
Не вярвам, че талиба-
нът, разбил с „боен 
чук“ плочата на па-
метника на Съвет-

ската армия, е действал по 
собствена инициатива. Той не 
страда от Херостратов синд-
ром. Той е платена пионка. 
Ясно е чия. Получил е поръ-
чение, уверения в неприкос-
новеност и е извършил поста-
вената задача. Камерите са го 
заснели, докато чупи, но нао-
коло със сигурност са се навър-
тали негови съучастници, кои-
то „силите на реда“ нямат наме-
рение да търсят.

И сега се пъчи: „Сам съм, 
други няма!“

Че е натоварен с подобен 

„подвиг“ от някоя централа, 
личи от факта, че обикаля теле-
визиите, вместо да лежи в кау-
ша. Също като кметския копел-
дак, който храбро изгори руско-
то знаме пред Президентството. 
А Радев с мълчанието си просто 

одобри този акт.
Дали „индивидът с чука“ е 

душевноболен? Щом се е съгла-
сил да посегне на паметник - 
очевидно не е наред с психика-
та. Не всеки платен наемник 
и алчен за облаги мародер, 
би се съгласил да се нагърби 
с подобна работа. Тя е от най-
мръсните, защото посяга на по-
читта към мъртвите. Посяга на 
вечността. Скверни чувства 
и обижда души, които вече не 
принадлежат на мира сего. Нор-
малният човек се гнуси от по-
добно кощунство.

Да се чудим ли какво тол-
кова им бъркаха в здравето 
на сатанистите уникалният 
паметник на Бузлуджа, паме-
тникът „1300 години България“ 
пред НДК. А сега и паметни-
кът на Съветската армия? За-

емал много място! Прекале-
но бил висок!... А простичка-
та причина е, че е паметник в 
прослава на руски войници. 
Недопустимо било, защото Ру-
сия е във война със Зеленяса-
лата Украйна? Стоп! Та нали на 
8 септември 1944-а в Бълга-
рия е влязъл Трети Украински 
фронт!

Черните сили обаче не се 
интересуват от такива под-
робности. Те скърцат със зъби 
и искат да опустошат паметта 
на България - това е важното 
за тях. Вързали са ни на опера-
ционната маса и ни правят ло-
ботомия. Робите им трябва да са 
с кухи черепи. 
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ТРЕТИ МАРТ – ИЗСТРАДАН И ВЕЧЕН

Милена ВЪРБАНОВА

Национален дворец на културата, площад „България“ с фонтаните, на-
чалото на Южния парк и паметника „1300 години България“, 1981 – 1989 г. 
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Никакъв спомен, никакъв 
паметник, никакво минало, 
никакви 13 века! Българска-
та история трябва да започ-
ва с пришествието на Ричард 
Ран в страната ни и с дълбокия 
доземи поклон на „филодофа“ 
Жельо, който унижи Бълга-
рия, преди сините талибани 
и безродните перестройчици 
да я разрушат.

Към кощунството на тали-
баните с чук и без чук, към 
всички, които разкостиха Бъл-
гария и нейната памет, се при-
лепва цинизмът на Слави 
Трифонов и услужливата му 
идея, която той подема „тък-
мо навреме“. Шутът ще събаря 
Паметника на Съветската ар-
мия, за да вдига паметник на 
„хан“ Аспарух. Най-родолю-
бивият чалгар на всички епо-
хи и по всички земни кълбе-
та. Първо - титлата на нашите 
древни владетели не е „хан“, 
а „канас“, „ентелегентни“ ми, 
Славчо! Второ - канас Аспа-
рух, основателят на Дунав-
ска България, вече има вели-
чав паметник, дело на скулп-
тора Величко Минеков, точ-
но там, където му е мястото 
да се издига - в Добрич. Има и 
прекрасен паметник в Стрел-
ча. Разбира се, нищо не пречи 
да бъде изграден паметник на 
канас Аспарух и в столицата, 
но е идиотизъм заради него да 
бъде унищожаван друг па-
метник. Защо, място ли няма? 
Толкова ли е малка София, та 
ще гътаме един, за да лъжем, че 
ще построим нов? Колкото вди-
гнахме друг, на мястото на мо-
нумента „1300 години България“ 
пред НДК, творение на скулп-
тора Валентин Старчев.

Всичко Мара втасала, само 
паметник не построила. По-
добре, вникни в смисъла на 
думата „паметник“, шуте! Тя 
идва от „памет“ - понятие, 
което изключва конюнкту-
рата. Или по-точно - памет-
никът може да бъде издигнат 
по конюнктурни политиче-
ски причини, но не може да 
бъде сринат по такива при-
чини. Защото вече е станал 
част от народната памет, зве-
но от културно-историческо-
то наследство на държавата. 
Паметникът представлява не 
само героя или събитието, на 
които е посветен - той включ-
ва и твореца, който го е съз-
дал, и хората, които са пола-
гали цветя пред него, и пей-
зажа, от който е станал нераз-

делна част, и играещите деца, 
които питат майките си чий 
е този паметник, и влюбени-
те, които се срещат в подно-
жието му... Той е вместили-
ще на националната история и 
на безброй лични истории. Не 
можеш да изтръгнеш всичко 
това - с един чук! Нито дори с 
булдозер или взрив!

