа Йото-
ва, а тези думи бяха сякаш в от-
говор на онзи, който някак не на 
място, може би според нея, зада-
де въпроса: „Какво, какво?“

Разбира се, и за най-неиз-
кушения в политическото го-
ворене навярно в този миг ще 
да е било ясно, че така един 
вицепрезидент на Република-
та не може да приключи своя-
та реч. И тъкмо това чу множе-
ството: „Свободата или я носиш 
в душата си, или оставаш роб. 
Тези българи я носеха и в сър-
цето, и в ума си, и затова я на-
правиха възможна. ...  Повече от 
всякога, продължи г-жа Йотова 
– имаме нужда от техния при-
мер“. 

Последното изречение 
ми се стори може би най-съ-
ществено и навременно. Вече 
от дълги години тече процес, в 

който грубо се пренаписва бъл-
гарската история, в която децата 
и внуците ни утре все по-трудно 
ще съзират истината и правда-
та за своя народ и неговия път 
през вековете.

Това обаче е дълга тема, 
а в случая бих искал да уточ-
ня, че преразказът на речта 
на г-жа Илияна Йотова не е 
заради някакво предпоставе-
но неуважение към нея, нито 
към нейното важно участие 
в „Празника на София“, игно-
риран напълно от правилни-
те властови фактори на Сто-
лична община. Нещо повече, 
допускам, че именно тя е вою-
вала с конюнктурата на криво-
разбраните евроатлантически 
аргументи, че именно нейна е 
заслугата за „отпуснатата“ за 
участие гвардейска част, как-
то и за самото провеждане на 
тържеството пред Паметника 
на Опълченеца. Но, Бога ми, 
лично аз, а и не само аз, бяхме 
наивно повярвали, че сгра-
дата на „Дондуков“ 2 отдавна 
вече е „проветрена“, че отдав-
на вече са „изчегъртани“ от нея 
дъха и духа на Петър Стоянов 

и на „ирландската пастирка“ 
Росен Плевнелиев, които така 
и не разбраха, че историята се 
е състояла, и че човешкото ни 
и национално достойнство из-
исква да бъдем честни към фа-
ктите и събитията в нея.

Да не споменеш Русия, да 
премълчиш саможертвата на 
нейните синове, да загърбиш 
истината, заради която става 
възможна българската свобо-
да, да не уточниш кому е офи-
цер ген. Гурко и отряд от коя 
освободителна армия е ко-
мандвал, когато на 4 януари 
1878 г. освобождава бъдеща-
та българска столица на въз-
кръсваща България, означава 
да бъдеш доброволен продъл-
жител на скудоумието и фал-
шификациите на Плевнелиев 
и на цялото презряно наемни-
чество, отхранено от Сорос и 
от „Америка за България“, кое-
то не е спряло да воюва с пра-
вдата. 

Иначе всичко казано от г-жа 
Йотова и за Шипка, и за Опъл-
ченците, и за паметника, и за 
капсулите с имената, и за ума, 
и за сърцето, са неща все ве-
рни, но те имат един същест-
вен недостатък – осакатяват 
истината, правят я половин-
чата, отклоняват преднаме-

рено паметта, защото са изре-
чени не на място и не на вре-
ме. И причината за това е пак 
в пустата тази Свобода, която 
или я носиш в душата си, или 
оставаш... не свободен, макар 
и вицепрезидент! А това е не-
простително. И е обидно и за 
паметта на народа, и за дър-
жавата! И може само да пре-
дизвика зле прикритото пре-
зрително одобрение на ко-
олонизатора, но непременно 
ще наскърби честния човек и 
правдата.

Изглежда това разбираха и 
ораторите след г-жа Йотова, за-
щото и Боян Ангелов, предсе-
дател на СБП, (словото му пуб-
ликуваме отделно) и Иван Та-
ков, от името на градската ор-
ганизация на БСП, изказаха 
верни и правилни съждения, 
относно истината за този ден. 
Но както е казал поетът – „На-
род е това! Не можеш сърцето 
му в шепа да хванеш!“

Той така и се разотиде – 
огорчен. Защото, не може и 
да има съмнение, по-добре от 
всички разбира, че във време-
на като днешните, истината 
не бива да бъде осакатявана с 
недомлъвките на несвободата 
и криворазбираната политко-
ректност. 

Недомлъвките на несвободата

Минчо МИНЧЕВ

В многовековната история на 
България има дни, години и 
векове на горести и погроми, 
но има и величествени векове 

и години. На европейската интерактив-
на карта, която виждаме в смартфони-
те си и където, във времево измерение, 
една секунда се равнява на век исто-
рическо време, бихме могли да про-
следим как държавата ни ту свети, ту 
потъва в мрак. През 681 година Бъл-
гария възлезе в своето величие и ней-
ните духовни великани създадоха 
глаголицата и кирилицата – графич-
ните знаци на старобългарската пис-
меност, станала основа на множество 
литературни езици. Днес на тази свеще-
на кирилица четат и пишат над 250 ми-
лиона човешки същества, а тя е една 
от трите азбуки на Европейския съюз. 

От 1018 до 1285 година България 
потъва в политическия и админи-
стративен мрак на византийското по-
тисничество, но тази тъмнота е при-
видност, защото духовно родината 
ни не е поробена. Охридската българ-
ска патриаршия, макар и принизена до 
ранг архиепископия, остава покровител 
на всички наши църкви и манастири,  
а богослуженията там се извършват на 
роден български език. Второто бъл-
гарско царство достига до три море-
та – Черно, Бяло и Синьо (Адриатиче-
ско). Територията му е толкова обшир-
на, че от северната до южната грани-
ца се е стигало за тридесет дни на кон, 
а от западната до източната – за два-
десет дни.

Второто отечествено затъмнение е 
от горестната 1396  година до 3 март 
1878, когато Санстефанска България 
отново възкръсва върху политиче-

ската карта на Европа.
След десетки бунтове и въстания, 

след неизброими жертви, след отча-
яния и надежди руският император 
Александър II решава, че ще освобо-
ди православните българи. През ап-
рил 1877 г. 280 000 руски войници и 
7500 български опълченци премина-
ват река Дунав при Свищов. За вице-
губернатор на Свищов е избран Марко 
Балабанов, който преди това заедно с 
Драган Цанков месеци наред  обикаля 
европейските столици, за да моли да 
бъде подкрепен народът ни по пътя 
към своето освобождение. Помощни-
ци на вицегубернатора са Иван Вазов – 

бъдещият патриарх на българската ли-
тература, и четиринадесетгодишният 
Алеко Константинов.

