
На 26.01. т.г. в Централния военен клуб 
в София се състоя юбилейна конфе-
ренция „145 години от края на Руско-
турската Освободителна война 1877-

1878 г. и възстановяването на българската дър-
жавност. Приносът на граф Н. П. Игнатиев за 
Освобождението на България“, организирана 
от Фондация „Устойчиво развитие за България“ 
съвместно с други обществено-политически 
обединения. Конференцията е част от богата 

програма за честване на юбилейната годиш-
нина, която ще се осъществи в цялата стра-
на и бе водена  от изтъкнатата общественич-
ка г-жа Станка Шопова, председател на Фонда-
ция „Устойчиво развитие за България“. 

С приветствено слово към участниците във 
форума се обърна Н.Пр. Елеонора Митрофано-
ва посланикът на Русия в България. (Словото 
на Н.Пр. публикуваме на стр. 6)

На стр. 2

И
ма факти, които очерта-
ват границите на една 
особена екстериториал-
ност в историята. Тяхно-

то значение пред лицето на света 
не подлежи на преоценка, защо-
то макар и човешко дело, те носят 
като неизлечим печат знака на Бо-
говдъхновението и Божествения 
промисъл, с който са наченати. Ру-
ско-турската освободителна война 
от 1877-1878 г., за нас, българите, 
като православен народ, е велико 
достояние, не само защото тя въз-

станови погиналата преди 485 години българска държавност, а за-
щото осъществи това в името на най-висшата евангелска доброде-
тел – обичта към ближния. Никой друг народ преди и след тази 
война не е осъществявал нравствен подвиг за друг народ, равен 
на подвига, който извърши народът на Русия, за възкресението 
на България. Императорският дом, Светият клир на Руската пра-
вославна църква, политическата класа на най-могъщата славянска 
държава, интелигенцията и доблестното офицерство на империята, 
бяха единни в мисията на Русия „да освети света с великата си 
безкористна и чиста идея“, както я формулира писателят Фьодор 
Достоевски.

В края на своя знаменит опус „Още една по-особена дума за сла-
вяните и славянския въпрос“, великият провидец пише: „Ако на-
циите не живеят в името на висши цели и служба на човечеството, 
а служат само на собствените си интереси, те непременно ще за-
костенеят, ще загинат, ще умрат. А по-висши цели, от тия, които 
си поставя Русия, няма!“

След „Времена разделни“ и „Тъмнини дълбоки“, най-сетне, звез-
дата на пленителното щастие, наречена Свобода, изгря над 
робската нощ на България. Но преди 145 години когато тя ог-
рея душите и просторите български, бяха онези столетия на са-
можертва и на българско мъченичество, в името на Христа. И 
тяхната святост се трансформира в барутната енергия на не-
устоимото българско Възраждане. Тази святост усили темелите 
на извечните обиталища на вярата и волята за избавление. В 
черкви и манастири, в скитове, параклиси и оброчища, се въз-
правяше поваления български дух. Преводачът на „Житие и 
страдания грешнаго Софрония“ – Луи Леже, един от честните и 
светли умове на Франция, удивен от протуберансите и стремле-
нията на българското народно Възраждане, ще възкликне, че 
чудото на 19 век не е изобретяването на парния локомотив, а 
възкресението на българите за обществен и държавен живот. 
Въпреки жестокостите на поробителя, въпреки пролятата българ-
ска кръв, която дори не успяваше да засъхне върху ятаганите на 
тиранина, или може би тъкмо поради страдалчествата и свя-
тата обреченост на тази съпротива и надежда за избавление, 
„Смертю смерт поправ“, Бог въздигна из недрата на богохра-
нимия народ могъщия ствол на волята за национално осво-
бождение. До Раковски и Левски, до Каравелов и Ботев, до Хад-
жията и Караджата, до Бенковски и Волов, се възправиха сенките 
и крепките рамена на хилядите знайни и незнайни синове на Бъл-
гария, за да възвърнат и опазят нейната поругана чест. 

„Как сладко е да се умре за Отечеството!“ – възкликва качени-
ят на бесилото в Горна Оряхо-
вица Георги Измирлиев-Ма-
кедончето. 
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От стр. 1
И тиранът изтръпва, за-

щото знае, че когато синове-
те на един народ, пред лицето 
на самата смърт изричат та-
кива думи, то няма сила, коя-
то да може да спре неотвра-
тимия ход на историята. На 
такива мъже не им стига само 
довчерашната гордост в при-
мирението: „Да ми се риза белее, 
да ми се перчем ветрее, кога ме 
утре обесят“. Те искат Отечест-
во и Свобода! И няма власт над 
такива глави, „които са готови 
да се отделят от раменете си“! 

И пламъците на Април, си-
янието на Околчица, трънени-
те венци на страданието в Пе-
рущица, в Батак и Бояджик, по-
казаха на света, че във велика-
та решителност на българина 
никога няма  да секне волята: 
„За един удар, има сила йощ!“.

И Великото стана! Когато 
на 24 април 1877 г. епископ Па-
вел прочита в Кишинев Мани-
феста за обявяване на война-
та; когато император Алексан-
дър Втори прекъсва речта си, 
заради риданието, което дави 
гърдите му; когато на Скаково 
поле са строени първите дру-
жини от българи-доброволци 
от Добруджа, Мизия, Тракия 
и Македония, и от всички кра-
ища на многострадалното ни 
Отечество, а офицерите едва 
ги удържат в строя, светът по-
лучава отговора на въпроса 
зададен от Достоевски: „Защо 
Русия се нагърбва с такива гри-

жи?“. 
И пред лицето на света и 

историята великият писател 
отговаря: „За да заживее висш 
живот, велик живот, за да ос-
вети света с великата си безко-
ристна и чиста идея!...“ И този 
отговор, със своята нравстве-
на сила, е напълно достатъчен 
за обяснението защо нищо не 
може да отклони Русия от ней-
ната Велика Богоспасителна 
мисия в избавлението на бра-
та роб. И се начеват дни на не-
виждано народно единение и 

единодушие. Дни на безпри-
мерни изпитания, но и дни на 
възторг, на нечуван и невиж-
дан героизъм. Започва страхо-
вития календар на онези 314 
денонощия, през които един 
руснак ще умира за свобода-
та на 20 българи. И страшна ще 
бъде жътвата на смъртта, за-
писана в този календар.

Русия заплати нашата сво-
бода с кръвта на десетки хиля-
ди свои синове. И правдата за 
тази хекатомба ще се предава 
като най-отличителния знак в 
паметта на българската кръв - 
от род в род и от век на век. 

И така ще бъде до века!
Ето това отдавна са изчисли-

ли наемните счетоводители на 

омразата, враговете българ-
ски и руски. Вече повече от 30 
години за тях няма почивен 
ден. Но около деня на Възкре-
сението на България за държа-
вен и обществен живот, както 
и на самия 3-ти март – нацио-
налния празник на държава-
та ни – за срам и позор се раз-
пълзяват като торни бръмбари 

т.нар. „умни, успешни и красиви 
провидци“. И се заемат с късна 
дата да омаловажават сътворе-
ния от историята подвиг на ру-
ския народ за освобождението 
на братска България. Целта е 
прозрачна и ясна: да бъде ом-
ърсено, обругано и отречено, 
а по възможност и забравено, 
великото историческо дело на 
Освободителката - Русия.

Но де да бяха само те, та чо-
век да махне с ръка. В едно об-
щество, където вече, уви, всич-
ко е пари, цената на честта и 
добродетелността не са непо-
силни за тежките кесии. И нали 
всеки грях има своята цена, юди-
те на нашето тъжно съвремие 
заработват, защото днес е тях-
ната жътва. Утре – нито някой 
ще има нужда от тях, нито ня-
кой ще ги слуша. На този фон 
обаче не остават по-назад и дър-
жавните ни мъже. Изчервява-
хме се от срам години наред, ко-
гато в речите на президенти и 
министри, по случай Деня на 
Освобождението, не беше спо-
менавано дори името на Осво-
бодителката! Нежели името на 
поробителя. Това само очерта-
ваше измеренията на позор-
ния статут на днешна „свобод-
на и демократична България“. И 
все по-ясно указваше мъртвата 
колонизаторска хватка. За да 

се стигне до положението, че за 
Русия може да се говори или 
само лошо, или само позорно 
да се мълчи. Камо ли да й бъдат 
признати неизброимите измере-
ния на нейния подвиг или дори 
достиженията и достойнства-
та, в която и да е област на чо-
вешката дейност.

И това не са реалностите само 
на днешния ден. Още от първа-
та половина на 19 век, подобни 
на днешните торни бръмбари, са 
се търкаляли флатуленциите на 
известния със своята „другост“ 
маркиз  дьо Кюстин. Днес дори 
дълбоките нравствени анализи 
на великия Достоевски с лекота 
са приравнени с елементарния 
етикет „путинска пропаганда“. 

Това идва да ни подсети, че 
няма затишие по фронтовете на 
клеветата и нейното отстояване. 
И все пак промяна има: страни-
те от освободените от Русия все 
по-често започнаха да забравят, 
че още от библейски време-
на най-презреният грях е не-
благодарността. И днес, когато 
„притча во езицех“ е т.нар. руска 
агресия, на Запад се намери един 
единствен честен интелектуа-
лец, финландският блогър Вей-
ко Корхонен, който системати-
зира руския принос в пътя към 
свободата на държавите от по-
ловин Европа и на значителна 

част от Азия. На 19 май 2022 г., 
за неудоволствие на върховния 

диригент и оркестрантите, съ-
провождащи неспирната ария 
на русофобията, той зададе след-
ния въпрос: „Питате за резул-
татите от руската агресия?“ 
И в отговор изброи държави-
те, които са получили държав-
ността си благодарение на Ру-
сия. Съвсем накратко, за да не 
получат сърцебиене нашите пла-
тени доморасли русоотрицатели, 
ще си позволя да цитирам онези 
известни от историята факти, за 
които обаче, е наредено да бъдат 
забравени и нежели изтрити: 

Финландия, пише Вейко 
Корхонен - получава на два пъти 
своята държавност – през 1802 
г. и през 1918 г. По волята на Ру-
сия. Дотогава никога ние не сме 
имали собствена държава. 

Латвия става държава през 

1918 г. Дотогава тя също не е 
имала собствена държавност.

Друга, родена от руска-
та воля държава е Естония. Тя 
също не е имала държавност до 
1918 г. 

Литва и Полша възстановя-
ват държавността си, също бла-
годарение на Русия, през 1918 г., 
а Полша получава това върховно 
благо още веднъж – през 1944 г.

България е другият случай, 
в който, благодарение на нрав-
ствения подвиг на руския на-
род, възкръсна от пепелищата 

на историята (което е и темата 
на днешната конференция).

 Спасени от изтребление, 
благодарение на Русия, продъл-
жава Корхонен, бяха народите 
на Армения и Грузия, а Тюрк-
мения, Киргизия и Казахстан, 

никога не са имали държавност. 
Както и Монголия. Те придоби-
ха този си статут благодарение 
на наследника на руската импе-
рия – СССР.

Още две съюзни републики 
– уточнява честният финлан-
дец – Беларус и Украйна, дъл-
жат своята държавност на Съ-
ветския съюз.

Ролята на Русия и СССР е от 
решаващо значение в ражда-
нето и формирането на държа-
ви като КНР, Виетнам, Север-
на Корея, Индия, Алжир, Куба, 
Израел, Ангола и Мозамбик.
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За общите ни духовни цен-
ности през вековете, за истори-
ческите събития, свързани с Ос-
вободителната война от 1877–
1878 г. и братството на руския 
и българския народ, както и за 
изпитанията на днешно време, 
свои мисли и виждания споде-

лиха Янка Такева, председател 
на Синдиката на българските 
учители, Боян Ангелов, пред-
седател на Съюза на български-
те писатели, видните политици 
Красимир Премянов, предсе-
дател на Съюза на тракийски-
те дружества в България и зам.-
председател на Федерацията за 
приятелство с народите на Ру-

сия и ОНД, лидерът на АБВ Ру-
мен Петков.  

Доклади с приносен харак-
тер по обявените теми изнесо-
ха: Минчо Минчев (Словото 
поместваме отделно), журна-
листката Калина Канева, ав-
тор на документални книги, 
сред които и за граф Игнатиев, 
историците проф. Андрей Ан-

дреев, проф. Нина Дюлгерова 
и проф. Искра Баева, киноопе-
раторът и писател проф. Лю-
бомир Халачев, дипломатът и 
писателят Анатолий Шчелку-
нов, бивш генерален консул на 
РФ в България и почетен граж-
данин на Варна (чрез видео 
включване).

Впечатляващо беше едино-
мислието за това, че трябва да 
се отстоява историческата пра-
вда, традициите и идеалите на 
българския народ, почтеността 
и признателността за градивна-
та роля на Русия за национал-
ното ни Освобождение и за въз-
становяването на българската 
държава.

На участниците и гостите на 
конференцията беше предста-
вена фотодокументална из-
ложба за граф Н. П. Игнатиев, 
която скоро ще бъде  експо-
нирана в Руския дом в София.

Красимир Премянов, Янка Такева, Н.Пр. Елеонора Мит-
рофанова, Станка Шопова, Боян Ангелов и Румен Петков.