Само диваците унищо-
жават паметници - чужди и 
свои. Този, който не пази па-
метта, не излиза от стадия на 
дивачеството.

В „идеята на Слави“, по-
дшушната му от същите уста, 
които са внушили на слабо-
умния „научен работник“ да 
разбие с чук плочата на Па-
метника на Съветската ар-
мия, се спотайва и нещо мно-
го обидно за самия канас Ас-
парух - ще му градим памет-
ник на инат, на юруш, ей тъй, 
колкото да махнем неприят-
ното за нашите днешни по-
робители съоръжение. Пък 
после - ако чорбаджиите за-
повядат - ще катурнем и Ас-
паруховия паметник, издял-
кан надве-натри - помните ли 
онова демонче, което хитрецът 
„скулптор“ продаде на деби-
лите-русофоби под името „Ук-
раинска майка“?

Карикатурна е „идеята“ 
ти, Славчо - достойна за един 
клоун! Клоунада! Каквото е 
и днешното управление на 

България!
„Талибанът с чука“ ни е 

изпратен от „цивилизования 
свят“ да руши паметници. Ето 
това може „цивилизованият 
свят“ - да унищожава! След-

ващата му цел ще бъде не-
съмнено Паметникът на Цар 
Освободител.

Въпросният субект трябва 
да бъде подведен под отговор-
ност - ако не като чужд шпио-
нин, то поне като най-обикно-
вен, вулгарен вандал. Да бъде 
съден и да излежи ефективна 
присъда! А не да бъде глезен от 
мисирите и героизиран от со-
росоидите!

Разобличаващ сигнал, че 
талибанът не е разбил пло-
чата спонтанно, по собствен 
„душевен порив“, а акцията му е 
част от грижливо организирано  
сатанинско мероприятие, е фа-
ктът, че часове по-късно Сто-
лична община излиза „с реше-
ние“, което се промушва тихо-
мълком, под масата на нови-
нарските мисирски блокове и 
малцина българи са успели да 
се запознаят със съдържание-
то му. То гласи:

„Плочите с надписа от Па-
метника на съветската армия 
трябва да бъдат премахнати. 
Те представляват опасност за 
преминаващите граждани. 

В констативен протокол, 

съставен от експерти на ди-
рекция „Общински строителна 
контрол“ на Столична общи-
на, са описани недобре закрепе-
ните елементи на фронтална-
та част след разрушаването 
на част от плочите с надписа. 
Протоколът с установените 
нарушения по фасадните пло-
чи и нуждата от цялостно пре-
махване ще бъде връчен на об-
ластния управител на София. 
(...)

В законовия срок след връчва-
не на протокола, ще бъде изда-
дена заповед от кмета на Сто-
лична община за премахване на 
плочите от надписа на Памет-
ника на съветската армия, кои-
то представляват опасност 
за преминаващите в близост 
граждани.“

Опасност? Ще се просъл-
зя от подобна „грижа за граж-
даните“! Опасност за гражда-
ните на София и на България, 
представлявате само вие, жал-
ки, продажни еничари, които 
създавате условия за граждан-
ско противопоставяне, което 
може да прерастне и в нещо 
по-лошо!

Изчакахте да дойде нацио-
налният празник на България 
Трети Март, за да лепнете по-
редното незаслужено петно на 
челото на българския народ. 
Нямате ли по-важни задачи, сто-
лицата е в руини, а вие се зани-
мавате само с провокации! 

Но какво можем да очаква-
ме от „фЪндъци“ (това е пра-
вилният правопис на името 
на самоковската даскалица 
по руски език - и то означава 
щипка сурова вълна), които са 
окачили жълтосиния хазарски 

байряк на фасадата на Столич-
ното кметство - като раболе-
пен знак, че страната ни има 
официален статут на  чужда 
колония, управлявана от ени-
чари? 

ВАНДАЛИТЕ С ЧУКОВЕ И БЕЗ ЧУКОВЕ, 
ТРЯБВА ДА ЛЕЖАТ В ЗАТВОРА!

Паметникът „1300 години България“ пред НДК бе ос-
тавен без подръжка и се рушеше от години. След бурни 
дискусии Столична община взе решение той да бъде 
премахнат. Окончателно бе демонтиран през 2017 г.

Паметникът на Буздлуджа

Иван ЦЕНОВ

Ние често се учудва-
ме: как така на ви-
сши длъжности се 
оказват хора, които 

не се отличават с ум, съобра-
зителност или морално-во-
леви качества? А в това няма 
нищо странно: чисто и прос-
то, в техния случай се задей-
ства Законът за отрицателна-
та селекция.
Комплекс за непълноценност

Можем да се обърнем към 
психологията, търсейки отго-
вор на въпроса защо на власт 
идват хора, които трудно мо-
жем да назовем „съвест на на-
цията”. Според З. Фройд же-
ланието да се властва, е един 
от видовете невротични раз-
стройства с корени в чувството 
за безпомощност и страх пред 
околния свят. Австрийският 
психоаналитик твърди също, 
че на властния човек му е по-
требна жертва, която той нами-
ра у подчинения и така образу-
ва с него садо-мазохистична 
двойка.