Единствено Русия тръгва с вой-
ските си, подкрепена от 50 000 ру-
мънска армия, начело с Карол I. Бит-
ката на връх Шипка остава в история-
та като нечуван апотеоз на саможерт-
вата. След победата на руските войски 
при Плевен към София се придвижва 
Западният отряд на Дунавската руска 
армия, предвождан от генерал-лей-
тенант Йосиф В. Гурко. Руските вой-
ски извършват отново невиждан и 
нечуван във военната история под-
виг. Преминават мразовития непри-

стъпен Балкан, за да освободят Со-
фия. Самият Гурко признава, че без по-
мощта на гордите и снажни българи, 
които са давали подслон и хляб на вой-
ниците му и са впрягали своите воло-
ве, за да преведат оръдията през опас-
ните планински проходи, този зимен 
преход не би успял.  На 4 януари 1878 
година София е свободна!

А за да бъде столицата ни запазе-
на унищожение, ние дължим почит 
на още трима смели мъже: на гари-
балдийския офицер Виторио Пози-
тано – вицеконсул на Италия, на Ле-
андър Леге – вицеконсул на Франция, 
и на Йозеф Валдхард – консул в Буку-
рещ и вицеконсул на Австро-Унгария 
в София. Именно те заявяват, че няма 
да напуснат София, дори тя да бъде 
опожарена, и заедно с руските войски 
спасяват града. Турците бягат, защо-
то срещу тях застават четири велики 
сили: Русия, Италия, Франция и Авс-
тро-Унгария.

Ние трябва да се преклоним и пред 
още двама мъже: това са губернато-
рът на София Пьотър Алабин, който 
спасява Софийския санджак от тур-
ските войски и башибозушките орди. 
Другият велик мъж е проф. Марин Дри-
нов, който пръв посочва Паисий за ос-
новоположник на новата българска 
история. Той успява да внуши на Ак-
саков, Черкаски и Алабин, че София 
трябва да бъде столица на България, 
защото е най-близо до македонските 
земи, останали под турска власт. 

Нека се поклоним пред чутовния 
подвиг на хилядите руски воини, до-
шли от северните степи, за да дарят 
София и нейните жители с най-ви-
сшата човешка ценност – свободата!

145 години свободна София
Слово на Боян Ангелов, председател на СБП, произнесено 

на 4 януари 2023 г. на празничния митинг-тържество, 
пред Паметника на Българския Опълченец в София

СВЕТЪТ ПРЕЗ 2023 Г. 

Династията Ротшилд
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Литературният код 
на македонизма

Уважаеми читатели, 

Абонаментът все още е 
единственият начин да сте си-
гурни, че можете да прочетете 
вестник „Нова Зора“. Идват без-
изходни времена, когато всеки 
глас на правдата ще бъде заглу-
шаван и истината все по-труд-
но ще бъде изричана и осветя-
вана. Сега тече абонаментната 
кампания на Български пощи 
и на фирма „Доби прес“, с които 
редакцията има договорни отно-
шения за 2023 г. Целта, непостиг-
ната през 2022 г. остава същата и 
през 2023 г.: 1000 целогодишни 
абонамента! Ние знаем, че ви е 
трудно и с притеснение отпра-
вяме тази покана за подкрепа. 
Вече се пресрамихме и през от-
миналата година съобщихме, 

че приемаме и дарения. Ако 
целта от 1000 абонамента не бъде 
постигната единствената въз-
можност ще остане вашата це-
лева подкрепа. Процесите про-
тичат все по-скоротечно и става 
все по-реален образът на онзи 
вторник, в който има опасност 
да не се състои срещата ни с 
вас. За много централи и ин-
ституции това би било повод 
за  празник, но ние вярваме, че 
това не е ваше желание. Може-

хме да ви спестим казаното до-
тук, ако все пак беше възможно 
преодоляването на изкустве-
ните препиятствия пред раз-
пространението на вестника. 
Уви. 

Във всяка пощенска станция, 
до 15 число на всеки месец, очак-
ваме да се абонирате за в. „Нова 
Зора“ за 1 месец, за тримесечие, 
полугодие или за цялата година. 
Абонаментът винаги се изчисля-
ва съобразно броя на вторници-

те, умножени по коричната цена 
- 2 лв. Това засега остава  най-
сигурният начин, вие, заедно с 
„Нова Зора“, да участвате в бит-
ката за бъдещето на  България. 

Нашият каталожен номер в 
Български пощи остава непро-
менен - 311.

Всеки вторник очаквай-
те „Нова Зора“. Търсете най-не-
обходимият за България вест-
ник. Това не е израз на наша-
та нескромност. Това е вашата 

оценка за „Нова Зора“. Търсете 
вестника и го разпространя-
вайте.

Можете да осъществи-
те абонамент и в офисите на 
ДОБИ ПРЕС. Същото можете 
да направите и чрез пощен-
ски запис за избрания от вас 
срок, на адрес: София 1000, ул. 
„Пиротска“ 3, за Минчо Мън-
чев Минчев. Особено е важно 
да бъде изписан точния адрес 
и името на получателя, както и 
телефон за обратна връзка.

Свържете се с нас, за да во-
дим битката за България заед-
но.

Допълнителна информация 
може да получите на тел. 02985 
23 05; 02985 23 07, както и на мо-
билни телефони: 0879 140122 и 
0894 66 49 00.

НОВА

ВЕСТНИК „НОВА ЗОРА“ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. „ЗОРА“, ИЗЛИЗАЛ ОТ 14 МАЙ 1990 Г. ДО 16 ЮЛИ 1996 Г.

Г. С. Раковски: „Любовта към Отечеството превъзходи сичките световни добрини!“
НЕЗАВИСИМ НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

София 
Година XXVI 

(XXXIV) 
Излиза във  
Вторник, 
Цена 2 лв.
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БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО

До завчера нямах пред-
става за съществуване-
то на легендарния ре-
жисьор Максим Генчев 

- разбираемо е, живях двай-
сет години в емиграция. Спо-
ред нашите жълти медии няма 
кинаджия или театрал, който 
да е заслужил по-скромен епи-
тет от „велик, сюблимен, непо-
стижим“ или „митичен и леген-
дарен“. Едва преди два дни чух 
името Максим Генчев и научих 
за неговия филм „Ботев“, излъ-
чен по БНТ (и частично финан-
сиран от нея) - от унищожител-
ните зрителски коментари. В 
тях звучеше пълно единоду-
шие с мненията на филмови-
те критици и оценката на пуб-
ликата - което рядко се пости-
га. В този смисъл продукцията 
на режисьора Максим Генчев 
„обедини нацията“.