Проф. Нина Дюлгерова, проф. Андрей Андреев и Калина Канева.

Докато нашите пишман 
политици се замерваха 
с взаимни обвинения 
в корупционни схеми 

и далавери, а отиващата си по-
сланичка на САЩ Херо Муста-
фа изразяваше разочарование 
от факта, че у нас няма осъде-
ни дори от санкционираните 
по закона „Магнитски“, бел-
гийските прокурори разши-
риха списъка на заподозре-
ните в корупция евродепута-
ти с още двама. И двамата са от 
управляващата в Полша пар-
тия „Право и справедливост“. 
Така към кервана на корумпи-
раните, воден от бившата за-
местник-председателка на Ев-
ропарламента гъркинята Кай-
ли, се присъединиха и пред-
ставители на управляващия в 
Полша политически елит. 

Българските граждани, 

родени и учили по времето на 
социализма, когато в часове-
те по български език и литера-
тура задължително се изуча-
ваше пътеписът на Алеко „До 
Чикаго и назад“, вероятно си 
спомнят един любопитен де-
тайл от американската дейст-
вителност по онова време. Ко-
гато Алеко изразил гласно въз-
хищението си от американска-
та демокрация, един сърбин го 
приземил с думите: „И тука е 
велика корупция, както у нас. 
Навсякъде парица е царица!“. 

Преди седмица, обаче, на-
учихме, че корупция може-
ло да има и в подпомаганата 
от колективния Запад „про-
евроатлантическа“ Украйна, 
представяна ни като „невинна 
жертва на руската агресия”. И 
то по време на война! Доказа 
ни го украинският президент 
Володимир Зеленски, който 
съобщи, че започва чистка на 
корумпирани държавни слу-
жители. За това писа дори 
вестник „Сега“ (24.01.2023), 
след като дни по-рано упрек-
ваше ръководството на Гер-
мания, заради колебанията 
му относно предоставянето 
на танкове „Леопард-2“ на ре-
жима в Киев: директно, или 
чрез други страни от НАТО, 

разполагащи с въпросните 
танкове. Съгласно публика-
цията „Зеленски прави чистка 
на корумпирани“, с постовете 
си са се разделили заместник-
главният прокурор на Украй-
на Олексий Симоненко; три-
ма заместник-министри (за-
местник-министърът на от-
браната по снабдяването на 
войските с продоволствия и 
оборудване Вячеслав Шапо-
валов, заместник министъ-
рът на общините, територии-
те и инфраструктурното раз-
витие Василий Ложински, 
ведно с още двама служите-
ли на регионалното министер-
ство и заместник-министъ-
рът по социалната политика). 
По негово желание бил освобо-
ден заместник-ръководите-
лят на президентската кан-
целария Кирило Тимошенко. 
Заради съмнения в корупция 
били отстранени петима реги-
онални губернатори: Вален-
тин Резниченко на Днепро-
петровска област; Олександра 
Старуха на Запорожка област; 
Олексий Кулеба на Киевска об-
ласт; Дмитро Живицки на об-
ласт Суми и Ярослав Януше-
вич на област Херсон. Минис-
търът на отбраната Олексий 
Резников също е обвиняван в 

корупция на високо равнище. 
Според Националното ан-

тикорупционно бюро на Ук-
райна (НАБУ) заместник ми-
нистърът на общините, тери-
ториите и инфраструктурното 
развитие Василий Ложински 
е бил заловен, докато прием-
ал подкуп от 400 000 долара, 
за да улесни закупуването на 
електрогенератори на зави-
шени цени. Според изявление 
пред брюкселския „Политико“ 
на разследващия журналист 
и основател на разследващия 
уебсайт „Наши гроши“ Юрий 
Николов, украинските воен-
ни части, дислоцирани далеч 
от фронтовата линия в Полта-
ва, Суми, Киев, Житомирска, 
Черниговска и Черкаска об-
ласти, са получавали основни 
хранителни продукти на 2-3 
пъти по-високи цени. Укра-
инското МО е подписало сдел-
ката с фирма, свързана с него-
ви бивши служители. Минис-
търът на отбраната Резников 
твърди, че това било „техниче-
ска грешка“, при която изпъл-
нителят искал да напише цена-
та в килограми, а не на брой-
ка, но всички предишни дого-
вори показвали, че МО винаги е 
купувало яйца на бройка. Един 
вид, украинското МО се е „са-

монасадило на пачи яйца“. Дру-
гата голяма далавера е свърза-
на с доставката на електроге-
нератори, при което държав-
ни служители са се сговорили 
с група посредници и осигу-
рили сключването на дого-
вори за обществени поръчки 
с предварително определени 
стопански субекти. Стойност-
та на договорите е била зави-
шена с 280 милиона гривни (7 
милиона евро). Това, според 
НАБУ, е бил подкупът, който е 
трябвало да бъде изплатен на 
длъжностните лица за тяхно-
то съдействие. 

Засега не се съобщава за 
далавери с препродажбата 
на подарените, включително 
от България, оръжия и бое-
припаси, но ще напомня, че 
преди няколко месеца турски 
вестници цитираха прези-
дента на Нигерия, който каз-
ва, че оръжия от Украйна се 
озовават в страните от Афри-
ка. Част от тях дори изплували 
от водите на езерото Виктория! 
През миналата седмица пак 
вестник „Сега“ (25.01.2023) съ-
общи, че началникът на укра-
инския ГЩ Валери Залужний 
дарил на армията 1 млн. до-
лара, които бил получил като 
наследство. Колко български 

генерали могат да се похва-
лят с такива наследства и да-
рения на Българската армия? 

Въпреки че според германския 
Ди Велт, най-бедната страна 
в ЕС, сиреч България, е спа-

сила Украйна в първите дни 
на войната с Русия. За пода-
рените от български граждани 
електрогенератори на Украй-
на да не говорим. Вероятно и те 
са напълнили с пачки джобове-
те на някои украински корум-
пирани прекупвачи. В замяна 
на всичко това от украинска 
страна изразиха благодарност 
на „Кирчо и Кокорчо“, които се 
оказаха и съавтори на пред-
ложението за санкции срещу 
Русия, и крипто оръжейни 
снабдители на Киев. За инди-
ректното им замесване в дала-
верите на крипто пирамидата 
„Нексо“ да не говорим. Тяхната 
„борба с корупцията“ наумя-
ва на криминале, в което ка-
соразбивачи биват търсени 
от полицията и прокуратура-
та за залавянето на други ка-
соразбивачи и обирджии. Оп-
равданията на ПП и ДБ за щед-
рите предизборни дарения от 
служители на „Нексо“ са също 
толкова неубедителни, колко-
то и информациите на нашите 
„независими“ медии за хода на 
войната в Украйна. Дни наред 
последните ни заливаха с но-
вини за няколко десетки гер-
мански танка „Леопард-2“ и 
американски „Ейбрамс“, кои-
то щели да променят хода на 
войната срещу Русия. Само че 
Зеленски иска 300, а пък ще 
му изпратят 80, от които 31 
американски танка „Ейбрамс“ 

и 14 германски „Леопард 2“. 
При това не веднага, а до април 
2023 г. Според Гюнери Джъва-
оглу, това отваряло пътя на 
Полша да изпрати и тя на Зе-
ленски 50-100 танка „Леопард 
2“. („Миллиет“/26.01.2023). 
Мехмет Али Гюллер пък кон-
статира, че Полша индиректно 
отдавна е в Украйна. („Джумху-
риет“, 28.01.2023). Сиреч, 
НАТО и ЕС воюват с Русия, 
колкото и да уверяват, че не са 
страна във военния конфликт. 
Засега воюват с техника, бое-
припаси и наемници, а утре и с 
войски. …Външният министър 
на Германия Аналена Бербок 
каза нещо, което собственото й 
ведомство опроверга: „Ние сме 
във война с Русия!“. А италиан-
ският министър на отбрана-
та Гуидо Крозетто обявил, че 
Третата световна война ще 
започне, когато руските тан-
кове се появят в Киев. (Prav-
da.Ru., 28.01.2023). Керванът на 
безумието сякаш няма спира-
не!

Междувременно, русна-
ците превзеха Соледар и съ-
средоточават сили за превзе-
мането на Бахмут. А след съ-
общенията за изпращането в 
Украйна на нови западни бро-
нирани бойни мишени, пар-
дон машини, от руското МО ка-
заха, че и тези танкове горят 
както другите. Въпреки преду-
преждението, нашите евроат-

лантици и техните поддяква-
щи „медийни мисирки“, се дър-
жат така, сякаш ескалацията 
на военния конфликт в Ук-
райна е предпоставка за „една 
ближна обща веселба“. Едва на 
25 януари БНТ съобщи за па-
дането на Соледар, позовавай-
ки се на официални признания 
от украинска страна. Украин-
ските сили, санким, се били из-
теглили, а не са били прогоне-
ни или унищожени! Очевид-
но нашите медии са осъдени 
да приличат на Чудомировия 
глашатай Станчо Барабанчо, 
който известявал жителите за 
пристигането на важна осо-
ба, а пък особата вече била 
отишла в друго село. То бива 
свобода на мисълта и медии-
те, ама чак такъв слугинаж не 
бива. Не може да има свобода 
на мисълта там, където тя от-
съства.

Между впрочем, Зеленски 
обяви, че се забранява на 
държавните служители да по-
чиват в чужбина. Което пък 
показва, че докато обикнове-
ните украинци гинат в око-
пите, или в обстрелваните с 
ракети градове на Украйна, 
високо платени чиновници 
са почивали по курортите на 
Гърция, Турция, Египет или 
Испания. А може и да са пре-
бивавали по нашето Черно-
морие заедно с другите укра-
ински бежанци.

Корупцията вампиряса!

Петко ПЕТКОВ

Радиоразпръсквателна служба преди 9.09.1944 г. 
Рисунка - Чудомир
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Не зная докога ще продължава 
това злощастно състояние на 
държавните дела, но от време-
то на баща ми и неговите пред-
шественици не преставаха да 
идват при нас постоянно жал-
би срещу игото на поробители-
те от патриарси, епископи, мо-
наси и обикновени бедни хора. И 
нито един не е дохождал, без да 
е гонен от сурова печал и без да 
бяга от жестокостта на свои-
те господари; и страхувам се от 
въпросите, които ще ми зададе 
в него ден Творецът; и реших в 
ума си, ако така е угодно на Бог, 
ще хвърля всичките си войски и 
хазна, ще пролея кръвта си до 
последна капка, но ще се поста-
рая да ги освободя.“ 

Както се вижда, православ-
ната вяра и славянската при-
надлежност са златната амал-
гама на благородната мисия, 
която е отприщвала енергия-
та на руската власт и руското 
общество през вековете, при-
давала им е блясък и благо-
родство, окриляла ги е за сла-
вата и величието на Русия и е 
предопределила и пътя за Ос-
вобождението на България. 
Тук, на това място, би било умес-
тно да бъде цитиран идеоло-
гът на Източния въпрос Кон-
стантин Леонтиев, но аз ще 
спомена само неговата циви-
лизационна формула, която 
има преобладаващо кръвно-
духовно компонента. Срещу 
тази цивилизационна форму-
ла на Леонтиев – „да се сбли-
жим и сдружим“, винаги е бил 
насочен векторът на цялост-
ната политика на враговете на 
Русия и славянството. 

Именно в резултат на после-
дователната и насочена ру-
софобия, която отчита и осъз-
нава духовните и културни-
те основания на създадения 
от историята българо-руски 
цивилизационен съюз, осно-
ван на грандиозния принос 
на българското православие и 
Кирилската писменост и въз-
дигнатата на нов етап с Освобо-
дителната война от 1877-1878 г. 
формула на Леонтиев, могат да 
бъдат очертани границите на 
българската историческа съд-
ба. Към нейните страдалчески 
черти, в огледалото на истори-
ята, могат да бъдат разчетени и 
посланията и основанията на 
българофобията, която пред-
хожда по време миязмите на 
целенасочената русофобия. 
От кладите на богомилите, от 
ненавистта на потомците на за-
падното рицарство, погинало от 
Калояновия меч край Адриано-
пол, през откровенията на княз 
Бисмарк на Берлинския кон-
грес, че те не са се събрали тук 
да правят „българите щастли-
ви“, през краха в Ньой, разте-
разанията в Париж след ВСВ 

и последствията след наивно-
то съгласие за капитулация в 
Малта, всички тези свидетел-
ства за българската участ, не 
издават по-малка ненавист 
към нас, от колкото омразата 
към всички руско. Но ако не-
навистта към Русия, може все 
пак да бъде обоснована с ней-
ната плашеща огромност и 
сила, то ненавистта към поня-
тия като „българин“, „България“ 

и „всичко българско“, издават 
заплахата за един предопре-
делен край не само на наша-
та държавност, но и за наро-
да ни. 

Недвусмислено доказател-
ство за това е днешната наша 
народностна участ, когато в 
прегръдките на т.нар нов ци-
вилизационен избор, без при-
ятели и надеждни съюзници, 
България се топи пред очите 
на света като юлска пряспа, 
когато всеки ден население-
то ни намалява с 235 човека, а 
всяка година със 100 000 бъл-
гари. 