Адолф Адлер пък пише, че 
в основата на стремежа към 
власт е едно патологично явле-
ние – „комплекс за непълноцен-
ност”. Психиката на човека се 
освобождава от травмиращ 
опит, например непрекъсна-
ти унижения, като се отключ-
ва механизмът на свръхком-
пенсация, което се изразява в 

натрапчива потребност за 
превъзходство над другите. 
Но според Адлер този стремеж 
често остава неудовлетворен и 
човекът, постигнал власт, за-
почва да проектира всички-
те си комплекси върху окол-
ните, пораждайки нови про-
блеми.

Още един класик, Ерих 
Фром, отбелязва, че „в психо-
логически план жаждата за 
власт се корени не в силата, а 
в слабостта. В нея се проявява 
неспособността на личността 
да устои сама и да живее само 
със своята сила. Колкото е по-
голям стремежът за власт, в 
толкова по-висока степен се 
проявява зависимостта на ин-
дивида от другите”.

 „Естествен подбор”

Дарвиновата теория за 
„естествения подбор”, прило-
жима в биологията, харак-
теризира също и модела на 
социалната система на об-
ществото. Най-важната за-
дача в условията на жестока 
конкуренция е да оцелееш. 
Понякога – на всяка цена! 
В този случай моралните ас-
пекти, които пречат на прис-
пособимостта на индивида 
към новите условия, отиват 
на втори план, а често се пре-
връщат и в рудименти (т.е., за-
кърняват).

Социологът Питирим Со-
рокин за първи път упо-
требява термина „отрица-
телна селекция”. Разпадът на 
личността, която се стреми 
към власт над хората, Соро-
кин свързва със загубата на 
„чувствена култура” („сетив-
на култура”). Според него „по-
требността от удоволствие 
дотолкова разрушава ментал-
ното и моралното равновесие, 

че разумът и нервната систе-
ма на мнозина не могат да из-
държат на огромното напре-
жение”.

На деградацията може да 
противостоиш само ако при-
тежаваш твърди убеждения 
и морални принципи. Но ако 
човек няма нравствена мяр-
ка, ако липсва представата 
за права (правила) и норми, 
тогава какво би могло да го 
предпази от пренебрегване-
то на интересите на други-
те? „Нищо, освен желанията и 
въжделенията”– отговаря Со-
рокин.

На кукичка

Изследвайки феномена 
„отрицателна селекция” във 
властта, съвременните со-
циолози стигат до извода, че 
това не е толкова деградация, 
колкото изкуствено провеж-
дана кадрова политика, коя-
то навременно и успешно е 
апробирана от спецслужбите. 
В практиката на спецслужби-
те отдавна се използва метод 
за разработване на агент „на 
кукичка”, т.е., за него пускат 
компромат, а едновременно с 
това се прилагат и методи за 
манипулация.

В политиката мястото на 
такъв агент се заема от ко-
румпиран чиновник или ня-
кой с криминално минало. 
Наличието на компромат го 
прави управляем и послушен. 
Едва ли може да се говори за 
морални или професионал-
ни качества на такъв „ръково-
дител”. Още по-показателни в 
този смисъл са марионетните 
правителства, дошли на власт 
след „цветните революции”.

За да бъдат нисшестоящите 
по-лоши

„Отрицателната селекция” 

на мнозина властници, а по-
край нея и на нисшестоящи-
те чиновници, преднамерено 
се пренася в областта на вър-
ховната власт. Целта е отслаб-
ване на нисшестоящата йе-
рархия. Така чиновниците се 
стремят да ударят с един кур-
шум два заека – да  се окажат 
в печеливша позиция спря-
мо нерадивите (немърливи, 
некачествени) подчинени и 
да елиминират възможните 
конкуренти в борбата за мяс-
то под слънцето.

Според Дмитрий Седов от 
Фонда за стратегическа кул-
тура, такива процеси са ти-
пични за много тоталитарни 
системи на управление, в това 
число и съветската.

Дух на колективизъм

Въпреки че при отрица-
телната селекция на преден 
план са поставени индивиду-
ални цели, това явление е в по-
голяма степен колективистич-
но. Достигналият до властта 
вече не е толкова ръководен на 
личните си интереси, а е залож-
ник на системата, която го е 
издигнала. Колективизмът при 
„отрицателната селекция” се 
проявява слабо в общество с 
либерални ценности, обаче 
в условията на тоталитаризъм 
колективизмът при „Отрица-
телната селекция“ се разкри-
ва изцяло.

Според Питирим Сорокин, 
„в периоди на остри социални 
катаклизми най-приспособи-
ми са не по-добрите, а средни-
те, които могат да се слеят с 
масата в нейните инстинк-
тивни мотиви и непречистени 
от разума подбуди”. Такива ус-
ловия способстват за появата 
на диктатор, който, изправен 
пред избора между отказ от 

морални принципи и полити-
ческо фиаско, избира  първо-
то.

Жажда за власт

Според нобеловия лауреат 
Фридрих Хайек, най-важни-
ят лозунг на всеки тоталита-
рен режим е „Целта оправда-
ва средствата“. Той изрежда 
три критерия, които диктато-
рът трябва да следва, за да има 
успех:

1. Колкото по-образован 
и интелигентен е един на-
род, толкова е по-сложно да 
получиш неговото единоду-
шие. Следователно диктато-
рът трябва да търси подкрепа 
в онези слоеве от население-
то, които са на ниско морално 
и интелектуално ниво, и ако е 
възможно, да насажда прими-
тивни инстинкти и вкусове 
на колкото може по-широки 
слоеве на масите.