Никога не гледам филми, 
посветени на българските на-
ционални герои. Литератур-
ните творби, в които те се явя-
ват като действащи лица, все 
пак са друго нещо, защото сло-
вото оставя много на въобра-
жението на читателя. А тък-
мо въображението изгражда 
образа на историческата лич-
ност, която е всепризнат сим-
вол на една нация. Сценични-
те изкуства и най-вече киноиз-
куството, винаги ще бъдат об-
речени на неуспех в опита си 
да изобразят героя, който в на-
родното съзнание отдавна е 
надхвърлил човешките изме-
рения. Дори когато този опит 
е добронамерен, осъществен 

от талантливи творци, а не от 
чираци или вманиачени са-
мозванци. Живеейки в мили-
они сърца, националният ге-
рой е станал толкова многолик, 
че вече е невъзможно да му се 
даде една единствена форма и 
един единствен образ.

Може би „Записки по бъл-
гарските въстания“ беше едно 
от съвсем малкото български 
кинематографични постиже-
ния, които опровергаха това 
правило и избегнаха тази про-
коба. Успехът на творбата се 
дължи както на великолепна-
та - ликуваща, саможертвена 
- актьорска игра, довела зри-
телите до патриотичен екстаз, 
така и на сценария, стриктно 
следващ документалния раз-
каз на Захарий Стоянов, т.е. 
историческата правда в най-
чист вид - през погледа на оче-

видеца. По този начин филмът 
успя да се доближи до усеща-
нето за подема на Априлско-
то въстание и ужаса от него-
вия разгром, изразен от Вазов в 
„Епопея на забравените“:

О, движенье славно, о, мрачно 
движенье!

Дни на борба горда, о, дни на 
паденье!

Друг успешен филм, увен-
чан с всенародна признател-
ност, е несъмнено „Капитан 
Петко Войвода“, в който, освен 
прецизния, правдив до послед-
ния детайл, сценарий на голе-
мия писател Николай Хайтов, 
се възправя и могъщата ак-
тьорска фигура на Васил Ми-
хайлов, свещеното чудовище 
на българското кино.

И все пак, съгласете се, 
нито гюргевските апостоли, 
нито Капитан Петко Войвода 
като исторически личности, 
са съизмерими с абсолютните 
български гении - Христо Бо-
тев и Васил Левски.

Както заявих, до този мо-

мент избягвах, обзета от нелов-
кост - да гледам филми, посве-
тени на Ботев и Левски. Но нас-
тояването на един скъп приятел 
да напиша отзив за филма на 
Максим Генчев, ме накара да 
го потърся в Ютуб и да се под-

ложа на това предизвестено из-
тезание.

Бях убедена, че продук-
цията представлява някак-
ва злоумишлена провокация 
към българския народ, някак-
во светотатство. Защото ми е 
известно, че БНТ и сороски-
те НПО-та не биха дали и грош 
за възвеличаване на Родината в 
лицето на най-знаменития неин 
син. Но на екрана не видях дори 
това - или по-точно то се губеше 
в общата плътна мъгла, омо-
тала всичко - сценарий, режи-
сьорски решения, актьорска 
игра... Сценарий сякаш изобщо 
липсваше, а операторът прос-
то бе заснел някаква поредица 
от сценки. Не стана ясно за как-
во е бил нужен режисьор, осо-
бено в баталните сцени, в кои-
то, в които някакво сляпо стадо 
се пребутваше напред и назад, 

предизвиквайки неловки смехо-
ве дори у зрителите в Ютуб. Без 
тези бутафорни баталии, пуб-
ликата щеше да спечели - мъче-
нието й щеше да трае по-крат-
ко. Лицата на актьорите бяха 
невзрачни, незначителни, без 

помен от външна или духовна 
прилика с персонажите. Игра-
та беше нелепа, скована, ле-
дена - принудени движения 
на скърцащи автомати и гла-
сове на восъчни манекени, на 
мъртъвци. Такава некадърна 
декламация би засрамила и са-
модейците от някоя провинци-
ална прогимназия. Не зная кой 
историк с фалшива диплома е 
бил консултант по костюмите, 
но четниците бяха сякаш навле-
чени с провиснали разноцветни 
анцузи и на главите им се мъд-
реха калпаци досущ като капата 
на Бойко Борисов. И тези дри-
пави двайсетина несретници се 
клатушкаха в разпилян строй от 
Козлодуй до Врачанския Балкан 
– и изглеждаха по-безобразни 
от башибозушка шайка. Нещо 
като тримата глупаци, тръгна-
ли на екскурзия по стъпките на 
Ботевата чета. Питам се защо 
режисьорът, щом не се е зани-
мавал с друго, поне не е събрал 
повече статисти за масовките? 
Или може би Кошлуков се е ока-
зал скъперник?

Едно ме радва - разбрах, 
че „планинските сценки“ са за-
снети в Старозагорско и моите 
мили Околчица и Йолковица, 
родните ми скали, мрачната 
каменна пустош на моя Бал-
кан, не са били поругани от 
тази трагикомедия.

Съвсем малко епизоди бяха 
свързани с конкретната исто-
рическа обстановка, със сели-
щата и местностите, в които се е 
разиграла трагичната съдба на 
Войводата и неговата чета, а 
такъв подход обикновено спася-
ва посредствените исторически 
филми от пълен провал.

Особено жалки бяха въ-
плъщенията на Ботев и Кара-
велов. Двамата се караха като 
цигани през плет, сякаш в ня-
каква хумореска от шоуто на 
Слави. Брадата на Ботев беше 
прекалено дълга, а тая на Ка-
равелов - почти незабележима, 

Геният не е „един от нас”

Милена ВЪРБАНОВА

тридневна. Сякаш първият бе 
откраднал брадата на втория. 

„Многострадална Геновева“ 
ли? Ще има да я гоните Гено-
вевата! 

Що се отнася до частната 
история на Вела, черкезина 
и къдравия четник, пришита 
с бели конци към историческа-
та драма, там вече фантазията 
на сценариста и режисьора 
се бе разбушувала на воля. Не 
разбрах обаче целта на тази из-
мишльотина.