Уважаеми приятели,
За разрухата на живота ни 

няма да говоря, но искам да 
обърна вниманието ви за пред-
намереното сатанизиране на 
руси и българи, за което мнози-
на си затварят очите. Сатанизи-
ране, основание за което, както 
вече споменах, е сътворения от 
историята ни българо-руски ци-
вилизационен съюз.

И Русия, и България, всяка 
следвайки своя път през веко-
вете, поради неразчленимост-
та между духа, културата и ци-
вилизационната си същност, 
са и ще бъдат несменяема цел 
за отстрел от безмилостно-
то дуло на „изначалната нена-
вист“, с която ние днес, уви, 
по зла шега на случая, сме съ-
юзници. 

 Това обяснява и всички из-

мерения на разрухата – мате-
риални и духовни, в които е за-
тънала държавата ни. И макар 
да знаем, че всяко освобожде-
ние на България е предпослед-
но, тъкмо затова трябва ясно да 
осъзнаваме, че мъртвата хватка 
на тази, нека повторя, изначал-
на ненавист, е по-страшна и от 
ръждясалия кървав ятаган на 
поробителя. И че ще е дълъг и 
жесток новият български път 

на страданието, в който гро-
хота на битката между Изто-
ка и Запада, която продължа-
ва без прекъсване от 1054 г. до 
днес, само ще възражда или ще 
обезсилва нашата българска на-
дежда за избавление. И няма да 
е лесно нито на Русия, нито на 
България. 

Мислех че тук ще сложа точ-
ка на тези мои политнекоректни 
и неправилни, от гледна точка на 
конюнктурата, размисли. Све-
тостта на великата годишнина, 
която отбелязваме, обаче, прос-
то ме задължава още веднъж да 
се позова на великия провидец 
Фьодор Михайлович Достоев-
ски и съвсем телеграфно да при-
помня случая с неговия съвре-
менник, прочутия за времето си 
военен кореспондент на в. „Дей-
ли нюз“ Арчибалд Форбс. 

Като признава достойнства-
та, както ги определя Достоев-
ски „на прекрасните му и за-
дълбочени статии от бойното 
поле“, писателят не скрива своя 
потрес от заявената позиция на 
Форбс, че в момента, когато ру-
ската армия преминава Дунав, 
турците имат пълното право да 
изтребят цялото българско на-
селение, на север от Балкана! И 
че Форбс, почти съжалява, заде-
то нещата не са се развили така. 
„Защо, пита писателят, този 
наистина образован човек, чес-
тен, правдив, талантлив, ху-
манист, представител на тол-
кова велика и претендираща 

за просветеност нация, може 
така хладнокръвно да припис-
ва подобни права на турците? 
Това ли е, пита той, последни-
ят цвят и плод на английската 
цивилизация?“ И Достоевски 
намира отговора в „кръвното 
презрение на Европа към сла-
вяните и славянското племе“.  
„Форбс допуска – пише Досто-
евски – че е възможно и раз-
умно дори, да се изколят всич-

ки българи до един, цялото пле-
ме българи, жените и децата! 
Причината в случая е именно 
това западноевропейско пре-
зрение към всичко, което носи 
името славяни. Тъй че българи-
те можеш да ги попариш с вря-
ла вода като гнездата на дър-
веници в старчески одър!“ – за-
ключава писателят.

Както се вижда, генезисът 
на възходите и страданията 
на славянските народи, и по-
специално на нас, българите, 
има своите цивилизационни 
основания. Няма съмнение, че 
дори хора, просветени и обра-
зовани като джентълмена Арчи-
балд Форбс, не са гледали на нас, 
българите, като на народ с вели-
ка история и с огромен принос 
в световната култура и цивили-
зация. Актуалният въпрос към 
днешния ден е дали и сега, кога-
то тук, в България, та са безспор-
ни господари, ни оприличават 
на нещо по-различно от „гнезда 
на дървеници“?

На този въпрос нека всеки 
сам и честно да си отговори. И 
сам да намери своето място и 
мястото на своите деца и вну-
ци във великия разлом на све-
та, който вече застрашително 
тътне. Аз лично мисля, че реал-
ностите на последните 34 годи-
ни показаха нагледно, как сата-
нинската мелница, която без-
жалостно премила народа ни, 
е всъщност едно ново издание 
на непроменимите възгледи на 

онзи далечен кореспондент на 
в. „Дейли нюз“. От тези непро-
меними възгледи на Форбс и 
предците му, извира и омраза-
та към Русия. „Как ли я мразят 
сега на Запад, пита се Достоев-
ски и добавя – инстинктивно, 
подсъзнателно, как ли се радват 
на всеки неин неуспех, на всяка 
нейна беда?“

Да отговаряме ли на про-
видеца отпреди 145 години? 
Да си обясняваме ли причи-
ните за санкциите и сатани-
зацията на Русия днес? Да раз-
съждаваме ли за съдбата на га-
зопроводите „Южен поток“ и 
на АЕЦ „Белене“? За взривения 
„Северен поток“ 2 и биолабора-
ториите, които задълбочено из-
следват славянския ни геном? 
Да търсим ли някаква връзка 
между случаите Скрипал, На-
вални и Гебрев? Да разказва-
ме ли отново пророчествата 
на Достоевски, както и наши-
те несвършващи спомени за 
бъдещето? 

Една ирландска поговорка 
гласи, че ако двама съседи се ка-
рат и бият, значи у единият от 
тях непременно е пренощувал 
англичанин.

Така че всичко е пред очите 
ни. И няма нищо ново под слън-
цето. Има една истина и тя е, че 
силата никога не се е нуждаела 
от посредници. Че слабите ви-
наги ги бият. Че България без 
Русия е обречена! Че и Русия 
без България би била разни-
щена! Че пътят ни в страдание-
то е общ и неотменим и, че не 
случайно „то нашата любов в 
една съдба превръща“. 

Уважаеми приятели,
По зададената тема на кон-

ференцията остана частта за го-
лемия приятел на българската 
кауза граф Николай Павлович 
Игнатиев, името и дейността на 
когото също не бяха пощадени 
от помията на платената русо-
фобия. Не зная как е избирана 
датата на днешната конферен-
ция, но тъй като възнамерявам 
да оставя други да говорят за не-
говото епохално дело, ще спо-
деля пред почитаемото събра-
ние за един случай, който сякаш 
идва да ни покаже, че само чрез 
всесилната ръка на Провидение-
то българската свобода става ре-
алност. И от пепелта на истори-
ята възкръсва българската дър-
жавност. И аргумент, и основа-
ние за това чудо е волята Божия, 
възложена на Граф Игнатиев.

През 1939 г. в София е отпе-
чатана Дипломатическата сту-
дия „Граф Игнатиев и нашето 
освобождение“. Автор е заслужи-
лият български дипломат Дими-
тър Йоцов. И както той споделя 
тя е написана по „личната архи-
ва на графа“. 

На стр. 6

АКТУАЛЕН ГЛАС АКЦИЯ „ЗОРА“

От стр. 3
На Балканите, през 1821 г. 

Русия връща Гърция към дър-
жавен живот. 

Румъния става суверенна 
държава след войната от 1878 г.

Черна гора – също. 
Русия дава независимост на 

повечето европейски държави 
след като унищожи завоевател-
ните походи на Наполеон и Хит-
лер – пише Корхонен. - Швейца-
рия преди 217 години се освобо-
ди от Франция, благодарение на 
гренадирите на Суворов, и отто-
гава не е водила война. 

„Написах това, заключа-
ва достойният интелектуалец 
Вейко Корхонен, в памет на 20 
милиона съветски граждани, на 
10 милиона християни и на 1900 
свещеници, които бяха убити, 
изтезавани, изгаряни, изнасил-
вани или уморени от глад в по-
следната жестока Втора све-
товна война.”

Рупорите на платената ру-
софобия обаче, нямат очи и 
сърце за истината. Те дотол-
кова са обнаглели в изпълнение 
на поставената им задача да са-
танизират всичко руско, че в 

своето старание, като прекрач-
ват границите на  всяко тър-
пение, се опитват да постиг-
нат и немислимото – да де-
русофицират българския на-
род. Те голословно отричат 
боговдъхновената мисия на 
Русия „да освети света с вели-
ката си безкористна и чиста 
идея“,... „с пример, с любов, с без-
користност и светлина“. Не ги 
трогват риданията и сълзи-
те на един самодържец – Ве-
ликия наш Цар Освободител 
– Александър Втори, които са 
вдъхновяващ пример за чо-
вешка отговорност и държав-
ническа мисия в историята. 
Но като няма как нито с декрет, 
нито с папска вула да усмъртят 
Русия, остава им единствена-
та възможност да преповта-
рят лъжите за имперските мо-
тиви на българското освобож-
дение. Затова, ще си позволя, не 
на тях, а на просветеното вни-
мание на почитаемото събра-
ние, да предложа едно свиде-
телство за великата мисия на 
руския народ и руските цари, 
по-назад в миналото, в пре-
димперските времена на ру-

ската държава, което обаче 
побира в себе си нравствените 
основания за подвига на Ру-
сия - Освободителката.

През 1876 г. в Киев Иван 
Оболенски издава своето из-
следване „Московската държа-
ва по времето на цар Алексей 
Михайлович и патриарх Ни-
кон, според записките на архи-
дякон Павел Алепски“. В това съ-
чинение е поместено мнението 
на цар Алексей Михайлович 
от 1656 г., наричан от своите 

съвременници „най-тих сред 
царете“. По времето на Света-
та Пасха, през същата година, 
приемайки в Москва Великден-
ските поздравления на делега-
ции и сановници, царят попи-
тал православни търговци от 
Балканите: „Желаете ли да ви 
освободя от плен и да ви отку-
пя?“. И като чул утвърдителния 
отговор, добавил: „Тогаз, като 
се завърнете в своята стра-
на, кажете на всички монаси и 
епископи да молят Бога и да че-

тат литургии за мен. И техни-
те молитви да ми дадат сила да 
отсека главата на техния враг“. 
И както свидетелства архидякон 
Павел Алепски, „проливайки 
обилни сълзи, царят след туй 
казал на велможите – сърцето 
ми е покрусено от поробване-
то на тия нещастни люде, кои-
то стенат в ръцете на врагове-
те на нашата вяра. Бог ще ме 
призове да отговарям в Съдния 
ден, ако имайки възможност 
да ги освободя, аз я пренебрегна. 

РОДИЛНИЯТ ВИК НА СВОБОДАТА

РОДИЛНИЯТ ВИК НА СВОБОДАТА

Вече няколко дни с пог-
нуса чета за „разреше-
нието“, дадено от ЕС, 
в храните на европей-

ските народи да бъдат включ-
вани съставки от насекоми. 
Благодаря на всички автори, 
които бият камбаната, преду-
преждавайки българския на-
род за новото покушение и 
срещу тях. Едва ли представите-
лите на ДД и техните лакеи от 
ЕС, които явно отдавна са взели 
това решение и сега го изпълня-
ват, ще се облажат с подобно 
лакомство. Те великодушно ще 
го предоставят на нас и на дру-
гите народи в Европа. И ще на-
врат празните ни чутури в копа-
нята с гадости. 

Неотдавна четох, че в Лос 
Анджелис и в други местенца 
по света, съществували ресто-
ранти за най-отбрана клиен-
тела, в които се сервират из-
искани блюда от... човешка 
плът! И че тия заведения се рад-
вали на заслужена гастроно-
мическа слава! Симпатичната 
Мерил Стрийп например, била 

очарована от един специалитет 
в менюто, който бил приготвян 
от „кълцан черен дроб от мла-
до здраво тяло с екзотични под-
правки“. Вкусно? А за нас остават 
хлебарките, червеите, ларвите и 
личинките. 

Тая поредна грандиозна га-
вра, която със сигурност ще 
срине здравето на европей-
ците, ще ни бъде представена 
като единствена възможност 
за изхранване на застраши-
телно увеличаващото се чове-
чество, което вече е изгризало 
почти всички хранителни ре-
сурси на планетата. Въпреки 
очевидния факт, че броят на ев-
ропейците драстично намаля-
ва. Телевизорите ще набиват в 
черепите ни колко неоценимо 
полезни вещества всъщност 
съдържат щурците и торните 
бръмбари и колко нещастни 
са били предишните поколе-
ния, които не са имали шанса 
да опитат от тая благинка! Ця-
лото войнство от подлоги, кое-
то изби домашните живот-
ни под кретенски предлози, 
организира ковид пандемия-
та и противоковидните мер-
ки, ваксинира ни с Пфайзер 
и Астра Зенека, и сега праща 
танкове в Украйна, ще подеме 
гръмогласно пропагандата за 
невероятните ползи от браш-
ното от насекоми. Ще ни оп-

ияни с възбуждащи разкази за 
пиршества на сетивата, насла-
ди на небцето и радост от жи-
вота, които ни очакват! Киро и 
Бойкикев ежедневно ще вадят 
на екраните  нови доказател-
ства за възкръснали мъртъв-
ци, които дължат чудодейно-
то си изцеление на някой гол 
охлюв или въшка, натъпкани 
в устата им ин артикуло мор-
тис. Мутафчийски и Бойко Бо-
рисов ще погълнат, може би, 
публично пред камерите, тлъсти 
гъсеници - по същия начин, по 
който се и „ваксинираха“. За тях 
ще приготвят фалшиви гъсени-
ци, но предназначените за нас 
червеи ще бъдат истински.