2. Подкрепата е по-добре 
да се търси сред лековерни и 
послушни хора – такива, които 
са готови да приемат всякак-
ва система от ценности. Също 
така (диктаторът) трябва да 
заявява своите възгледи чес-
то и гръмко.

3. Хората се обединяват 
по-лесно около негативни, а 
не около позитивни програ-
ми, затова е необходимо по-
стоянно да се обръща към чо-
вешката природа.

Един американски ико-
номист, оценяващ възмож-
ността да се намерят хора във 
властта, на които е противна 
самата власт, песимистично 
отбелязва, че такава вероят-
ност е приблизително съща-
та, както вероятността човек, 
известен със своята доброта, 
да бъде назначен за надзира-
тел в плантация.

Отрицателната селекция или 
защо по-лошите стават елит

Уважаеми читатели, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВА

ВЕСТНИК „НОВА ЗОРА“ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. „ЗОРА“, ИЗЛИЗАЛ ОТ 14 МАЙ 1990 Г. ДО 16 ЮЛИ 1996 Г.
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Днес духовните наслед-
ници на нацизма уби-
ват не с газови каме-
ри, а „демократично“, с 

„ценности“ и „добри европейски 
практики“. Формите са раз-
лични, но резултатът – така 
както е планиран, трябва да 
бъде многократно по-маща-
бен. Какво са 60 милиона жерт-
ви на Втората световна война? 
Според ултраглобалистите на-
селението на планетата прека-
лено е нараснало и трябва ра-
дикално да бъде изчегъртано. 
Прозрението на акад. Близна-
ков от 2000 г. относно плано-
ве на американските неоко-
ни за физическо елиминира-
не няколко милиарда „излиш-
ни хора“ се оказва пророческо.

Тригерът

През август 2018 г. в Инсти-
тутът за сложни научни систе-
ми в Санта Фе, щат Ню Мек-
сико – водещ световен център 
за изследване на сложни систе-
ми, се провежда закрита кон-
ференция под егидата на NSA 
(Национална агенция за си-
гурност на САЩ). В подготовка-
та й  участват Хербърт МакМа-
стър – генерал от запаса и бивш 
съветник по въпросите на на-
ционалната сигурност на прези-
дента Тръмп (2017-2018), Рекс 
Тилърсън – бивш президент 
на петролния гигант ExxonMobil 
и бивш държавен секретар на 
САЩ (2017-2018), Майк Помпео 
– бивш шеф на ЦРУ (2017-2018), 
а тогава – държавен секретар 
на САЩ в администрацията на 
президента Тръмп (2018-2021); 
плюс финансисти, индустри-
алци, учени, дипломати. Въ-
преки че темата на конференци-
ята официално не е обявена, тя 
може да се определи като „Рис-
ковете в един уязвим свят“, съ-
дейки по един от основните до-
клади. Разгледани са четири 
възможни варианта за прео-
доляване кризата на неоглоба-
лизма (между другото, теорията 
за „четвъртата индустриална 
революция“ на Клаус Шваб на-
пълно е отхвърлена като ва-
риант). Позовавайки се на из-
следвания на академични учени, 
участниците отбелязват, че днес 
на Запад нито елитите, нито 
масите са способни не само за 
революционна трансформа-
ция, но дори за оптимизация. 
Благодарение на пропагандата, 
„правилните“ медии и строгия 
социален контрол, през послед-
ните сто години поведението 

на хората (главно на Запад) се 
е стандартизирало. В резултат 
– човешкото многообразие от 
личности е потиснато и заме-
нено от автоматичното и ин-
стинктивно поведение на чо-
вешката маса.1 

Защо ли тази констатация 
на участниците в конференция-
та в Санта Фе от 2018 г. напом-
ня за казаното от Адолф Хит-
лер през 1938 г. пред Херман 
Раушнинг – гаулайтер на Дан-
циг? „Аз разбърквам народа и не 
му говоря, преди да е превърнат 
в маса... Масата е като живот-
но, което се подчинява на свои-
те инстинкти. Логиката и раз-
съждението нямат значение. 
Масата има твърде опростен 
мисловен и чувствен апарат. 
Всичко, което не може да раз-
бере, я плаши... Мога да ръково-
дя масите само когато са фана-
тизирани. Аз фанатизирах ма-
сите, за да направя от тях ин-
струмент на моята политика“, 
изповядва фюрерът. 2    

И така, повече от половина-
та от участниците в конферен-
цията в Санта Фе стигат до из-
вода, че най-вероятна е „катас-
трофичната теория“. Ако бъде 
избегната обаче или резултати-
те от нея не са толкова фатал-
ни, 25% от участниците се из-
казват в полза на прилагане-
то на „антропологичен преход“, 
т.е. схема за формиране на об-
щество от два социо-биоло-
гични кастови слоя: свръхчо-
веци, които ще живеят до 120-
140 години и обслужващи ги 
„хора“ с различни умствени и 
физически способности и ни-
ска продължителност на жи-
вот; подобно на Елоите и Мор-
лоците от „Машината на време-
то“ на писателя-фантаст Хер-
бърт Джордж Уелс (1866-1946), 
който през 30-те години на ХХ 
век споделя идеите на Хитлер 
за „нов световен ред“ и меж-
ду другото е сътрудник на ан-
глийската служба MI6.