Филмът на Максим Генчев 
ще остане в българската па-
мет и с други нелепи сцени - 
например тази с капитан Даго-
берт Енглендер, неговия офи-
цер (помощник-капитан или 
кормчия) и грозничката да-
ма-интелектуалка или допис-
ничка на европейската пре-
са, които, изтъпанени фрон-
тално срещу  зрителя, рецити-
раха абзаци от репортажи за 

потушаването на Априлско-
то въстание и откъси от Бо-
тевата публицистика, докато 
„Радецки гордо плува по златни 
вълни“.

Като основен символ във 
филма „Ботев“, ще се запечата 
в зрителското съзнание и она-
зи кална локва, през която за-
дължително прецапваха кон-
ниците-черкези - и на отива-
не, и на връщане - по няколко 
пъти. Имах чувството, че наме-
рението на творците е било да 
ни убедят колко кална е била 
- и си остава - душата българ-
ска.

Инфантилните смехории 
на Максим Генчев ме подве-
доха и прекалих с тях. Целият 
му филм представлява „смешен 
плач“. Сама по себе си уродли-
востта на това мъртвородено 
недоносче и некадърността 
на създателите му, са обида 
за българския народ. И дали 

нарочно или не - превъзходно 
осъществяват целите на фи-
нансиралите го НПО-та - да 
бъде стъпкано национално-
то ни самочувствие и нашите 
национални герои да бъдат 
показани на екрана като па-
лячовци.

Но има и друг - съзнателен, 
умишлен - похват, който десе-
тилетия наред унищожава бъл-
гарската историческа памет и 
чест. Това е „приземяването“ , 
„очовечаването“ на нашите ге-
рои - „превръщането им от не-
одушевени схеми - в живи хора“. 
Това е сатанинско, коварно и 
опустошително течение в „из-
куството“ в целия свят, особе-
но в сценичните изкуства. То се 
представя за напредничав „реа-
лизъм“ с човешко лице: „И геро-
ите са били хора, санким? Яли 
са, спали са, любили са, карали 
са се, та и други органични нуж-
ди не са им били чужди - какво 

да правиш, човещинка!“ 
Целта е принизяването, на-

тикването в грубата материя 
на националните символи. 
Щом представиш личността, 
олицетворяваща национал-
ния идеал - като „обикновен 
човек“, ти погубваш този иде-
ал и цялата нация, която въз-
торжено се е клела в него. Да, 
героите са били хора, но те са 
имали идеална същност – те 
и затова са гении! А тази иде-
ална същност, ние нито искаме, 
нито можем да представим на 
зрителя. Представяме му осака-
тен, опошлен „човешки образ“, 
лишен от върховната мисия, 
с която Бог е пратил гения на 
земята. Празна черупка. А ге-
ният е дошъл сред нас, не за да 
бъде „един от нас“, а за да стои 
неизмеримо по-високо над 
нас. Да ни буди. Да ни води. Да 
ни учи, да ни облагородява, да 
ни дава свещения си пример! 

И после да се върне в небесата, 
в идеалния, в духовния свят, 
който го е създал.

Христос е дошъл в човеш-
ки образ на земята. Но него-
вите ученици са знаели, че той 
е Син Божий. И като такъв са 
се отнасяли към него. А не като 
към „един от тях“.

Каква историческа памет 
може да има народ, който гле-
да кино с крещящ като стрин-
ка Ботев, разменящ си пазар-
ски хули с Каравелов? С хлен-
чещ като пеленак  Ботев, муш-
нал се в ембрионална поза в 
някаква скална дупка и про-
клинящ оттам „земя и небо, 
звяр и природа“? Какъв истори-
чески пример ще бъде даден 
на поколенията, които гледат 
карикатури, а не гении? 

„Принизявайки героите“, ав-
торите на подобна лъжекултура 
искат да изглеждат по-високи 
от тях - нали те са създатели на 
тези фалшиви образи? А „създа-
телят“ стои над създанието - 
казва моят баща. И е прав!

Ясно е, че филм за Ботев и 
Левски не може да бъде сътво-
рен. Особено в „очовечен“ вари-
ант. Особено в днешните време-
на на духовен мрак. Особено от 
хорица с нищожна дарба като 
Максим Генчев и компания. 

Самият Вапцаров ни е вну-
шил, че да изваеш образа на 
Ботев дори в литературна 
творба, е невъзможно. Самият 
Вазов не му е посветил поема - 
не защото му е „завиждал“, а за-
щото всичко казано за Ботев, 
е недостатъчно. Духът на ге-
ния трябва да живее в сърца-
та и делата ни.

Нека не го докосваме. Да не 
се сравняваме с него. Да не се до-
могваме до него. Да го оставим 
завинаги на неговия Връх. Ге-
ният, както писа проф. Симеон 
Янев - не е „един от нас“!

Лидия ДЕЛИРАДЕВА 

Имам претенции, не 
без покритие, да 
познавам българ-
ското кино, както 

и европейското, да разбирам 
от кино и литература. Имам 
също така и уважение към 
себе си и към изкуството на 
големия екран.

Да обидя филма е най-лес-
но, думи колкото щеш, но ми 
се иска да потърся причината 
за този пореден позор в ново-
то българско кино. Да, напра-

вих усилие да изгледам „Ботев” 
докрай. Трагедия е дори меко 
да се каже. 

Едно инертно униние се е на-
станило във всичко около нас. В 
киното ни също. И то иде от фа-
кта, че бездарните трябва и те 
хляб да ядат, но вместо да хва-
нат гегата и смирено да пасат 
някое стадо, искат да добият 
звездна слава, да станат видни 
граждани сиреч.

Потресаващо бездарна 
игра на хора, които е срамно 
да се нарекат актьори. Нито 
един, нито един образ не е съ-
вършен и вълнуващ. Един без-
краен и тягостен рецитал на 
бездарници, събрани около 
благовонието на едничкия хо-
норар. Тези хора не съпрежи-
вяват образите, те не ни дона-
сят послания, не ни обръщат 
в сълзи, не ни внушават гор-
дост, не ни въвеждат в неспо-

койствие, устрем или афект, те 
просто си заработват парите. 
И толкоз...

И най-бездарен сред бездар-
ните образи е този на Нико-
ла Обретенов, изигран от сина 
на режисьора Максим Генчев - 
Матей Генчев. Матей Генчев не 
бива да се мъчи с актьорството. 
Както и баща му не бива да се 
самооскърбява като творец и 
режисьор.