Три десетилетия разни 
здравни гурута ни атакуваха с 
аксиомата, че „човекът е това, 
с което се храни“. Звучи еле-
ментарно и опростенчески, 
но този афоризъм не е съв-
сем безпочвен. Не съм биохи-
мик, но знам, че има вещества, 
които са в състояние да проме-
нят ДНК на човека - още повече, 
когато са консумирани посто-
янно. Ние и сега сме полу обез-
човечени от отровите, които ги-
гантските хранителни монопо-
листи смесват в продуктите. 
Защото храната е стратегическо 
оръжие и неслучайно - и не само 
поради колосалните приходи - 
хранителните вериги са при-

тежание на подставеници на 
ДД. Храната е оръжие за ма-
сово унищожение и това вече 
стана ясно дори на нас, деби-
лите - подир оповестеното „ре-
шение“ на ЕК.

Случайно или не - народи-
те, които традиционно ручат 
насекоми и червеи, са извест-
ни с ниския си ръст. И със сил-
ната си податливост към мани-
пулация. Не съм специалист, не 
мога да правя паралели, но съм 
сигурна в едно - щом лакеите 
от ЕС прокарват тази нова хра-
нителна политика - това ще 
е само в ущърб на здравето и 
идентичността на европейски-
те народи. 

Надявам се, че ще се намерят 
почтени учени, които ще ни ос-
ведомят за последствията от по-
стоянната консумация на насе-
коми. Питам се дали тези, кои-
то се хранят само с подбрани 
кашерни продукти, ще проя-
вят желание да заменят тради-
ционната си храна - с червеи? 

Производителите на храни-
телни продукти са длъжни под-
робно да описват съставките им 
и да информират клиентите. 
Но при цунамито от лъжи, кое-
то удави всяко поето задълже-
ние и всяка почтеност към по-
купателя, е ясно, че това няма 
да стане. Ще ни мамят. Ще си 
играят с нас на „тука има, тука 

нема“. Ще ни информират за 
съдържанието на скакалци в 
някои продукти, а за наличи-
ето им в други - ще премълчат.

Ние можем да се борим с 
това ново (всъщност не знаем 
дори дали е толкова ново!) са-
танинско посегателство над 
нас, като бойкотираме вери-
гите монополисти. Като не ку-
пуваме поне храните с указано 
съдържание на насекоми. Мо-
жем да върнем тези монополис-
ти към реалността и - в случай, 
че се опитат да ни измамят и 
не вписват нужната инфор-
мация за съставките на някои 
продукти - да се съберем и да 
им изпотрошим прозорците. 
Но това означава, че трябва да 
купуваме продукти от българ-
ските магазинчета, чиито соб-
ственици и доставчици също 
са измамници. В голямата си 
част. Лошото е, че вече почти 
няма български производите-
ли, а ние - обитателите на гра-
довете - от независими чове-
ци, се превърнахме в „клиен-
ти“ и „консуматори“. Щом си 
„консуматор“, ще глътнеш и 
някой плужек.

Ето го въплътен в действи-
телността чудовищния кош-
мар на Кафка - събуждаме се 
в едно прекрасно утро и осъз-
наваме, че сме се превърнали в 
бръмбари.

ЯДЕШ ГОЛИ ОХЛЮВИ 
И СЕ ПРЕВРЪЩАШ В ПЛУЖЕК

Милена ВЪРБАНОВА

Подписването на Санстефанския мирен договор, 3 март (19 февруари ст. ст.) 1878 г.  -  граф Ни-
колай Игнатиев и Александър Нелидов - от руска страна и от външния министър Савфет Мехмед 
паша и посланика в Германия Садулах бей - от страна на Османската империя.

Снимките от конференцията 
са на фотографа Борис Марков
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За да бъде осъзната 
грандиозността на про-
вежданата от Влади-
мир Путин Голяма спе-

циална опреация, започнала 
на 24 фувруари м.г., която си 
постави за цел да изличи гре-
ховете и да изправи грешките 
на всички управлявали вели-
ка Русия след Сталин, би тряб-
вало да надникнем в история-
та. Преди повече от 150 години, 
когато Карл Маркс публикува 
своя „Капитал“, мнозинство-
то икономисти, вкл. и Фридрих 
Енгелс, възприемат свободна-
та конкуренция при производ-
ството и търговията със стоки 
като „природен закон“. И твър-
де малко от тях обръщат вни-
мание на извода на Маркс, че 
„конкуренцията поражда кон-
центрация на производството 
на стоки и стимулирайки обра-
зуването на монополи“. 

Първата организационна 
форма на монополите са карте-
лите, които се появяват в края 
на 19 век. Тяхната цел е да по-
ставят под контрол цените, на 
които стоките се продават, раз-
орявайки по този начин произ-
водителите, не поканени в съ-
ответния картел. Така „царица-
тата“ на пазарната икономи-
ка – конкуренцията, се оказва, 
че не е свободна и здрава, че 
не формира свободен общ па-
зар, в който интересът на масо-
вия потребител са преди висо-
ко високото качество и ниска-
та цена. И че те са от решава-
що значение! Интересното е, 

че в същото историческо време, 
банките, от обикновени кре-
дитодатели и контрольори в 
разходването на средствата, 
осъзнават силата на парите в 
условията на разширено въз-
производство и започват на-
стъпление към управлението 
на бизнеса, като поставят под 
своя все по-голяма и все по-
пълна зависимост, промишле-
ния капитал. 

Спектакълът на 
„спасителите“

В онзи исторически момент, 
а това е края на 19 и началото 
на 20 век, капитализмът пре-
минава в своя най-висш ста-
дии - империализма. Негова-
та главна отличителна черта от 
индустриалния капитализъм, 
е фактическото завземане или 
скритото овладяване на чуж-
ди територии чрез преврати, а 
и с войни. А в случаите, където 
„цветните революции“ или во-
енните действия не помагат, 
изкуствено се предизвикват 
финансови кризи с инфлации 
и девалвации, така че парите 
да не стигат. И този изкуствен 
„недостиг“ е средството, с кое-
то се утвърждава силата и ве-
личието на „спасителите“ т.е. 
на финансовите властелини. 
В този чужд на нормалната чо-
вешка логика спектакъл, „разде-
лението“ на труда е ясно: Ве-
ликобритания и САЩ ръко-
водят и предизвикват иконо-
мически и финансови кризи 
чрез срив на борсите, на цени-
те на петрола, чрез вдигане на 
лихвите, с предизвикване на 
тотална неплатежоспособност 

и фалити на малкия и среден 
бизнес, а така също и на обик-
новените потребители. 

В новото време, те, „изкючи-
телните“, извеждат от своите 
страни екологически „мръсни-
те“ и свързани с тежък физиче-
ски труд производства; предос-

тавят финансови и високотех-
нологически услуги на целия 
глобализиран свят, и поверя-
ват управлението в отделните 
страни на техни местни „възпи-
таници“ – верни слуги. По този 
начин  те държат в пълна и ве-
чна зависимост своите нови 
колонии. 

 Откровението

Същински бисер, потвърж-
даващ тези мисли, е мнението 
на Сесил Джон Родс /1853-1902/ 
- английски индустриалец и 
политически деец, родоначал-
ник на английската колониал-
на експанзия в Южна Африка. 
Това откровение той изрича 
през 1895 г.:  

„Вчера бях в лондонския 
Ист-Енд (работнически квар-
тал) и посетих събрание на без-
работни. Когато чух техните 

дивашки крясъци: „Хляб! хляб!“ 
аз, размишлявайки върху ви-
дяното, се убедих напълно във 
важността на империализма... 
Моята заветна идея за решава-
не на социалния въпрос за да спа-
сим 40-милионното население 
на Обединеното Кралство от 

убийствена гражданска война 
е ние ,колониалните политици, 
да положим усилия да завладеем 
нови земи, където да изпратим 
излишното наше население, да 
придобием нови територии, 
където да продаваме стоките 
на нашите фабрики и рудни-
ци. Империята, аз винаги съм го 
казвал , е решение на въпроса за 
пълния стомах! Ако вие не иска-
те гражданска война ,трябва да 
станете империалисти!“ 

Това е началото.

През 1757 г. Обединеното 
кралство започва да управля-
ва Индия. След сто години Ин-
дия става английска колония и 
продължава да е такава в тече-
ние на 90 години. Индия полу-
чава своята независимост през 
1947 г. Когато англичаните за-
почват да управляват страна-

та, нейният брутен вътрешен 
продукт е бил 24 % от светов-
ния! В края на колониалното 
робство на Индия той е малко 
повече от 4%. Как тази огро-
мна страна е загубила иконо-
миката си? 

Това става с наложеното от 
метрополията „ноу хау“. Внесе-
ният отвън икономически ме-
ханизъм, който твърде много 
напомня на програмата „Ран-
Ът“ за България в наши дни, 
ограничава до минимум вся-
ко национално производство. 
Стимулира се единствено до-
бива на суровини, които в ог-
ромни количества се изнасят в 
метрополията. Производствата 
са сведени до ишлеме, а необ-
ходимите потребителски сто-
ки се внасят от метрополията 
по фиксирани цени. Получава 
се ясен и бляскав за нея краен 
резултат!

Провокираното избухва-
не на Първата и особено на 
Втората световни войни, са 
крайните и жестоки форми 
за завладяване на нови паза-
ри и най-вече пореден опит 
за присвояване на енергийни 
ресурси, на полезни и редки 
природни изкопаеми. Целта е 
непроменима - недрата на нео-
бятната Русия! Замисълът е от 
векове, но Октомврийската ре-
волюция, стоманената воля и 
прозорливост на Сталин, ста-
ват непреодолима пречка за 
този план. И той не успеява. 

За да извадят „горещи кес-
тени от огъня“, какъвто е сега 
случаят с Украйна, след Първата 
световна война са „впрегнати“ 
дисциплинираните и мечтаещи 
за регионален реванш и господ-
ство Германия и Япония. Но те 
така и не се справят със задача-
та. Съблазънта и сатанинските 
изкушения обаче са неизтре-
бими и вечни. 
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компанията на неколцина чуж-
дестранни кореспонденти и во-
енни наблюдатели. Всички уве-
щавали графа да не поема пътя 
към Габрово, но окрилен от 
своята решимост да промени 
нещата след сключеното още 
на 19 януари примирие в Од-
рин, генералът поел по заси-
пания със снежни преспи път, 
към Габрово. В града пристигат 
премръзнали в 3 часа след по-
лунощ. Очаквал ги обаче пътят 
към Шипка, но не се намерил 
никой, който да се наеме да бъде 
водач през нощта. На разсъмва-
не поели по пътя към връх Све-
ти Никола през преспите и бу-
шуващата виелица и в 2 часа 
следобед на 24 януари, графът и 
неговия кортеж се озовават под 
върха. Внезапно предното дяс-
но колело на каретата надвисва 

над пропастта и тя се завърта, 
лявото й задно колело се зака-
ча в един артилерийски фургон 
и конете, кочияшът и каретата, 
политат в пропастта. В момента 
на падането граф Игнатиев от-
хвърлил шубата си и успял, как-
то пише Йоцов, да се залови за 
един храсталак. Така граф Иг-
натиев висял над бездната, ръ-
цете му премръзвали и сили-
те му вече го напущали. Но от 
Вазов знаем, че на този връх се 
случват чудеса. В случая обаче 
с гръм не пристига „Радецки“, 
а един руски солдат се спуска с 
въже, подава ръка на графа и с 
друго свободно въже, го завърз-
ва, и другарите му ги издърпват 
от пропастта.

Друг на мястото на граф Иг-
натиев навярно не би продъл-
жил да предизвиква съдбата, но 

той, с неимоверни усилия, пе-
шком, подкрепян от солдати-
те, извървява пътя до Казанлък. 
Там, в пропастта, останал бага-
жа му, ведно с пълномощията за 
водене на мирните преговори, а 
между тях и ордена му „Св. Алек-
сандър Невски“ с диаманти.

Прескачам диалозите му с 
княз Батенберг и с главноко-
мандващия Николай Николае-
вич. Но не мога обаче да не от-
бележа едно негово горчиво за-
ключение: „В главната квар-
тира, пише Игнатиев,  имаше 
руски офицери, но по-голямата 
част от тях нямаха руска кръв, 
нито руска душа.“ През труд-
ности, интриги и препятствия 
обаче, той се добира до Сан Сте-
фано. Пред турската делега-
ция графът заявява кратко, но 
твърдо: „Аз съм граф Игнатиев. 

Всички ме познавате. Пълномо-
щия не са ви нужни“. После раз-
тваря картите и очертава грани-
ците на българското историче-
ско землище. И преговорите за-
почват.

Така се ражда денят 19 
февруари по стар стил, в кой-
то възкръсва България. И в 
скрижалите на българския дух, 
в паметта на кръвта българска 
и в душата на народа, оттогава 
пламти жаравата на този ден. 
Неговата самоличност бе сме-
нена през 1916 г. с новото кален-
дарно броене, когато денят ста-
ва 3 март – Ден на славата и под-
вига, на честта и достойнството, 
на благородството и самопожер-
твувателността. Ден на пролята-
та кръв за брата от брата – без-
користна, топла и чиста!