Но как да се създаде такова 
общество, умуват в Санта Фе? 
Какъв трябва да бъде „триге-
рът“ или трансформиращото 
събитие (transforming event) – 
по израза на бившия министър 
на отбраната на САЩ Доналд 
Ръмсфелд – за постигане на „но-
вия световен ред“ (NWO)? Вой-
ната не е единствената форма, 

1 Роман Белов (01.08.2021), https://
vk.com/wall252992508_1748

2 Желю Желев (1982), Фашизмът, С., 
изд. „Народна младеж“, с. 182-184; вж. 
също: https://www.rulit.me/ books/
fashizmt-dokumentalno-izsledvane-na-
germanskiya-italianskiya-i-ispanskiya-
fashizm-read-174968-88.html

водеща до социална катастро-
фа, има ли и други начини за 
генериране на трансформи-
ращо събитие, като пандемия, 
например? 

Ето какво съветва 
Ръмсфелд: „Ще огласим, че Ки-
тай се готви да ни нанесе био-
логичен удар и затова трябва 
да променим човечеството, за 
да го спасим.“ Подготвен е и съ-
ответен проект: „Червено утро“. 
И става точно така: Китай е об-
винен за „пандемията“ от 2020 
г., за всичко е нарочена лабо-
раторията в Ухан, а се „пропус-
кат“ опасните утечки през юни 
2019 г. от лабораторията във 
Форт Детрик, САЩ.3 

Впрочем, още през 2010 
г. идеологът на мондиализма 
Жак Атали нарече пандемия-
та едно от най-добрите сред-
ства за създаване на „нов све-
товен ред“. Същата идея е зало-
жена и в тогавашния доклад на 

фондация „Рокфелър“. Пътят е 
посочен, но първият „експери-
мент“ – епидемията от свин-
ски грип, не сработва. За следва-
щото „трансформиращо съби-
тие“ се подготвят по-добре. На 
18.10.2019 г. в Ню Йорк фонда-
цията на Бил и Мелинда Гейтс, 
която още от 2011 г. пледира за 
намаляване населението чрез 
„депопулация чрез насилствена 
ваксинация“,4 провежда учение 
„Събитие 201“ (Event 201) съв-
местно с Центъра по сигурнос-
тта на здравето на института 
„Джонс Хопкинс“ и Световния 

3 Роман Белов, цит. съч. 

4 Rachel Windeer (2011), Depopulation 
Through Forced Vaccination: The 
Zero Carbon Solution! The Sovereign 
Independence, June 2011, https://www.
slideshare.net/dedicaces/the-sovereign-
independent-june-2011-4th-edition

икономически форум на Кла-
ус Шваб. Организаторите оп-
ределят Event 201 като „Упраж-
нение по реакция на пандемии с 
високо ниво“ с цел да се набеле-
жат сферите как чрез публично-
частно партньорство да се кон-
тролира замислената изключи-
телно тежка пандемия, за да се 
овладеят огромните икономи-
чески и обществени негативни 
последици.5 

Като по поръчка, в послед-
ния ден на 2019 г. е регистри-
ран първият случай на коро-
навирусна инфекция в Ки-
тай. През март 2020 г. – без да 
са налице достатъчно данни, 
СЗО обявява пандемия. Пра-
вителствата на всички страни (с 
изключение на Беларус и Шве-
ция) „козируват“, въвеждай-
ки локдаун (принудително 
затваряне на образователни, 
административни и други уч-
реждения, търговски и други 

обекти), социална дистанция, 
маски, масови ваксинации (с 
експериментални ваксини, 
както се оказва впоследствие). 
Иначе казано, правителствата 
безропотно изпълняват плана 
за депопулация, заложен още 
в доклада на фондация „Рокфе-
лър“ от 2010 г. и в „упражнение-
то“ от 2019 г. 

Лъжата на СЗО

Едно от най-важните сред-
ства за формирането на „но-
вия световен ред“ е контролът 
върху информационните по-
тоци. Осъществява се на прак-
тика чрез унищожаване на 
журналистиката като профе-
сия, насаждане на пост-исти-
ни, замърсяване на информа-

5 https://www.centerforhealthsecurity.
org/our-work/exercises/event201/about

ционното пространство и т.н. 
В плановете на сегашния свето-
вен елит и неговите национал-
ни агенти е „разчовечване“ на 
човека, което обаче трябва да 
се представя като стимулиране 
на човешкия живот към раз-
нообразие (diversity).6 Така, ус-
поредно с обявяване на „панде-
мия“, медиите, контролирани 
от организаторите й, започват 
масирана пропаганда за на-
гнетяване страх у население-
то, за да го принудят масово 
да се ваксинира. 