Но ако има нещо положи-
телно в снощната ми мъка, то 
е, че цялото това хонорувано 
унило бездарие извика у мен 
спомени за онова българско 
кино, което и до днес ни дър-
жи будни и гладни за още из-
куство.

Помните ли филма „Под 
игото” на режисьора Дако 
Даковски? За него Мирослав 
Миндов, пресъздал образа на 
Бойчо Огнянов, споделя, че по 

време на снимките актьорите 
органично са влизали в роли-
те си, че Константин Кисимов 
не си е събличал дрехите за ро-
лята и не си е махал мустака, за 
да се слее напълно с образа на 
Колчо слепеца, и че целият ак-
тьорски състав се е движел из 
Копривщица с филмовите си 
костюми.

Помните ли Григор Вачков 
в образа на Банко в „Мъжки 
времена”? Той също не се е раз-
делял с екранните си дрехи, се-
дял е с тях дори в хотелската си 
стая, а след снимките е подарил 
онзи груб ръчноплетен пуловер 
от ролята си на Никола Анаста-
сов.

А за „Хан Аспарух” Антоний 
Генов, който изигра Велиза-
рий, споделя, че този филм за 
него е бил съдба и че със Стой-
ко Пеев (Аспарух) са били об-
себени от ролите си.

Ето така, драги зрители, 
някога се е правела киноисто-
рия. С душа, със себеотдаване, 
с ясното съзнание, че образи-
те остават, а хонорарите отли-
тат.

„Ботев” на Максим Генчев 
няма душа, актьорите не са ак-
тьори и филмът няма да оста-
не за поколенията, освен като 
пример за бездарие. Посред-
ствеността се е възцарила във 
всичкото ни, драги зрители. Тя 
повече от 30 години ни се пред-
лага от малкия и големия екран 
под формата на „Умирай труд-
но” и подобни бълвочи. 

Не знам коя куха чиновни-
ческа тиква е разрешила фи-
нансирането на тази трагич-
на бездарност. А дали им се 
услаждат хонорарите, как ми-
слите?

Източник: Свободно слово

Трагедия е дори меко да се каже
За филма „Ботев” на Максим Генчев, с който бяхме удостоени по БНТ
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И от тази позиция настоя 

за удоволствия, пари, успехи, 
луксозни дрехи, богато жили-
ще, да пътува, където поже-
лае и да мисли единствено за 
себе си. Западната пропаган-
да успя да пробие оградата, 
с която се бе обградил СССР, и 
започна да разлага предимно 
младите, да ги съблазнява и 
показва как неговите „млади“ 
живеят, забавляват се и пра-
вят и говорят каквото си ис-
кат, защото били „свободни“. 

СССР не успя да задоволи 
тези желания и потребности на 
буржоазния човек. Много бяха 
причините за неуспеха му. Со-
циализмът не намери противо-
ядие на западната пропаганда, 
както и не успя да открие ме-
ханизъм за активизиране на 
трудовата предприемчивост, 
с която да се преодолее дикта-
тът на пазара, за да се създа-
ват повече материални блага. 

Реакцията на Запада спрямо 
СССР също е показателна и мно-
го поучителна. Западът и преди 
не владееше териториите, върху 
които се разположи Съветския 
съюз, и всъщност нищо не гу-
беше с неговото учредяване. Но 
пък със СССР и социализма се 
нарушаваше установеният от 
него механизъм на функцио-
нирането на света и управле-
нието на световния ред. Про-
меняше се съотношението на 
силите между нравствеността 
и пазара, между справедли-
востта и успеха и удоволстви-
ето. Световното добро застра-
шаваше буржоата и капита-

лизма със самия факт, че вече 
побеждаваше злото. 

Ала световното зло се уста-
нови и в самия Съветски съюз 
и усложни значително неговия 
живот. Допуснати бяха прека-
лено много грешки, които от-
вътре разрушиха държавна-
та тъкан и душата на новата 
държава. Така великият зами-
съл бе опорочен, профаниран 
и в края на краищата погубен. 
Ако строителите и управлява-
щите този гигантски социално-

политически и икономически 
проект бяха следвали стриктно 
и творчески същността и сми-
съла на теорията на социали-
зма по Маркс и нито избърз-
ваха, нито забавяха хода на 
съветската история, то сега 
светът щеше да бъде корен-
но различен. А не подчинен на 
една човеконенавистна идео-
логия, която утвърди търже-
ството на порока, сатанинско-

то начало и извращенията с 
природата на държавата и ли-
чността в нея. 

„Проектът“ не можа да 
бъде осъществен в пълна мяра. 
Затова той подлежи на задъл-
жително ново осъществяване 
в други условия, с други хора 
и в друг световен ред.

Днес Съветският съюз го 
няма, но утре историята ще го 
възстанови…

Стр. 11АКТУАЛЕН ГЛАС ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

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 6.01. в 17 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

На Червения площад ветеран от войната поздравява деца.

Какво е бъдещето му?
100 години от създаването на СССР

Тодор БЕЛЕНСКИ

В
иждам, че все по-масово 
се обсъжда случаят око-
ло Христо Грозев. Разби-
рам че темата вълнува, 

но нещо друго ми направи впе-
чатление. В края на миналия ме-
сец имаше стрелба срещу бъл-
гарския клуб в Охрид.

Чудя се защо тогава същи-
те хора, които днес „защита-
ват българина“ не пророни-
ха и дума, не написаха и ред. 
Впрочем това не беше първи по-
даден случай. Същото се получи 
и при официалното откриване 
на клуба. Нападение имаше и 
срещу българския клуб в Би-
толя.

В средата на този месец пък 
атентаторът на папа Йоан Па-
вел втори Али Агджа хвърли 
бомбата, че самият духовен гла-
ва е поискал българинът Сер-
гей Антонов да бъде обвинен 
за атентата. Причината е, че ако 
са виновни българските служ-
би, следователно е виновно и 
КГБ.

Агджа пише следното: „На-
градата за моето сътрудни-
чество, което ми предложиха и 
за което аз претендирах, беше 
освобождаването ми до две го-
дини. Можех обаче да бъда осво-
боден единствено, ако президен-
тът Сандро Пертини ме помил-
ваше и точно по тази причина 
Емануела Орланди и Мирела Гре-
гори бяха отвлечени.“ (момиче-
тата, които изчезват безследно 
през 1983 г.).