3 март е ден на живите и 
мъртви българи и руси. За този 
ден от София до Москва и от 
Шипка до Сахалин, са биели кам-
баните на признателността и ис-
тината. И този камбанен звън за 

всяка българска душа е бил про-
тивоотровата и възкресение-
то на неумиращата надежда, че 
реката на историята, която без-
спирно тече и сякаш завинаги 
отделя българи от руси, остава 
безсилна да скъса хилядолетния 
мост между бреговете на духо-
вността и братството. И че под-
вигът на руския народ не може 
да бъде погребан и забравен, за-
щото неговото име е свободата 
на България. Това е основание-
то, че никой не е в състояние да 
ни отнеме денят 3 март. Като не-
сменяема стража над него бдят 
и Шипка, и Шейново, и Плевен, и 
Стара Загора! И от урва на урва, 
и от век на век ехти страшният 
вик на децата бурливи на Бълга-
рия. На този ден се уповава тя в 
своя път към бъдещето. Бълга-
рия ражда и ще възражда този 
ден. И в живота на цял един на-
род като православна камбана 
гърми и ще гърми родилният 
вик на свободата: „Братцы, Бог 
с нами! Вперед!“

ВЪПРОС НА ДЕНЯСВИДЕТЕЛСТВА

Георги ВАЦОВ
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В студията може да бъдат 
прочетени твърде любопитни 
неща за дните от втората поло-
вина на януари 1878 г., както и 
едно прозрение на граф Игна-
тиев, което в годините, оттога-
ва до днес,  многократно е било 
препотвърждавано от история-
та.

В писмо до съпругата си от 
21 януари графът пише: „Тази 
рабска подчиненост и посто-
янните отстъпки пред Евро-
па, ще костват скъпо на Русия“. 
Написано е по повод телегра-
мата на княз Горчаков, който 
вменява на него, пратеникът на 
император Александър Втори, 
„да предаде на бъдещия мирен 
договор с Турция „прелиминарен 
характер“. Защото, мотивира 

се Горчаков, „Австрия се въз-
противява мирът да бъде склю-
чен между Русия и Турция „на 
четири очи със султана“. 

И така, на 22 януари, граф 
Игнатиев преминава Дунав и 
се отбива в село Брестовица на 
среща с престолонаследника 
Александър Александрович, бъ-
дещият император Александър 
Трети, пред когото  „разтво-
рил картите и показал, спо-
ред Димитър Йоцов, бъдещите 
граници на България.“ Между-
временно и двамата споделили 
своето огорчение за неизпълне-
нието от главнокомандващия 
Николай Николаевич, запо-
вед на императора, примири-
ето предложено от Турция, да 
бъде сключено пред стените на 
Константинопол. В заповедта се 
указвало, че трябва „да се завзе-

мат височините на Босфора и 
Галиполския полуостров“. 

„Първата крачка към при-
мирието е неудачна, заявил 
престолонаследникът, но аз 
вярвам, че Вашето присъст-
вие в главната квартира ще 
измени положението и Вие ще 
поставите всекиго на място-
то му“. 

На 23 януари граф Игнатиев 
пристига в Търново след плад-
не. Останал няколко часа, кол-
кото да отдъхне и да се срещне 
с губернатора, през което време 
обаче приел и възторжения ад-
рес на българите от старопрес-
толния град, които устроили 
в негова чест небивала демон-
страция на симпатии и почит 
като към извънреден прате-
ник на царя. Успял да се срещ-
не и с Александър Батенберг, в 

РОДИЛНИЯТ ВИК НА СВОБОДАТА

Скъпи приятели! 
Днес сме се съ-
брали, за да си 
припомним и по 

нов начин да осмислим 
събитията отпреди 145 
години, които в днешни-
те международни поли-
тически условия придо-
биват особено значение. 
Едва ли ще е преувеличе-
ние да се каже, че Руско-
турската Освободителна 
война е основополагащо 
събитие в новата исто-
рия на България. Именно 
през 1878-1879 г. са зало-
жени основите на днеш-
ната българска държав-
ност – конституцията, 
армията, структурата на 
властта, банковата и пощен-
ската системи.

Както е посочено в инструк-
цията на руския император-
ски комисар в България Дон-
дуков-Корсаков, оглавил учре-
деното след войната временно 
Руско гражданско управле-
ние, „всички грижи трябва да 
бъдат посветени на пробужда-
нето на елементите на собст-
вения граждански живот и да 
се насочват към възможно най-
бързо утвърждаване на самос-
тоятелността на този жи-
вот, та да може, след като на-
пуснем страната, нейната ор-
ганизираност да  в състояние 
сама да противостои срещу 
всякакви враждебни й посега-
телства”.   

За подготовката на офице-
ри в София е открита военна 

школа, в която са приети 250 
млади българи. В Русия, в раз-
лични училища, са изпратени 
още около 100 бъдещи профе-
сионални военни. Изградена 
е система за гражданско об-
разование, възстановени са 
народните училища. Уреден 
е данъчна система, която поз-
волява в кратки срокове да се 
създаде сериозният за оне-
зи времена резервен фонд за 
българското правителство в 
размер на 15 милиона франка. 
За подготовката на свещено-
служители са открити духов-
ни школи, възстановени са 
над 400 църкви в България и 
Източна Румелия и те получа-
ват дарения от Русия. В София 
започва да работи обществена 
библиотека.

Трябва да се отбележи, че 
още при започването на работа-

та на Народното събрание 
през 1879 г. гражданското 
управление на България в 
мнозинството си вече се 
състои от българи. Това е 
припомняне за онези, кои-
то приказват за уж импер-
ските и „експанзионистки” 
амбиции на Русия по отно-
шение на България.

Като човек, който добре 
си представя сложността 
при създаването на една 
система от нулата, аз много 
ясно разбирам колко ко-
лосална работа е била из-
вършена в онези години 
от Руската империя, за да 
може на картата отново 
да се появи и най-важно-
то – да се утвърди, бъл-

гарската държава. Несъмне-
но подвигът на руските воини 
и на българските опълченци е 
неоценим, ние често говорим за 
това и ще продължим да гово-
рим, ще се стараем да използ-
ваме всеки повод, за да почи-
таме паметта им.

Но днес бих искала да обърна 
особено внимание на интелек-
туалния и дипломатическия 
подвиг. Вече споменах за рабо-
тата на княз Дондуков-Корса-
ков, но има още един човек, ста-
нал синоним на освобождава-
нето на България. И името му е 
Николай Павлович Игнатиев.

Граф Игнатиев е известен 
в България може би повече, 
отколкото в Русия. И това не 
е случайно – той сам е казвал, 
че неговото „сърце принадлежи 
на българите”. Патриархът на 

българската литература Иван 
Вазов в навечерието на прис-
тигането на дипломата в Со-
фия през 1902 г. за заседание 
на Славянското благотвори-
телно общество заявява: „След 
няколко дни нашата столица 
ще има честта радостно и три-
умфално, с почти царски поче-
сти, да приветства онзи същия 
велик руски човек, големия почи-
тател на българите, чиито за-
слуги пред нашия народ напра-
виха името му известно и по-
читано и в най-последната бъл-
гарска колиба, мило и скъпо на 
всяко българско сърце. А имен-
но: негово сиятелство граф Иг-
натиев”.

Неслучайно днес привеждам 
толкова много цитати – това 
е, защото прекалено активно 
сега се опитват да очернят на-
шата страна и името на този 
изтъкнат дипломат, наричай-
ки го едва ли не българофоб. 
При това никакви реални до-
казателства не се посочват, 
защото то и няма нищо такова, 
в което да може да се упрекне 
граф Игнатиев. Затова пък про-
тивоположни исторически сви-
детелства има повече от доста-
тъчно.

Николай Павлович с цяла-
та си душа е споделял изстра-
дания от българите стремеж 
към свобода и е считал, че Ру-
сия не може да остава безраз-
лична към това. Той е написал 
многобройни доклади на им-
ператора за положението на 
Балканите, оказвал е активна 
подкрепа на дейците на бъл-

гарското освободително дви-
жение, застъпвал се е за тях 
пред османските власти, по-
магал е на българите, обучава-
щи се в Русия. Именно той оч-
ертава границите на Сан-Сте-
фанска България. И не Русия е 
виновна, че западните държа-
ви не позволяват по време на 
Берлинския конгрес д се сбъ-
дне тази българска мечта.

Ясно е, че и клеветнически-
те статии по адрес на граф Иг-
натиев, и „разобличенията” от-
носно нашата страна за осво-
бождаването на България ще 
се появяват и занапред. Трен-
дът за пренаписването на ис-
торията е очевиден: на Запада 
нито тогава, нито сега не му 
трябва силна и уверена в себе 
си Русия. И колкото по-малко 
приятели имаме, толкова по-
лесно ще им е на англосаксо-
нците да управляват света.

Но е ясно и друго – следвай-
ки нашия национален харак-
тер и традициите ни, руската 
външна политика във всички 
времена е била съзидателна и 
свободолюбива. Ние винаги 
сме били готови да отстоява-
ме истината – ще я отстоим и 
сега.

Бих искала да благодаря 
на всекиго от вас за участие-
то в днешната конференция, 
за усилията за съхраняване 
на знанията за нашето общо 
минало, за вашето неравноду-
шие и за активната ви граж-
данска позиция. Пожелавам 
ви интересни дискусии и пло-
дотворна работа. 

Политиката на Русия - 
съзидателност и свободолюбие

Слово на Н. Пр. Елеонора Митрофанова - посланик на РФ в РБ  пред участниците в  конференцията:

В решителна 
схватка за бъдещето

Граф Н. П. Игнатиев
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Задействан е „Разцепващия 

фактор“ на Алън Дълес, а и с 
икономическата реформа в Съ-
ветския съюз от 1961 г., както и 
със съгласието през 1975 г. да се 
свика в Хелзинки т.нар. Конфе-
ренция за сигурност и сътруд-
ничество в Европа, „вълкът, 
предрешен като агне влиза в ко-
шарата“. И крепостта бе пре-
взета отвътре.    

През март 1989 г. служите-
лят в Държавния департамент 
на САЩ, понастоящем профе-
сор в Станфорския универси-
тет Франсис Фукуяма, проро-
чески възвестява 

края на световната история

Според новата мантра, 
всички антагонистични проти-
воречия са преодолени, няма 
вече воюващи идеологии, а сле-
дователно и страни, които да за-
делят голяма част от бюджет-
ните си средства за оръжие и 
специална подготовка на ре-
довните си армии и резерва. Еу-
форията е неописуема: разда-
ват се медали „За Победата в 
Студената война“, масово се 
унищожават самолети, раке-
ти и танкове; подписват се до-
говори за неразпространение 
на ядреното оръжие, за съкра-
щаване на различните видо-
ве носители и бойни глави на 
ракети; разпуснат е Варшав-
ския договор, драстично се 
намалява числеността на въ-
оръжените сили. Това не се от-
нася до САЩ. Хегемонът запаз-
ва 200-те военни бази по света 
и ежегодно увеличава своя вое-
нен бюджет. Запазено е и НАТО, 
по-скоро като оръжие за пси-
хологически натиск и главно 
като средство за подчинение 
на Германия. В същото време, 
изследвания от Маркс капита-
лизъм, метаморфозно се видои-
зменя. И се превръща в система 
за колониално подтисничест-
во и финансово удушаване. 
„Изключителните“ англосак-
сонци, методично и по план, 
организирано и настойчиво, 
превземат една по една стра-
ните от бившия соцлагер, в 
т.ч. и РФ. Днес, след 33 годи-
ни живот в мъка и разруха, ве-
роятно навлизаме в последния, 
завършващ етап от живота на 
световния хегемон който, за да 
спаси себе си, просто удушава 
европейските си „съюзници“ и 
сателити!

Военният сблъсък в Украйна 
все още не е прераснал в свето-
вен военен конфликт, но САЩ 
и Великобритания, вече наче-
наха процеса на икономиче-
ското „изчегъртване“ на своите 
съюзници. Съдействащи фак-
тори за това, се оказаха: краят 
на евтините енергоносители от 
Русия, което прави неконкур-
тноспособни икономиките им 
на външните пазари; слабее-
щата европейска валута, коя-
то постепенно губи позиции на 
световна резервна валута; при-
емането на Закона за стиму-

лиране на американския биз-
нес чрез дотиране на цените 
на енергоносителите; изпраз-
ването на складовете от въора-
жението, изпращано в Украйна. 
И като следствие на всичко това 
- закупуване на американско 
оръжие по монополно висо-
ки цени! Но най-важният фак-
тор в този процес остава дву-
смисленото положение на ЕС, 
който няма своя армия, а само 
разположени в отделни стра-
ни американски военни бази, 
командвани от САЩ. Твърде 
показателен в това отношение 

е опитът за преврат през юли 
2016 г. в Турция, в който бяха 
използвани самолети от базата 
„Инджерлик“.

За трагикомичното състоя-
ние на българската армия не е 
необходимо да говорим, защо-
то и така всичко ясно. Интерес 
представлява обаче,

армията на обединена 
Германия. 