През октомври 2020 г. Све-
товната здравна организация 
(СЗО) най-накрая призна, че 
коронавирусът не е по-опасен 
от сезонните грипове.7 Иначе 
казано, пандемия няма! СЗО 
е лъгала! Лъгала ни е сутрин, 
обед и вечер! В хода на разкри-
тията се установи, че „пандемия-
та“ е част от мащабна бизнес-
схема. Спонсорите, разработ-
чиците, производителите, ко-
ординаторите на истерията 
Covid-19 и ваксината, са едни 
и същи лица, чиято цел е на-
маляване населението на зе-
мята, подкопаване икономи-
ката на страните-конкуренти 
и на противниците, увелича-
ване влиянието на „дълбоката 
държава“ в света, извличане 
на свръхпечалби от западни 
фармацевтични компании. И 
най-главното – започване на 
световна биологична война.8

Финансирането е осигуре-
но от фондация „Бил и Мелинда 
Гейтс“, британската фондация 
Welcome Trust, програмата Predict 
на USAID; а основен клиент на 
ваксината е Коалицията за ино-
вации и готовност срещу епи-
демии (CEPI), създадена от съ-
щите фондации. В многоброй-
ните PR кампании Коалицията е 
позиционирана като „спасител-
ка на човечеството“. На всичко 
отгоре CEPI успяла да събере 
(по-точно да обере) 2 млрд. до-
лара от правителствата на ре-
дица страни за разработване 
на ваксина. Според някои ме-
дии, тази схема действително 
представлява елемент от ця-
лостен модел на евентуална 
биологична война.9

6 Роман Белов, цит. съч.

7 https://off-guardian.org/2020/10/08/
who-accidentally-confirms-covid-is-no-
more-dangerous-than-flu/

8 https://zvezdaweekly.ru/news/
t/20209281322-dj2B6.html

9 https://glasove.com/categories/
komentari/news/sponsorite-
razrabotchitsite-proizvoditelite-i-
koordinatorite-na-pandemiyata-i-na-
vaksinata-za-neya-na-zapad-sa-edini-
i-sshchi-litsa; https://zvezdaweekly.
ru/news/t/20209281322-dj2B6.html; 

Междувременно се оказа, че 
високата смъртност не е тол-
кова от коронавируса, а от 
бактерия, която ускорява об-
разуването на кръвни съси-
реци – тромбози, водещи до 
смърт. Фактът бе установен от 
италиански патолози, които, 
въпреки забраната на СЗО да 
не се правят аутопсии на по-
чинали от коронавирус, не се 
подчиняват и разкриват ба-
налната измама, за което писа 
„Нова зора“ в бр. 21/2020 г. Раз-
критията предизвикаха гнева 
на италианската депутатка Сара 
Куниал, която публично призо-
ва президента на републиката 
да поиска от Международния 
наказателен съд да повдигне 
обвинение срещу Бил Гейтс 
за престъпления срещу чове-
чеството.10

След като СЗО бе принудено 
да признае лъжата, 43-ма гер-
мански и холандски медици 
апелираха в отворено писмо 
канцлера Ангела Меркел да 
върне Германия към норма-
лен живот, „да се прекратят 
ежедневните механизми за пуб-
лично въздействие и страх“, а 
Бундестагът да отмени нео-
боснованото си изявление за 
„епидемична ситуация от на-
ционален обхват“.11 

Оказва се, че смъртността 
рязко нараства най-вече сред 
ваксинираните. В Германия 
например, официалните дан-
ни сочат близо един милион 
смъртни случая между сед-
мица 1 и седмица 49 на 2022 
г., което представлява 276% 
увеличение спрямо броя на 
свръхсмъртните случаи, ре-
гистрирани през 2020 г., т.е., 
преди решението за задължи-
телна употреба на „ваксините“ 
на корпорацията Pfizer. Спо-
ред официален доклад, публи-
куван от „Института Робърт 
Кох“, налице са обосновани дан-
ни, че ваксинираните срещу 
Covid-19 са развили Синдром 
на придобита имунна недос-

https://m.fakti.bg/mnenia/520260-
razrabotchicite-na-pandemiata-i-
vaksinata-sa-edni-i-sashti;

10 https://pogled.info/avtorski/Radko-
Handzhiev/italianska-deputatka-szo-sa-
v-kombina-s-bil-geits.116743

11 https://corona-transition.org/offener-
brief-an-angela-merkel

татъчност (СПИН).12

Коментирайки ковид-исте-
рията, екс-генералният дирек-
тор в Министерство на здраве-
опазването на Израел д-р Йо-
рам Лас иронично напомни: 
„Забравихте ли свинския грип 
от 2009 г. – до днес няма вакси-
на срещу него. Но по онова време 
нямаше Facebook или още бе в за-
чатък. За разлика от свинския 
грип, днес коронавирусът има 
своя Рublic relations.“13 Смисълът 
на казаното е как точно контро-
лираните от „дълбоката държа-
ва” медии съучастват в плано-
вете за физическо елиминира-
не на стотици милиони.

Изземване активите на 
населението

Ако класическият капита-
лизъм обективизира и мате-
риализира човека, отчужда-
вайки го от продукта на тру-
да, то посткапитализмът, 
така както е планиран от гос-
подарите на ексизма (некон-
тролираният достъп до дан-
ни) и финансиализма, деху-
манизира човека, отчуждава 
го от себе си като социално, 
биологично, етническо, 
културно същество; това 
именно е същността на 
производствените отношения 
в планираната нова система. 
Съпротивата срещу този нов 
ред се счита за форма на со-
циална и биоантропологич-
на борба, която не трябва да 
се допуска. 