Но тези хора не написаха и 
ред за това… За изчистването 
на името на един достоен бъл-
гарин, чийто живот беше съси-
пан, заради въпросната геопо-
литическа игра. Той не само е 
бил подложен на психически 
тормоз при многото разпити в 
затвора, но е бил третиран и с 
психотропни вещества.

Да оставим обаче лицемери-
те настрана и се върнем към 
личността на Христо Грозев. Аз 
няма да изказвам никакви лич-
ни мнения и позиции, защото не 
това е работата на журналиста. 
Само ще припомня интересни 
факти от биографията му.

Грозев твърди, че е израснал 
в семейство на дисиденти, но об-
разованието му е в училище, къ-
дето се е обучавало потомството 
на комунистическата номенкла-
тура. Той започва журналистиче-
ската си кариера на 17-годишна 
възраст – т.е. през 1986 г. в Бъл-
гария. По това време на случайни 
лица не е било позволено да ра-
ботят в медиите.

В началото на 90-те той по-
стъпва в новооткрития Аме-
рикански университет в Бъл-
гария. Тази образователна ин-
ституция е основана през 1991 г. 
със съдействието на посолството 
на САЩ в България и Фонда-
ция „Отворено общество“. Там 
Христо Грозев основава радио 
AURA с грант от американската 
неправителствена организация 
International Media Fund.

Впоследствие Грозев замина-
ва за Русия, като в средата на 90-
те получава работа в Metromedia 
на бившия американски раз-
узнавач Джон Клуге. На сним-
ка от 1996 г. Грозев е заедно с 
вицепрезидента на Metromedia 
Джон Катлет, който в бъдеще 
става оперативен директор на 
чешкия клон на Радио Свобо-
да. Прессъобщение на компа-
нията  го показва в светлината 
на специалист за популяризи-
ране на американските цен-
ности по света, включително 
Русия. През 2000 г. Грозев ста-
ва президент на Metromedia 
International.

Идва още по-интересното. 
В началото на 2010 г. като съсоб-
ственик на австрийската компа-
ния BG PRIVATINVEST GmbH 
Грозев, заедно със собстве-

ника на „Софарма“ Огнян До-
нев и неговия партньор Любо-
мир Павлов,  купува през де-
кември 2010 г. вестникарската 
група „България“, която включва 
„24 часа“ и „Труд“, за 40 милиона 
евро!

Кое е интересното тук? „БГ 
Приватинвест Гмбх“, е създаде-
на в края на 2010 г. точно преди 
сделката. Уставният капитал на 
предприятието възлиза на ми-
нимума по австрийското зако-
нодателство 35 хиляди евро, от 
които акционерите – Грозев, не-
говият патрон Карл Хабсбург и 
германският гражданин Дани-
ел Руц – внасят само полови-
ната по време на регистраци-
ята като се възползват от въз-
можността за отложено участие. 
Колегите от „Биволъ” писаха под-
робно по темата и може да види-
те за какво иде реч в подроб-
ности.

Още по-интересното е, че на 
17 ноември 2011 г. Софийският 
апелативен съд отстрани Хрис-
то Грозев от всички правомо-
щия, свързани с управление-
то на бившата вестникарска 
група „България”, като той е об-
винен, че е възпрепятствал дей-
ността на медиите. Нещо повече 
– на 27 юли 2012 г. Софийският 

градски съд анулира споразуме-
нието между „БГ Приватинвест 
Гмбх“, Донев и Павлов, като по 
този начин лишава Грозев от ак-
тиви.

Според постановление-
то „предприемчивият бизнес-
мен” не е имал правомощието да 
сключи сделка за закупуване на 
вестникарска група „България“, 
тъй като към момента на сключ-
ването му, „БГ Приватинвест 
Гмбх“ не е бил регистрирана и не 
е имало общо събрание, в което 
да са упълномощили Грозев. Де 
факто Грозев е действал от име-
то на фирма-фантом.

Интересна е и връзката с Бо-
рислав Дионисиев, който ре-
гистрира много от фирмите си 
на булевард „Джеймс Баучер“ 23. 
Mediahelp на Христо Грозев е 
на същият адрес. „Съвпадения-
та“ не свършват дотук. Жената, 
с която живее Дионисиев, Ми-
хаела Калайджиева, е сестра на 
бившия български министър по 
европейските въпроси Гергана 
Паси, която учи с Грозев в ан-
глийската гимназия в Плов-
див.

Освен това Гергана Паси е 
председател на българския клон 
на паневропейския съюз, докато 
постоянният бизнес партньор на 
Грозев, Карл Хабсбург, е ръко-
водител на австрийския клон 
на същата организация, която 
дълго време е оглавявана от ба-
щата на Хабсбург.

През 2014 г. Грозев навли-
за, забележете, на украинския 
пазар, придобивайки мрежа 
от радиостанции, които, пър-
во, са известни като Radio EU, а 
по-късно са преименувани на 
Kraina FM. Партньори на Гро-
зев в Украйна са Карл Хабсбург 
и българският „оръжеен барон“ 
Петър Манджуков. Вероятно и 
той е „дисидент“. Друг човек от 
същия кръг е Емилиян Гебрев, 
чиято компания ЕМКО участ-
ва в продажбата на оръжия на 
брадатите чичовци, обявили 
джихад в Сирия.

Стигаме последователно и до 
„разследванията“ за Bellingcat. 

Чели сте „Биволъ” и виждате как 
те се позовават на конкретни 
данни, търговски регистър и 
т.н. Но не и Грозев! В „разслед-
ването“ си за отравяне на На-
вални той се позовава на т.нар. 
„сиви данни“. Сиреч класифици-
рана информация. Т.е. някой 
накъде тайно е записал или си е 
признал отговорност за това. 
Не можете да го проверите ни-
къде, но какво е разследващата 
журналистика без малко дове-
рие…

Много подобна беше истори-
ята и с работата на сайта относ-
но предполагаемо използване 
на химическо оръжие от режи-
ма на Асад в Сирия. Впрочем 
след освобождаването на града 
самият Асад гласува на избори-
те в град Дума, за който Западът 
твърдеше, че сирийските воен-
ни са използвали хлор.

Тогава дори продуцент от но-
вините на Би Би Си заяви, че хи-
мическата атака в сирийския 
град e медийна постановка.  
Разбира се, Британската медия, 
се разграничи от твърденията. За 
обоснованите съмнения за мани-
пулация още тогава писаха ня-
колко независими журналисти, 
включително западни.