Въоръжените сили на со-
циалистическа ГДР бяха ня-
кога най-силно подготвената 
и мотивирана армия в рам-
ките на Варшавския договор. 
След Съветската армия. Днес, 
Бундесверът на Германия, на-
следник на една от най-добри-
те допреди няколко десетилетия 
армии в Европа, тихо и спокой-
но върви към своята кончина. 
През 2011 г., когато за минис-
тър на отбраната на ФРГ е на-
значена личната приятелка на 
Ангела Меркел, боронеса Ур-
сула фон дер Лайен, гинеколог 
по професия и образование, до-
верието на германските граж-
дани във въоръжените сили на 
страната е 53%. В края на ней-
ното министерстване то е вече 
45%! Концепцията за отбрани-

телната стратегия на Бундесве-
ра на ФРГ, е изграждане на „не-
голяма компактна армия“, спо-
собна да подкрепя съюзниците 
от Алианса, при мироопазващи 
регионални мисии. 

След 2010 г. срокът за от-
биване на редовната военна 
служба се определя на шест 
месеца. В последствие поради 
това, е констатирана огромна 
разлика между подготовката на 
наборниците и на наетите воен-
нослужащи по договор. Числе-
ността на армията през 2022 
г., е 183 хиляди, от които 80 хи-

ляди са граждански лица. В 
това число влизат и 20-те хи-
ляди пенсионери, нежелащи 
да подновят договорите си, но 
които принудително са държа-
ни на служба, при което герман-
ската държава заплаща огро-
мни неустойки. 

През 2011 г., при провер-
ка на боеготовността на на-
ционалните армии на страни-
те-членки на НАТО, ФРГ е по-
казала готовност да представи 
за участие само седем хиляди 
войници, успешно преминали 
тестовете за теоретични знания 
по дадена специалност, кои-
то изпълняват всички полигон-
ни изисквания, предложени от 
Европейската отбранителна 
Агенция. Франция, която не 
призовава младежи на редовна 
военна служба, е представила 30 
хиляди боеспособни войника, 
а Великобритания – 25 хиляди. 
Този преглед навремето предиз-
вика скандал в немското обще-
ство. Тъкмо тогава за министър 
е назначена за първи път жена 
- Урсула фон дер Лайен. На нея 
й е поставена задачата рязко да 
повиши боеготовността на Бун-
десвера, в рамките на съкратен 
военен бюджет и да се преми-

не към доброволен принцип 
на окомплектоване на армия-
та. Социологическите проучва-
ния показват обаче, че девет от 
десет интервюирани младежи 
на възраст между 20 и 40 годи-
ни считат военната служба за 
безполезно губене на време. 
В резултат, „реформата“ при-
ема качеството на „реорганиза-
ция“, а министър фон дер Лайен 
предлага системата на въоръже-
ните сили да стане „най-привле-
кателния работодател“. Пре-
ведено, това означава да бъдат 
„изсипани“ пари и социални по-

мощи в огромни размери и да се 
„оптимизират“ поръчките към 
ВПК за нови въоръжения. 

Така в немската армия, за 
пръв път в нейната история, 
се въвежда нормиран рабо-
тен ден. Войниците са прирав-
нени към гражданските служи-
тели и работят при условията 
на 41-часова работна седми-
ца. Доволствието на един вой-
ник, за един ден, е установено на 
60 евро; социалните гаранции 
се увеличават, а известната със 
своя ред и аскетизъм „пруска ка-
зарма“ се заменя с уютни апар-
таментчета и всевъзможни 
удобства и глезотии. Асоци-
ацията на войните от запаса 
към Бундсфера, чрез своя пред-
седател Андре Вюстнер, редов-
но запознава обществеността 
с ниската бойна готовност на 
видовете и родове войски; с 
провала на снабдяването на ар-
мията с нови въоръжения; с тях-
ното постоянно оскъпяване и 
ниско качество. По някои пози-
ции, например, ударните хели-
коптери, танкове и бронирани 
машини, изоставането е от се-
дем до десет години! Две тре-
ти от артилерийските самоход-
ни оръдия не са в състояние 

да излязат от постоянните си 
местостоянки; половината от 
БТР-ите „Вохеr“ и изтребители-
те „Tornado“ са неизправни... В 
добро бойно състояние са само 
100 от 250 танка „Леопард 2“! По 
данни на немската преса, учени-
ята на НАТО през миналата го-
дина са показали, че армията 
е недоокомплектована с тежка 
техника между 70-75%, че твър-
де много от техниката е остаря-
ла модификация и с много не-
изправности; че слаба е квали-
фикацията на ремонтните под-
разделения. И когато по време 
на въпросните учения всички-
те 18 силно рекламирани бой-
ни машини на пехотата (БМП) 
„Пума“ излизат от строя и този 
факт става публично достоя-
ние, последва пренебрежителна 
критика дори в прибалтийските 
средства за масова информация. 

Неотдавна вестник „Die Welt“ 
съобщи, че запасите от бойни 
ракети и снаряди на Бундесве-
ра ще стигнат едва за една не-
пълна седмица и то при боеве с 
ниска интензивност. При боеве 
със средна интензивност – само 
за две денонощия! А снаряди-
те с калибър 155-мм, са остана-
ли в нищожно малки количе-
ства, след изпращането на голя-
ма част от тях в Украйна.

За да е в такова плачевно със-
тояние армията, вероятно Гер-
мания или е принудена, или 
наивно разчита на американ-
ското ядрено оръжие на своя-
та територия. Ако е така, това би 
било твърде безотговорно като 
се има предвид че руските раке-
ти вече много бързо стигат Се-
вероамериканската територия, 
включително и през Северния 
полюс. 

В бюджета си за 2023 г. ФРГ 
е заделила 100 миларда евро за 
ново оборудване и повишаване 
на собствената си боеготовност, 
което я прави страна с най-го-
лемия военен бюджет в Европа. 
Подписан е и договор за дос-
тавка през 2027 г. на 35 амери-
кански изстребителя F-35 все-
ки от които струва по 200 млн.
евро.

За да получат читателите 
реална представа за военни-
те възможности на отделните 
страни, потенциални проти-
вници в Украйна, предлагаме 
данни за 

рейтинг на военната мощ.

 Според индекса Global 
Firepower (GFP) за 2022 г., обе-
диняващ над 50 различни кри-
терия, без ядреното оръжие:

На първо място са САЩ с 
0,0453; на 2 – РФ с 0,0501; на 7-о 
място е- Франция с 0,1283; на 
8-о място - Великобритания с 
0,1382; на 11-о - Италия с 0,1801; 
на 13-о - Турция с  0,1961; на 
16-о - Германия с 0,2322; на 22-о 
- Украйна - с 0,3661; на 24-о - 
Полша - с 0,4179;

Рейтинг на страните по ко-
личество танкове за 2022 г.:

Първо място - Русия с 12 
420 танка; на 2-о - САЩ с 6612; 
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на 13-о - Украина - с 2596; на 
36-о - Франция с 406; на 55-о - 
Германия с 286 танка; на 58-о - 
Великобритания с 277; на 105-
о е Нидерландия - с 18;

Рейтинг за количеството 
бойни ядрени глави:

На първо място - Русия с 
7000 бойни глави ; на 2-о - САЩ 
с 6800; на 3-о - Франция с 300; 
на 4-о - Китай с 270; на 5-о - Ве-
ликобритания с 215; на 6-о - 
Пакистан с 130-140; на 7-о - Ин-
дия с 120-130; на 8-о - Израел с 
80; на 9-о - КНДР с 10 - 60;

Всичко изложено дотук, 
отново и отново показва, че 

светът е навлязал в 
качествено нов етап. 

Европа вече е попаднала 
в колониална зависимост от 
САЩ по същия начин, по който 
тя бе „машата“, чрез която би-
вшите соцстрани и СССР ре-
ално се превърнаха в колонии 
на англасаксонците. Мантрата 
тогава бе: „Влезте в НАТО, за да 
станете членове на ЕС и да жи-
веете като европейци!“. Наро-
дът се зарадва, повярва, но го 
излъгаха! 

През 90-те години на ми-
налия век имаше български 
ръководители, които се об-
ръщаха към руското прави-
телство с молба да се застъпи 
пред американците, да не ни 
притискат да влизаме във вое-
нен съюз. Идеята бе България 

да остане неутрална. Някои от 
високопоставените руски при-
ятели на България се мъчеха да 
помогнат, но те не бяха вклю-
чени в общия руски проаме-
рикански политически хор. 
Сега мнозина руснаци твър-
дят: „братушките ни предадо-
ха“! И забравят, че и Горбачов, 
и Елцин първи ни предадоха. 
И го направиха, въпреки че бя-
хме членове на Варшавския до-
говор и на СИВ! Разбира се, те 
най-напред предадоха Русия! 
По този начин бе постигна-
то и немислимото: България 
и Русия днес са неприятел-
ски страни! Най-голяма заслуга 
след Горбачов и Елцин за това, 
имат българските компрадо-
ри от т.нар. политически елит, 
които дори се гордеят с постиг-
натото! Чувствата на мнозин-
ството от народа обаче са из-
вестни и доказани. Потвърдени 
са и от множество анкети и про-
учвания. Но малцина от бълга-
рите се борят активно срещу 
статуквото, което ги унищо-
жава. Повечето живеят с надеж-
да, че и тази гримаса на истори-
ята ще отмине - като лош сън. И 
ще се забрави. Не знаят обаче, че 

нищо няма да бъде вече „как-
то при дядо“! След време със 
сигурност горчиво ще съжа-
ляват за трагичните последи-
ци, които ги застигат. И тях, и 
колонизаторите. 

Както и преди стотици го-
дини, временните победите-
ли не четат историята и нямат 
и представа за тайните на за-
гадъчната руска душа. Оне-
зи българи, които десетки годи-
ни, по един или друг повод, от-
близо са наблюдавали руски-
те хора и познават ценностите, 
които са ги формирали като на-
род, чели са руските класици, 
знаят че руският човек може 
да жертва всякакви материал-
ни блага, но никога и никому 
няма да позволи да се докосне 
до православната му вяра, до 
неговите нравствени устои и 
традиции. И че най-висша до-
бродетел за него е любовта към 
Родината, към земята на Ру-
сия, в която неговите предци 
са затрупвали с телата си, ако 
е трябвало, всеки нашестве-
ник, всеки завоевател, колко-
то и страховита сила той да е 
обладавал. 

Те са се биели на живот и 

смърт с тевтонци и шведи, с 
поляци и литовци, с францу-
зи и немци, биели са се сре-
щу всеки, който с настървение 
е искал да бърка в душите им 
и са пречупвали всяка алчна 
ръка. Православниият руски 
човек, при никави условия и 
никога не е допускал чужди 
посегателства и няма и сега да 
ги допусне. „Не в силе Бог, а в 
правде!“, е неговият кодекс на 
честта. И затова всеки роб и уг-
нетен е обръщал очи с надежда 
към Русия. 

Сега колективният Запад, на-
чело със САЩ, фанатично се 
опитва чрез всевъзможни дж-
ендърни дивотии, да разру-
ши всяка ценност, всяка руска 
традиция. На особен прицел 
е патриархалното руско се-
мейство. Чрез сатанински из-
кушения, лъстиви обещания 
и много пари, той се опитва 
да купува мозъци, да разделя 
хора, да ги противопоставя и 
да ги хвърля във взаимно из-
требление. За съжаление в това 
отношение успя да противопос-
тави братските народи на Ук-
райна и Русия. Поради специ-
фичния етнически и верски със-

тав на народа на Украйна, него-
вата политика успява, макар и 
временно. Сред народите на 
Руската федерация обаче по-
добни напъни няма да успеят! 
Защото в единно цяло там са и 
православни, и мюсюлмани, и 
будисти и много евреи, които 
вярват на Путин и подкрепят 
неговата борба!

Това е същността на голя-
мата и специална операция на 
Владимир Владимирович, на 
която той е посветил живота 
си! Неговата мисия е да спаси 
човечеството от сатанизма, от 
злото, от лъжата и лицемери-
ето, от униженията и надмен-
ността, от власттта на парите 
и от правото на силния! И това 
е битка на живот и смърт! 

Тази истина напълно се ос-
ъзнава и от властелините на све-
та. Те знаят, че Русия е била и е, 
единственият защитник на пра-
вдата. И от сто и петедест годи-
ни те треперят от страх кога мо-
гъщата и велика северна лавина 
ще тръгне и ще помете всичко-
то зло по пътя си. За да настъ-
пи светлина, за да възтържест-
вува доброто и човечеството 
да тръгне по Пътя предначер-
тан от Твореца и завещан ни 
от Спасителя! 

Този Път днес проправят, 
тук и сега, волята на Влади-
мир Путин и великата самопо-
жертвувателност на народа на 
Русия! 

В решителна 
схватка за бъдещето

След трудните преговори във военновъздушната база „Рамщайн“ - Германия, военният минис-
тър на Украйна Олексий Резников изглежда щастлив и доволен от постигнатото споразумение за 
доставка на танкове „Леопард“ 2, „Чалънджър“ и „Абрамс“1.

Илия ИЛИЕВ

Незначителният по-
вод да напиша този 
коментар е, че нас-
коро попаднах в 

Actualno.com на следното тен-
денциозно заглавие: „Слабо об-
разованите се притесняват от 
приемане на еврото, а бизнесът 
масово подкрепя“. По-дълбока-
та причина е натрупващото се 
от тридесет години възмуще-
ние от престъпленията на „ге-
роите“ на прехода срещу стра-
ната и убеждението, че ако съ-
народниците ни, с право от-
вратени от политици и медии, 
продължат да бъдат пасивни 
и позволят замяната на лева с 
евро, това би довело в среден 
план до по-тежка икономиче-
ска и политическа катастрофа 
от всичко преживяно досега.