Със създаване ситуация на 
отчуждение от духовните про-
изводствени фактори, идеоло-
зите на „новия прекрасен пост-
ковидов свят“ едновременно 
планират да изземат матери-
алните активи на по-голяма-
та част от населението. Защо-
то в долната половина на со-
циалната пирамида на пост-
Запада, остава огромен слой 
бенефициенти на стария, не 

12 Pfizer lied, COVID Vaccinated Germans 
developed AIDS, & then 1 million died in 
less than a year according to Secret German 
Government Data, The Exposé, 25.01.2023, 
https://expose-news.com/2023/01/25/
pfizer-lied-covid-vaccinated-germans-
developed-aids-then-1-million-died-in-
less-than-a-year-according-to-secret-
german-government-data/

13 Tyler Durden (2020), 12 Experts 
Question The COVID-19 Panic, https://
www.zerohedge.com/geopolitical

напълно лишен от собстве-
ност, акционерен капитал. В 
ръцете на всеки от тях има и 
частна собственост, и няка-
къв капитал. Като цяло, това 
представлява огромна стойност 
и ако не бъде нулирана, ако 
тези собственици не бъдат 
превърнати в т.нар. стейкхол-
дъри (stakeholders) на „приоб-
щаващия капитализъм“, тога-
ва те ще запазят материална-
та си основа. И стават пречка 
на ламтежите за присвояване 
от новите посткапиталисти-
чески лидери. Затова трябва да 
бъдат експроприирани! Как да 
стане това?

С локдауни се унищожа-
ва малкия и среден бизнес, 
увеличава се безработицата, 
милиони хора затъват в дъл-
гове; господарите на пост-За-
пада изкупуват дълговете на 
населението, т.е. лишават го 
от собствеността му; медиите 
започват да внушават на хо-
рата: защо ви е собствено жи-
лище? По-добре живейте под 
наем. Защо ви е личен авто-
мобил? Има споделяне на ав-
томобили. Защо са ви спестя-

вания? Ще ви бъде осигурен 
базов гарантиран доход чрез 
дебитна карта – хартиени 
пари не са нужни. „Не прите-
жавам нищо, но никога не съм 
бил толкова щастлив!“ Този 
„слоган“ е планиран за пости-
гане към 2030 г. посредством:

• Камери, дронове и чипо-
ве (вкарани чрез принудител-
на ваксинация  без знание-
то и съгласието на хората), 
ще установят строг социален 
контрол;

• Забрана за производство 
на храни от собствения си 
двор;

• Забрана на алтернативни 
форми на лечение;

• Премахване на половите 
различия и контрол на раж-
даемостта.14

Най-нарочени за физиче-
ско елиминиране са възраст-
ните. В програмите на ултра-

14 Пак там.

глобалистите те са „излишни 
хора“. И действително, в хода 
на коронавирусната истерия 
през 2020-2021 г. най-висо-
ка е смъртността на лица над 
70-годишна възраст. А допре-
ди десетилетия, в много страни 
на ЕС хората на тази възраст се 
считаха за значим обществен 
ресурс; а с оглед на натрупа-
ните у тях знания и професио-
нален опит могат да продължа-
ват разгръщането и развитието 
на личностния си потенциал.15 
През 2017 г. ЕК дори разработи 
проект „Увеличаване на сребър-
ната икономика в Европа“, ви-
зирайки европейците над 65 
години като „пазарна ниша за 
над 3 милиарда евро“.16 

В България по-специално, 
възрастните над 65 години са 
22% (чувствително повече от 
младежите под 15 години, кои-
то са 15%); повече са и от сред-
ните стойности към 2020-2021 
г. за Източна Европа (17%)17 и 
Западна Европа (19%).18 Ина-
че казано, със своите знания, 
умения и професионален опит 
възрастните биха могли да бъ-
дат съществен производителен 

фактор за възраждане на Бъл-
гария, да обучават младите на 
базови знания, експертизи, кул-
тура, които за съжаление поч-
ти напълно липсват у младите 
поколения, следствие от триде-
сетилетното насаждане – чрез 
„европейската“ система на об-
разование и чрез медиите – на 

15 Геновева Михова (2021), 
Парадигмата за възрастните 
хора като обществен ресурс, във: 
Възрастната генерация на България 
– социално-демографски профил, 
позиции и ценности, Варна, Център за 
демографски изследвания и обучение, 
с. 67.

16 Александър Трифонов (2021), 
„Сребърната възраст“ – резерв на 
държавата, във: Възрастната генерация 
на България – социално-демографски 
профил, позиции и ценности, Варна, 
Център за демографски изследвания и 
обучение, с. 108.

17 https://www.prb.org/international/
geography/bulgaria/

18 https://www.prb.org/international/
geography/western-europe/

пагубни за нацията неолибе-
рални „ценности“, нихилизъм, 
джендърна идеология и др. А 
качествената непълноценност 
на значителна част от младите 
поколения е най-сериозен про-
блем, който може да се окаже 
фатално катастрофален за оце-
ляването на нацията.19 

Главният мотив, според 
нас, възрастните да са нароче-
ни най-вече за „излишни хора“ 
от днешните духовни наслед-
ници на нацизма е да се скъ-
са връзката между поколе-
нията, натрупаните с години 
знания и стойностна житей-
ска и професионална експер-
тиза напълно да се затрие, да 
не бъде предадена на младите 
поколения. Младите хора да 
бъдат лишени от материал-
ните и духовни основи на не-
зависимото си съществуване, 
човек да престане да има ли-
чен живот, да бъде личност. 