Да се върнем на Грозев. За да 
докаже правотата си с оглед по-
следните събития, нашият човек 
си е постнал в акаунта в Twitter 
някакви обсъждания от русна-
ци как искали да му навредят. 
Става въпрос за някакъв рандом 
руски канал в Телеграм.

И един последен въпрос. 
Издирването на журналист било 
прецедент! Но защо тогава САЩ 
издирват Сноудън? Защо беше 
арестуван Асандж? Би било 
много интересно, ако утре САЩ 
обявят някой български жур-
налист за федерално издирва-
не, дали американският посла-
ник ще бъде привикан да дава 
обяснения и цялата либерал-
на общност ще пише и възди-
ша на почивки? Нали сме част 
от цивилизования свят и няма 
двойни стандарти? Нали?

Източник: Народ.бг

Стига сълзи и вопли 
за Христо Грозев!

Петър Волгин:
Да наричаш Христо Грозев „разследващ журналист“ е про-

ява на тежка глупост или неизлечима мозъчна увреда. Ко-
леги, наистина се излагате, като използвате това определение 
за един обикновен интригант. Поне малко помислете, преди да 
повторите тази нелепица. Този човек е всичко друго, само не и 
журналист, камо ли такъв, който прави разследвания.

Хайде да си говорим с факти. Преди години Христо Грозев 
създавал радиостанции в Русия. Такаааа. Колко разследващи 
журналисти познавате, които с доходите си от разследвания са 
се занимавали с подобен бизнес? После Христо Грозев заедно 
с Любо Павлов и Огнян Донев стана собственик на най-по-
пулярните вестници в България. Сигурно пак с хонорарите от 
журналистически разследвания се е превърнал в медиен маг-
нат, нали?...

Имам в приятелската си листа истински разследващи жур-
налисти. Много ми се иска да ми обяснят защо и те не са ста-
нали медийни магнати с парите, които са спечелили от раз-
следванията си. Явно няма нищо по-лесно от това, като гледам 
„журналистическите“ успехи на въпросния човек.

Христо Грозев може да е всякакъв. Човек на западни специ-
ални служби, момче за изпълнение на поръчки, провокатор 
или обикновен лъжец. Обаче със сигурност не е журналист, 
да не говорим за разследващ. Така че, ако имате поне малко 
себеуважение, колеги, не произвеждайте този човек в журна-
лист. Сами себе си обиждате.

Бен НОРТЪН 

С
ъединените щати са 
предприели най-малко 
251 военни интервен-
ции в различни страни 

на света между 1991 и 2022 г. 
Това се казва в доклад на Изсле-
дователската служба на Конгре-
са, правителствена институция 
на САЩ, която събира информа-
ция от името на Конгреса.

Докладът документира още 
218 американски военни ин-
тервенции между 1798 и 1990 
г.

Това прави общо 469 амери-
кански военни интервенции 
от 1798 г. насам, които са били 
признати от Американския кон-
грес.

Тези данни бяха публикува-
ни на 8 март 2022 г. от Изсле-
дователската служба на Конгре-
са (CRS), в документ, озаглавен 
„Случаи на използване на въоръ-

жените сили на Съединените 
щати в чужбина, 1798-2022 г.“

Списъкът на държавите, 
насочени от американски-
те военни, включва огромно-
то мнозинство от държави-
те, включително почти вся-
ка  страна в Латинска Амери-
ка и Карибите и по-голямата 
част от африканския конти-
нент.

От началото на 1991 г. до 
началото на 2004 г. американ-
ската армия е предприела 100 
интервенции, според доклада 
на Изследователската служба 
на Конгреса. Този брой нара-
ства до 200 военни интервен-
ции между 1991 и 2018 г.

Докладът показва, че след 
края на първата студена война 
през 1991 г., в момента на едно-
полюсната хегемония на САЩ, 
броят на военните намеси на 
Вашингтон в чужбина значи-
телно се е увеличил.

От общо 469 документи-
рани чуждестранни военни 
намеси, Изследователската 
служба на Конгреса отбеля-
за, че правителството на САЩ 

официално е обявило война 
само 11 пъти, само в пет отдел-
ни войни.

Данните изключват войната 
за независимост на американ-
ските заселници и Британска-
та империя, всякакви военни 
действия между 1776 и 1798 г. 
и Гражданската война в САЩ.

Важно е да се подчертае, че 
всички тези цифри са консер-

вативни оценки, тъй като не 
включват специалните опера-
ции на САЩ, тайните дейст-

вия или вътрешните намеси.
В доклада се казва, че списъ-

кът на военните интервенции 
не включва тайни действия 
или многобройни събития, 
при които американски войски 
са били разположени в чужбина 
след Втората световна война 

като окупационни сили или за 
участие в организации за взаим-
на сигурност, споразумения за 
бази, рутинна военна помощ 
или операции за обучение.

Докладът също така 
включва разполагането на 
американските военни сили 
срещу коренното население 
в Америка, когато съответните 
територии са били систематич-
но етнически прочиства в на-
силствения процес на засел-
ническа колониална експан-
зия на Запада.

Бен Нортън е журналист, 
писател и режисьор. Той е ос-
новател и редактор на сайта 
Multipolarista, базиран в Латин-
ска Америка.

Източник - Multipolarista 

„Миролюбието“ на САЩ
251 военни интервенции на САЩ са предприети от 1991 г. насам и 469 от 1798 г.

Разследващият журналист Христо Грозев.
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Неолибералният по-
литически свят (в 
това число и наши-
ят провинциален 

и подражателен български 
свят), високомерно подмина-
ва 100-годишнината от създа-
ването на Съветския съюз на 
30.XII.1922 г. от Първия Всесъ-
юзен конгрес на съветите

Годишнината обаче е тол-
кова важна, знаменателна и ве-
лика, че дори и да не се отчита 
и забелязва в „европейския“ ка-
лендар, е с особено значение и 
е задължително тези, които изу-
чават политическата история на 
света и Европа, да я анализират 
и извлекат поуките от същест-
вуването на една велика дър-
жава. Да не говорим за левите 
сили, за които опитът на СССР 
е от съдбовно значение и без 
него те ще погинат безславно 
и дори позорно. 