Горната публикация в 
Actualno.com представя проуч-
ване на социологическа аген-
ция „Алфа Рисърч” за общест-
вените нагласи за въвеждане 
на еврото. Без данни, подкрепя-
щи точно този аспект на изслед-
ването, се твърди, че „най-неин-
формирани и с най-много опасе-
ния са хората от най-малките 
населени места и тези с ниска 

степен на образование“.
Възможно е самото твър-

дение да не е невярно и дори 
да е подкрепено с данни. Все-
ки може да прецени дали таки-
ва нагласи са изненадващи, като 
се имат предвид катастрофал-
ните демографски и икономи-
чески последствия на прехо-
да досега за цялата страна, но 
в най-тежка форма - за малките 
населени места, за необразова-
ните и социално слабите.

Общото внушение обаче 
е измамно и прикрива 
истинските въпроси:

• Защо няма обществен де-
бат; защо достъпни факти за 
последствията от въвеждане 
еврото за страните от перифе-
рията се премълчават?

• Дали по-голяма инфор-
мираност би намалила опасе-
нията, както се внушава, или 
напротив, би увеличила под-
крепата за отлагане на член-
ство в Еврозоната?

Надареният със здрав раз-
ум български читател се досе-
ща, че отсъствието и отлагане-
то на информиран обществен 
дебат по темата е достатъчно 
ясен отговор на последния въ-
прос.

Ще се опитаме да предадем 
достъпно някои важни момен-
ти от кризата на Еврозона-
та, позната на света като „гръц-
ка криза”, с надеждата те да по-
могнат на читателя да получи 
представа за реалната ситуа-
ция и за степента, в която пов-
таряните до втръсване посла-
ния за общи ценности и спо-
делено възстановяване при-
криват всъщност агресивни 
немски и френски интереси, 
както и прехвърляне на загуби-
те от кризата през 2008 от цен-
търа на ЕС към страни от пери-
ферията и към социално слаби-
те слоеве на населението.

Важни моменти в години-
те преди кризата на Еврозона-

та, или 
защо денят не си личи по 

заранта:

Еврото е въведено през 
1999 - 2001 година. Лисабонска-
та стратегия от март 2000 поста-
вя цел „до 2010 ЕС да се превър-
не в най-конкурентноспособна-
та и динамична икономика на 
знанието в света, способна на 
устойчив икономически растеж 
... с по-добра социална интегра-
ция“ (1). Финансовите среди 
във Франкфурт, Лондон и Ню 
Йорк тънат в оптимизъм. През 
2003 г. икономистът и нобелов 
лауреат Робърт Лукас твърди, 
че проблемът с икономически-
те депресии е практически ре-
шен.

Банки от центъра на ЕС, 
най-вече немски и френски, кре-
дитират безотговорно и агре-
сивно, страните от Еврозоната 
в Южна Европа задлъжняват 
рязко, но са способни да издават 
държавни облигации с ниски 
лихви, поради „ниския“ риск, без 
оглед на икономическите по-
казатели. Това е тежък дефект 
на Еврозоната, който по една 
случайност облагодетелства 

правилните европейци. Печели 
германският износ и индустрия.

На банките е позволено 
да се саморегулират, да отчи-
тат занижен риск, включител-
но нулев държавен риск, и съ-
ответно да поддържат недос-
татъчен капитал, необходим 
в случай на криза. Разумните 
гласове са пренебрегвани. Един 
по-прям финансист в American 
Morning/CNN каза, че „да оста-
виш банка да се саморегулира е 
все едно да се довериш на куче да 
пази купчина кокали!”

Описаното дотук означа-
ва, че европейските стратези и 
финансисти очакват лятното 
време на благоприятната ико-
номическа среда да продъл-
жи вечно. И че не са чували как-
во казват хора патили - че лятно 
време без абичка, и зимно вре-
ме без торбичка не е препоръ-
чително да се правят Лисабон-
ски стратегии...
Първо действие на кризата в 

Еврозоната:

Финансовият крах през 
2008 бе леден душ върху гор-
ните настроения. 

На стр. 10

Последната възможност 
да избегнем катастрофата

Защо е престъпление приемането на еврото през 2024 г.?*

И. Илиев е инженер по изчислителна техника в Техническия 
университет, София и консултант по проекти и системи за 
регулация на финансов риск в петте големи (Big Five) канадски 
банки в Торонто.
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Кристиян ШКВАРЕК

М
оята месторабота от 
2019 г., е в стъклена-
та сграда на ъгъла на 
ул. „Раковски”. В нея, 

през 2019-та, открих офиса на 
представителството на Евро-
пейските Консерватори и Ре-
формисти. В съседство, два ета-
жа по-долу се помещава пред-
ставителството на Европейска-
та Комисия. Онази институция, 
която оказа колосален натиск 
върху държавата ни за вди-
гане на ветото към Скопие, и 
която уж щеше да гарантира 
правата на сънародниците ни 
там.

Днес слязох от офиса си, за 
да се включа в протеста, ор-
ганизиран пред него и насочен 
към същата тази Европейска 
Комисия. Която - да си го ка-
жем в прав текс, ни излъга. 
Протест, организиран в знак на 
съпричастност с младия ма-
кедонски българин, зверски 
пребит в Охрид заради това, 
че не се срами от произхода 
си.

За съжаление нито един 
друг колега, от която и да било 
от европейските институции, 
представени в сградата, не се 
присъедини към нас. Въпре-
ки, че всеки един от тях можеше 
да е на мястото на Християн от 
Охрид. 

А тъкмо ние, хората с ня-
какъв директен досег до ев-

ропейските институции би 
следвало да сме основен ин-
струмент за защита интере-
сите на държавата ни на евро-
пейско ниво. Точно така дейст-

ват служителите на европейски-
те институции от всички други 
националности. На хартия се 
води, че работят за конкрет-
ната институция, „за обща-
та европейска идея“, а де фак-
то работят само и единствено 
за интереса на собствената си 
държава на европейско рав-
нище. Това е общоприет факт 
в кулоарите на всички европей-
ски институции. 

Приказките за „общата ка-

уза“ в ЕС са фантазия. Видял 
съм с очите си, че всеки народ 
ползва кадрите си в различ-
ните институции с цел да про-
карва собствените си, нацио-

нални интереси. И успяват да 
го правят. Така, вярвам, би след-
вало да разсъждаваме и ние, 
българите в тези институции, 
без значение дали сме предста-
вители на партии в ЕП като мен, 
българските съдии в Люксем-
бург или българите в админи-
страцията на ЕК. 

Тъкмо затова, отвъд про-
тестните действия, български-
те представители към ЕКР вече 
взехме и институционални та-

кива. Изпратени са официал-
ни сигнали до Европейската 
комисия, Европейския парла-
мент и Съдът на Европейския 
съюз от евродепутата Ангел 

Джамбазки, включително с 
настояване процесите по започ-
ване на преговори за членство 
между Северна Македония и 
Европейския съюз да бъдат 
прекратени.

Каквото и да се случва, за 
мен ще продължава да бъде 
напълно непонятно защо от 
всички европейски народи 
тъкмо ние най-малко, най-
рядко и най-вяло отстоява-
ме интереса си на европейско 

равнище. Нашите сънародни-
ци по тези институции като че 
ли се „асимилират“ най-бър-
зо, губят всякаква предишна 
идентичност и дори нарочно 
се опитват да се абстрахират 
от произхода си, с цел да изби-
ят някакъв комплекс за мало-
ценност. Да „се впишат“, да ги 
приемат „за европейци“. 

Никой от другите не пра-
ви това. Най-отявлено европей-
ските народи като холандците 
и германците, например, най-
нахално и открито ползват все-
ки възможен лост и служи-
тел, за да защитят собствения 
си държавен интерес. Крайно 
време е да се еманципираме от 
мисленето на „тъмен, балкан-
ски субект“ някъде в перифе-
рията и да започнем да пра-
вим същото като тях - умело, 
макиавелистки и „по европей-
ски“ - с техните инструменти и 
техните практики, да „дърпаме 
чергата“ към онова, което е от 
полза на първо място за Бъл-
гария. 
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ИЗДАВА
“Втора Зора“ ЕООД
Печат “Нюзпринт”,

София, ул. “Тинтява“ 100

Уважаеми читатели, 

Абонаментът все още е 
единственият начин да сте 
сигурни, че можете да проче-
тете вестник „Нова Зора“. Ид-
ват безизходни времена, кога-
то всеки глас на правдата ще 
бъде заглушаван и истината 
все по-трудно ще бъде изри-
чана и осветявана. Сега тече 
абонаментната кампания на 
Български пощи и на фирма 
„Доби прес“, с които редакция-
та има договорни отношения 
за 2023 г. Целта, непостигна-
та през 2022 г. остава същата и 
през 2023 г.: 1000 целогодишни 
абонамента! Ние знаем, че ви 

е трудно и с притеснение от-
правяме тази покана за под-
крепа. Вече се пресрамихме и 
през отминалата година съ-
общихме, че приемаме и да-
рения. Ако целта от 1000 або-
намента не бъде постигната 
единствената възможност ще 
остане вашата целева подкре-
па. Процесите протичат все 
по-скоротечно и става все по-
реален образът на онзи втор-
ник, 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. 
Можехме да ви спестим каза-
ното дотук, ако все пак беше 

възможно преодоляването на 
изкуствените препиятствия 
пред разпространението на 
вестника. Уви. 

Във всяка пощенска стан-
ция, до 15 число на всеки месец, 
очакваме да се абонирате за в. 
„Нова Зора“ за 1 месец, за три-
месечие, полугодие или за цяла-
та година. Абонаментът вина-
ги се изчислява съобразно броя 
на вторниците, умножени по 
коричната цена - 2 лв. Това за-
сега остава  най-сигурният на-
чин, вие, заедно с „Нова Зора“, 
да участвате в битката за бъде-
щето на  България. 

Нашият каталожен номер 
в Български пощи остава не-
променен - 311.

Всеки вторник очаквайте 
„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 за-
едно.

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.
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Всички споделени ценнос-

ти за забравени. Започва бор-
ба за политическо оцеляване 
и търсене на изкупителни жерт-
ви. Кризата започва с разпад 
на американски финансови и 
застрахователни институции. 
Това води до тежки банкови за-
губи в ЕС и през октомври съ-
щата година Франция и Герма-
ния осигуряват държавна по-
мощ, и гаранции за собствените 
си банки, в размер, съответно на 
360 милиарда евро за френски 
(2), и 500 милиарда евро (3) за 
немски банки. Това е малко из-
вестен факт. Тези спасителни па-
кети обаче покриват само загу-
бите от американските фали-
ти.

В края на 2009 г. френски 
банки притежават малко над 100 
милиарда евро гръцки държа-
вен дълг, пак толкова притежа-
ват и немски банки, или общо 
около 70% от целия гръцки 
дълг. Банките съвкупно при-
тежават и общо около трили-
он евро държавен дълг на стра-
ните от периферията - Гърция, 
сравнимата по размер Португа-
лия, и много по-големите иконо-
мики на Испания и Италия (4). 
Пренебрежителният акроним 
за тези страни, използван в ЕС 
е PIGS - случайно или не озна-
чаващ „свине“ (за краткост на-
долу ще говорим само за тези че-
тири страни, оставяме настрана 
Кипър, Ирландия и другия не-
ласкав акроним - GIPSIC).

Утежняващо обстоятелство 
е, че френските банки са тол-
кова зле капитализирани, че 
дори само загуби, съизмерими 
с гръцките задължения, биха 
ги направили неплатежоспо-
собни. Друго утежняващо об-
стоятелство е сравнително ви-
сокия държавен дълг на Фран-
ция от 83% през 2009 (днес той е 
много по-висок).

В паниката след кризата кре-
дитирането е затегнато през 
2009, гръцките частни банки 
практически фалират, лихвите 
по гръцкия дълг в началото на 
2010 скачат от 4 до над 30 про-
цента; Гърция вече не може да 
издава нов дълг, с който да по-
крива плащанията по стария 
дълг, и се оказва на ръба на фа-
лита.

Според Договора от Ма-
астрихт на Гърция трябва да се 
позволи да фалира. В него из-
рично се изключва „спасяване и 
прехвърляне” на задължения на 
държави, изпаднали в несъс-
тоятелност, към други членове 
на съюза. Президентът на ЕЦБ 
Жан Клод Трише обаче (5), как-
то и Франция, и Германия (6) 
са против допускане на гръцки 
фалит, опасявайки се от пани-
ка и повишаване на лихвите по 
дълга на останалите PIGS/стра-
ни от периферията, които едва 
се крепят, и ефект на домино-
то с последващи държавни фа-
лити. Междувременно големи-
те френски банки в началото на 

2010 вече също са на ръба да се 
окажат неплатежоспособни и 
да поискат помощ, което би при-
нудило немски банки да поемат 
огромни загуби и би заплаши-
ло с увеличени лихви, и веро-
ятен фалит самата Франция. 
Дори само част от горното би до-
вело тогава до края на Меркел 
и Саркози като политици, и до 
разпад на Еврозоната.