Създаването и разпадът на 
СССР, които историята поста-
ви в началото и в края на ХХ 
век, за да обозначи отваряне-
то, а след това и затварянето 
на една важна епоха в човеш-
кото развитие, са факти, които 
могат да се разглеждат от най-
различни гледни точки и да се 
оценяват, изхождайки от едни 
или други идеологии. Ала ис-
тинската им оценка не може да 
бъде лишена от правото да бъде 
наречена епохална и съдър-
жаща огромен исторически 
и геополитически опит. Този 
опит трябва да се анализира 
днес,защото неминуемо ще се 

Какво е бъдещето му?
наложи да бъде отново повто-
рен. Тогава ще са ни нужни зна-
ния и умения, за бързото кон-
струиране и управление на съ-
ветския тип общество и във 
повторното формиране на съ-
ветския тип човек. Тогава ис-
торията няма да отпусне прека-
лено много време за продължи-
телни експерименти и нагаж-
дания към изискванията на 
новите реалности.

Големият руски литературо-
вед и историк Вадим Кожинов 
в книгата си „Россия век ХХ“ на-
помня, че държавата в Русия 
винаги е била идеократична и 
уточнява, че „Властта се е ос-
новавала не на система от за-
кони, както е на Запад, а на оп-
ределена система от идеи. Към 
времето на Революцията влас-
тващата идея така или иначе 

се изразява в известната фор-
мула „православие, самодържа-
вие, народност“, която все още 
е съхранявала значението си за 
хората, отправящи се през 1914 
г. на фронта. Но Февруарския 
преврат „отдели“ Църквата от 
държавата, унищожи самодър-
жавието и издигна в качество-
то на образец западноевропей-
ските (а не руските) форми на 
общественото битие, където 
властва не идеята, а законът.“ 
Победата на Революцията 
през октомври 1917 г. е побе-
да над Временното правител-
ство и над управляваната от 
„хората на Февруари“ Бяла ар-
мия. Болшевиките възстано-
вяват идеократичната държа-
ва – макар и по различна фор-
мула. Това именно им осигу-
рява победата над „белите“. В 
смисъла на този тип държава е 
и укрепването на Руската им-
перия и по същество нейното 
спасение, което е силно застра-
шено от Февруарския преврат 
и установеното от него бур-
жоазно господство от западен 
тип. На този факт обръща вни-
мание големият руски философ 
Николай Бердяев в книгата си 

„Извори и смисъл на руския ко-
мунизъм“.

Трябва да отбележим нещо 
изключително важно: идеок-
ратичната държава от какъв-
то и тип да е, и от каквато и 
идеология да е доминирана, 
винаги се нуждае (и затова го 
създава) от нов тип личност, 
който да я изгражда, укреп-
ва и управлява. По това неот-
менимо правило тя съществува, 
него изпълнява и създава усло-
вия за появата и утвърждава-
нето на новия тип личност. На 
него е подчинено и съществу-
ването през цялата му история 
на Съветския съюз. Може да не 
бе достатъчно времето, в което 
това трябваше да се изпълни, но 
няма как да се отрече, че новата 
„имперска“ държава осъщест-
ви повелите на принципа. 

СССР наистина не бе дър-
жава като западноевропей-
ските. И то не толкова, защото 
ги отричаше икономически, по-
литически и социално, а защо-
то създаваше нов тип личност 
с нови морални и нравствени 
ценности, принципи и крите-

рии за оценка на реалности-
те, с нови идеи за обществени-
те отношения дори на битово 
равнище, със справедливост-
та и солидарността, на които 
тази личност служеше. Тя се 

учеше да живее с тях и заради 
тях, а не в егоизъм, стремеж 
към наслади, печалби и успех. 
Тази личност бе морална, а не 
консуматорска.

В състоянието, в което се 
намираше СССР в началото на 
своето съществуване, както и 
възможностите на неговата 

икономика, военна сигурност, 
традиции, най-важното бе мно-
го бързо и преди всичко да се 
решават многобройни и слож-
ни проблеми – както вътреш-
ни, така и идващи отвън. Ге-
ополитическата среда, в която 
се формира тази нова държава, 
бе изключително враждебна, 
реваншистки настроена, от-

мъстителна, за да бъде въз-
можно със собствени сили да 
се осъществяват определени-
те цели. Западът осъзнаваше 
заплахата от Съветския съюз, 
ако той постигне своите цели. 
Заплахи преди всичко от мо-
рално-нравствено и идеологи-
ческо естество, а не от военно. 
Западът знаеше и днес още знае, 
че типът държава на СССР го 
обезсмисля и изключва, защо-
то в нравствено отношение 
стои много по-горе от него. 

И въпреки трудностите бе 
създадена солидна материал-
на база, установиха се нов тип 
обществени отношения, зара-
боти икономика, основана на 
нови икономически правила 
и на нов тип собственост вър-
ху средствата за производство. 
Те ускориха утвърждаването и 
укрепването на новото общество. 
Човек можеше да живее, съз-
дава и твори за общото благо, 
а не за личния си успех. 

За съжаление този „нов чо-
век“, макар и съветски, бе човек 
на буржоазната епоха. За из-
вестно време той живя като 
нов, ала след това отново се 
побра в старата си кожа. 

На стр. 11

Антология

Баладично 
писмо

Не сколасахме с четата, байо. 
Залудо затрихме момчетата. 
Залудо измряхме, Българийо. 
Като псета ни клаха. И нека.
 
Робува си роба робията, 
че що са за роба пет века? 
Щом овчари стадата си криеха 
и ни сочеха подли пътеки.
 
Затуй ли главите ни горди 
анадолски дервиши побиваха? 
И цяла нощ клета Околчица 
мълчалива кръвта ни попиваше.
 
Че ден бе! Кънтяха челата ни. 
Дълба ги оловото жежко. 
Из урвите псуваше вятърът. 
Орлици се виеха тежко.
 
И сбъднах молитвата. Спяха телата ни – 
парцаливи, низвергнати, диви. 
И ние кълняхме и плачехме, Дяконе: 
– Ще възкръснат ли в Българско живите!
 
Ветровете са нашите мисли 
и тъмна вода е скръбта ни. 
Като мътно небе сме надвиснали – 
двеста неми зловещи камбани.
 
По-мъртви от мъртвите, мили народе, 
по-живи от живите, робе и скоте, 
ний пак ще превземем със гръм парахода 
и пак ще загинем! Подписвам се: Ботев.

Балчо БАЛЧЕВ

Панко АНЧЕВ

100 години от създаването на СССР

Ученици дават пионерския 
поздрав на Червения площад 
на 22 май.