***
През 2010 започва второ 

действие на кризата:
Спасяването на немски и 

френски банки за втори път е 
нещо, което Меркел и Саркози 
не могат да поискат от парла-
ментите си след вече получена-
та огромна помощ през 2008. С 

върховен цинизъм те представят 
през 2010 г. помощта за собстве-
ните си банки като „солидарност 
и помощ за Гърция”. Както казва 
Жан Клод Юнкер, „когато си-
туацията е сериозна, е допусти-
мо да се лъже“ (7).

В спасителните пакети за 
Гърция - първия през 2010 
за 107 милиарда евро и вто-
рия през 2012 за 130 милиарда 
евро - е привлечен да участва 
и МВФ, и са използвани реди-
ца мерки за прикриване на на-
рушените правила на ЕС, на 
ЕЦБ и на МВФ - така наречена-
та Тройка.

По-малко от 10 милиарда 
евро, или под 5% от горните над 
230 милиарда т.нар. „спасител-
на помощ” достига до гръцката 
държава (8). Над 90% от пър-
вия пакет и голяма част от вто-
рия отива за покриване на за-
губите на френските и немски 
банки, които до края на 2012 
успяват да разпродадат гръц-
кия държавен дълг, който при-
тежават. Естествено нов дълг, 
и загуби от преструктуриран 
дълг, са поети от Гърция, коя-
то продължава да задлъжнява 
безнадеждно, и от гръцки пен-
сионни фондове, и малки ин-
веститори. Меркел, Саркози, 
заменен от Оланд, френските и 
немски банки бяха спасени за 
момента. Главният икономист 

на ЕЦБ Юрген Щарк и прези-
дентът на Бундесбанката Аксел 
Вебер през 2010 протестират, и 
по-късно подават оставка, пред-
виждайки тежките дългосроч-
ни последици от горните поли-
тики, в нарушение на правила-
та на ЕС, ЕЦБ, и МВФ.
Няма да описваме трагедията 

в Гърция, 

причинена от орязването на 
здравни разходи, отменени и 
намалени заплати и пенсии, 
студентски помощи, социални 
услуги. Но най-зловещият ас-
пект, по думите на Варуфакис, 
след всички цинични мерки, оп-
исани дотук, е създаването на 
институции от Тройката - обър-

нете внимание - неподвластни 
на гръцкия парламент и пра-
вителство, които упражняват 
гръцки банков контрол, назна-
чават ключови постове в гръц-
ката данъчната система, и про-
веждат приватизация на гръц-
ки национални активи (извън 
държавен контрол!) под мото 
„Всичко трябва да бъде раз-
продадено!“. Една от тях е HSFS 
(Hellenic Financial Stability Fund, 
Гръцки фонд - само на думи, за-
щото, реално е контролиран от 
Тройката - фонд за финансова 
стабилност).

Един историк от Харвард 
сравни тези политики с коло-
ниалните мерки в Египет през 
19 век (9). Смятам, че е прав и че 

единствената разлика между 
Египет през 1880 и Гърция днес 
е, че етикетът „колониализъм“ е 
заменен с етикета „европейски 
ценности и солидарност“.

В заключение:

Дотук описахме само пър-
вите години на кризата, с цел 
да покажем кой наистина беше 
спасен, и за чия сметка. Както 
вълците в тежка зима започват 
самоизяждането от най-сла-
бия член на глутницата, така и 
страните от Еврозоната се нах-
върлиха да „спасяват“ Гърция 
през 2010 г., чието задлъжня-
ване и източване позволява-
ше на останалите да отклонят 
вниманието от собствените си 

грешки и засега да избегнат 
явен фалит.

До 2014 г. описаните мерки 
в „помощ“ на периферията и до-
пълнителни задължения се рав-
няват на около един трилион 
евро, или около 5000 евро дълг 
на всеки гражданин на плате-
жоспособна страна от Еврозо-
ната. До 2018 г. чрез допълни-
телни количествени улеснения и 
изкупуване на активи, бяха по-
ети над 3 трилиона евро нови 
задължения, а след Ковид кри-
зата и до края на 2022 г. общи-
те „количествени улеснения“ на 
ЕЦБ са над 9 трилиона (10) - 
това са задължения, които ня-
кой трябва да връща.

Няколко странични забележ-

ки от позиция на „някой”, който 
не е икономист: 

Има ли смисъл да броим ну-
лите и трилионите? Еврозоната 
вече е зомби икономика - нито 
е платежоспособна, нито е фа-
лирала. Но докато продължава 
затъването, претендирането и 
спасяването на политически ка-
риери се търсят нови изкупител-
ни жертви, защото някой тряб-
ва да плаща, поне привидно, 
споменатите задължения.

Вероятно отделни детайли от 
казаното дотук могат да бъдат 
оспорени, но не и общата кар-
тина, според мен. Тя е потвър-
дена от цитираните книги на 
Варуфакис и Вернер-Зин - еди-
ният е от Гърция, а другият - от 
Германия, и двамата убедени 
поддръжници на ЕС.

Трябва ли България да се 
присъедини към Еврозоната 
като една от най-слабите ико-
номики в нея? Нека читате-
лят прецени и да не се оставя 
да бъде убеден, че не е доста-
тъчно информиран, за да има 
мнение. Неотменимо право на 
всеки гражданин е да участва 
в решаването на въпроси за 
българския интерес, иконо-
мика, пари и в крайна сметка 
суверенитет.

Гръцкият референдум през 
2015 г. и гордото гръцко OXI/
НЕ срещу европейската прину-
да дойде късно и не помогна на 
Гърция. За нас текат последни-
те дни, в които навременен ре-
ферендум за отлагане на член-
ство е възможен. Лично аз ще 
го подкрепя безусловно. 

Призовавам читателя да 
стори същото, каквото и да е 
мнението му за еврото!

Да кажем НЕ на приемане-
то на еврото през 2024 г. е по-
следна възможност да избег-
нем неизмеримо по-тежка ка-
тастрофа. А също и в скромна 
мяра да помогнем на страните 
от центъра на Еврозоната по 
начин, който би трябвало да 
им е познат.

* Заглавията са на редакция-
та; източник „Поглед Инфо“

Последната възможност 
да избегнем катастрофата
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БЪЛГАРСКАТА 
КРЪВ

Най-харното, най-хубавото,
най-честното ни остана -
кръвта цяла българска блага.

Дим. Миладинов

Ние носим очи, за да видим света,
да се радваме, да се тревожим.
Ако трябва за тях да загубим честта -
без очи ние можем!

Ние носим ръце, ненаправили грях -
можем хляба на тях да положим.
Ако трябва предател да здрависаме с тях -
без ръце ние можем!

Ние носим сърца, пълни с кръв като мак,
честна българска кръв - тя за нас ще остане.
Ако ние загинем, то народът ни пак
ще я пази на своето знаме!

Павел МАТЕВ

Гутен морген, майн ли-
бер внуче! Безкрайно 
се радвам, че си решил 
да продължиш „Дранг 

нах Остен“. Руснаците имат 
твърде много добра, плодород-
на земя. Но те кой знае защо са 
се вкопчили в нея и не искат 
да ни я дават на нас, арийци-
те. А нали само ние сме в със-
тояние да управляваме този 
див край и варварите, които 
го населяват? 

Има и някои нюанси. 
Първо, пази си здравето. 

И особено – трансмисията. Тя 
се троши най-напред. Спомням 
си, край Ленинград заради тази 
проклета трансмисия, през ав-
густ 1942 г., от нашите четири 
Т-VI се повредиха три! Ремон-
тираха ги цял месец. Имахме 
голям проблеми със зимното 
гориво. Това ни е наследствено. 
Не знам дали сега има нормал-
но количество зимно гориво.

Изобщо, през зимата е 
тежко. Навремето трансмисия-
та изстиваше веднага, маслото 
в нея замръзваше. А между ве-
ригите се натъпкваше толко-
ва много кал, че се налагаше да 
я изчопляме оттам само след 
като свалим колелата. Можеш 
да си представиш какво удо-
волствие е това при 20 градуса 
под нулата. 

Второ, ние, немците, сме 
яки и едри. Ядем много, осо-
бено когато е студено или се 
движим по разкалян терен. 
Аз, например, лапах като неви-
дял, 270 л на 100 километра, а 
по изровен път – 480, макар че 
се случваше, когато вече непо-
носимо съм прегладнял, да по-
глъщам и по 6 л на километър.  
Ами какво да се прави? 

Ти, майн либер внуче, 

също имаш добър апетит – 
720 л на 100 километра. Пък 
и кой може да каже със сигур-
ност колко ще ти потрябват, за 
да изгазиш руската кал? Имай 
предвид, че руското дизело-

во гориво, както и бензинът 
им, това го знам със сигур-
ност, съвсем не са подходящи 
за нас.  

Така че, когато ти остане 
малко гориво, непременно се 
скрий някъде, най-добре – в 
гората.  И изчакай там, дока-
то ти докарат от нашия хубав 
немски дизел. Че току-виж, 
връхлетели руснаците – и то-
гава ще стане много лошо. С две 
думи – пази се.

И не зареждай никога с 
руски дизел, че ще ти се пре-
цакат дюзите. После дълго ще 
кашляш, както аз някога. Спом-
ням си как преставаха да рабо-
тят свещите ни от руския бен-
зин. Защото ние използвахме 
84-октанов, а руските варвари 
зареждаха своите автомоби-
ли, леки танкове и дори само-
летите си, с 66 октана. Не ми-
сля, че руския дизел ще ти по-
несе.  

Трето, имай предвид, че 

ще ти се наложи много да пъ-
туваш с автотранспортьори. 
Бъди внимателен, когато се кач-
ваш или слизаш от тях. 

За нас, „тигрите“, специал-
но бяха изработили тесни ве-

риги за европейските железо-
пътни линии и пак се оказа, че 
ширината ни е 3,15 м. Спом-
ням си, че на няколко пъти се 
отърквахме в крайпътните 
постройки и падахме от плат-
формите. А вече с нормални ве-
риги, за да пердашим през кал-
та, ширината ми беше 3,7 ме-
тра. 

За транспортирането ни с 
железница бяха конструирани 
специални шестосови плат-
форми. Те можеха да превоз-
ват 80 тона и следваха всеки 

батальон до района на бойни-
те действия. Освен това, зара-
ди голямото натоварване кон-
тролираха  разпределянето на 
теглото, за да могат железо-
пътните мостове да издържат 
такава тежест. 

Твоята ширина, майн ли-
бер внуче, е още по-голяма – 
3,75 метра. Пък и теглото ти 
също е повече. Чудя се как ще 
те превозят… Нали ти казвам, 
само с автотранспортьор, или 
ще ти се наложи да се движиш 
на собствен ход. А доста от мос-
товете в този край на варварите 
изобщо няма да те издържат. 

Четвърто. Имай готовност 
дълго да клечиш в калта и да 
чакаш, докато не те измък-

нат. През това време ще бъдеш 
добра мишена за руските щу-
рмови самолети, за хеликоп-
терите, а и за артилерията им. 
Ех, спомням си как ни тормозе-
ха руските „шварцен тод“ Ил-2, 
когато изсипваха върху нас ку-
мулативни авиационни бом-
би… Тогава много наши изго-
ряха. 

По мое време имах отлично 
88-милиметрово оръдие, което  
ми позволяваше да стрелям по 
руските „трийсет-и-четворки“ 
от разстояние километър и по-

ловина, а те не можеха да про-
бият челната ми броня от такава 
дистанция. Но някак се изхитря-
ваха бързо да атакуват отстра-
ни, или което е още по-лошо – 
откъм тила. И тогава настъп-
ваше пълен „дас енде“. Накрат-
ко – капут. 

Руските танкове и сега са по-
леки и по-бързи. Така че, майн 
либер внуче, пази си задника.

Сега руснаците имат упра-
вляеми ракети, с които могат 
да те убият от 5 км разстояние, 
а ти можеш да ги уцелиш горе-
долу от три километра и поло-
вина. И бронята на руснаците  
май е по-добра. Така че пази се. 

А, и да не забравя, че де-
менцията вече ме гони…

Скорострелността на ру-
ските танкове е три пъти по-
висока. Те имат автоматично 
зареждане. А пък ти нямаш.

И последно.
Ако руснаците някъде при-

тиснат „Ейбрамси“ или „Чалън-
джъри“, не си търси белята да 
влизаш в бой. Опитай да се 
скриеш. Те са по-тежки и по-
видими от теб на бойното поле. 
Имаш шанс да загинеш после-
ден. 

Разбира се, по-добре е из-
общо да не ходиш там. Че току 
виж те претопили за руски 
атомни ледоразбивачи и те 
изпратили в Арктика.

С една дума, майн либер вну-
че, аз и баба ти „Пантера“ те 
целуваме и ти желаем всичко 
най-хубаво. Но предполагаме 
най-лошото. Ако загинеш, не-
пременно ще ти вдигнем па-
метник на фамилния ни пар-
цел. 

Степан Булбенко
Превод от руски:  

Надя Попова

Писмо на дядо „Тигър“ 
до внука му 

„Леопард“ в Украйна

Дядо „Тигър“

Либер внуче „Леопард“