Преди век нацизмът бе пред-
ставян за националистически 
и „социалистически“; днес не-
онацизмът е глобалистки и 
елитистки. Но и в двата случая 
афишът се променя според ин-

тересите на господарите на па-
рите. За разлика от нацистите 
от 1933-1945 г., днешните не-
онацисти, както отбелязахме, 
убиват не с газови камери, а 
„демократично“, с „канселира-
не“ и „ценности“, с бавното, но 
системно налагане на стресо-
генни фактори, а през послед-
ните години – и с бустерни 
„ваксини“. И ако Хитлер успя 
да унищожи над 60 милиона в 
най-опустошителната светов-
на война, днешните му сле-
довници планират да екстер-
минират милиарди. Отново на-
помняме посланието на издиг-
натия в щата Джорджия (САЩ) 
през 1980 г. гранитен монумент: 
„Поддържайте ръста на населе-
нието под 500 милиона!“ 

19 Михаил Мирчев (2009), Социална 
динамика и цивилизационно 
разслояване. Възпроизводство на 
населението, човешкия капитал и 
трудовите ресурси в България. Изд. 
„М-8-М“, С., с. 29.

Как се погубва България?
Откъс от доклад, изнесен на 23.10.2021 г. на академичната конференция 

на тема „Демографският срив на България: Възможни решения 
и практически стъпки за изход“, изд. „Мултипринт“, С., 2022 г.

Щрихи към практиката на съвременния геноцид

д-р Радко ХАНДЖИЕВ 

Скрижалите от Джорджия
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Аплодисментите и овациите в голямата зала на БАН 
от 4 юни 2021 г., отдавна са само вълнуващ спомен 
за онези, които имаха щастливата възможност да 
присъстват тогава на едно незабравимо събитие – 

представянето на третата книга „Поврати“ от поредицата 
„Притаени мигове“, от Георги Йорданов.

Издателство „Захарий Стоянов“ е провеждало през години-
те много премиери на книги. Много автори, къде със скромност, 
къде от тщестлавие, са говорили пред дошлите да ги уважат, но 
това, което се случи тогава, на 4 юни, залата прие в истин-
ския смисъл като докосване до кристалната решетка на ис-
тината, като премислена изповед пред Светия олтар на Оте-
чеството.

На неписаното слово, но изясняващо в дълбочина темата, 
влияят много фактори, между които от особено значение са 
личните характеристики на оратора, неговия авторитет, по-
знанията му по темата, гласът му и подходът към аудитори-
ята, осанката и пр. Сиреч, то има своите сложни „ноти и пето-
линия“ и  не винаги горно „до“ в него съответства на чувствата 
на възприятията на онези, които слушат. Но когато мъдрост-
та и правдата са ключът „сол“ в думите му, те се превръщат в  
осмислена и неповторима симфония, която кара кръвта да 
кипи, а душата към която са отправени думите, да ликува. И 
съвсем не е случайно, че и в Светото писание е казано: „В начеле 
бе Слово!“

Тези разсъждения не изчерпват качествата на героя на 
онази далечна юнска вечер, Георги Йорданов. И ако все пак 
ги изричам, то е защото, лично за мен, те бяха велико откро-
вение. Но и това не е всичко. По-важното е, че те се оказаха по 
същия начин силно въздействащи и на изпълнената до краен 
предел зала, в която присъстваха тежки авторитети, академици, 
професори, учени, културни деятели, които току-така никой не 
е съумявал да изправи на крака и, които знаят цената на всяка 
своя дума и величината на всеки свой жест.

Когато слушах нестихващите им аплодисменти и се ядосвах 
на себе си за своята неподготвеност, задето се оказах бе дикто-
фон, тутакси реших, че спасение все пак има и, че ще трябва само 
да помоля да ми предоставят записа от тази вълнуваща вечер. 
Оказа се обаче, че нито организаторите, нито домакините, нито 
дори представителите на други издания, са били подготвени за 
случая. И никой от тях не беше записал потресаващата реч на Ге-
орги Йорданов. Напразно посветих няколко седмици за нейното 
издирване и чак тогава на страниците на „Нова Зора“ се появи 
информация за събитието от 4 юни. В бележката към нея обе-
щах, че няма да се откажа да търся записа на словото на Георги 
Йорданов. 

Преди дни стана известно, че издателство „Захарий Стоя-
нов“ е отпечатало книга Първа, Втора и Трета („Срещи“, „Откро-
вения“, „Поврати“) в един том, под общото заглавие  „Притае-
ни мигове“. И каква бе изненадата ми, когато на страница 906 в 
него открих извадки от споменатата реч на Георги Йорданов. Те 
бяха поместени под заглавието „За да сме потребни“, какъвто е 
знаменитият стих на поета Веселин Ханчев. Оказа се, че части от 
речта на Георги Йорданов са били записани от неизвестен люби-
тел и въпреки, че не са в своята пълнота, днес „Нова Зора“ ги пуб-
ликува, за да изпълни закъснялото свое обещание към читатели-
те на вестика. За новоизлязлата книга сигурно ще пишем отново, 
но сега използвам случая да благодаря на автора от свое име, как-
то и от името на целия Редакционен съвет на вестника, за него-
вото съгласие те да се появят на нашите страници. И най-вече да 
му пожелая много здраве и все така честно сърце и перо. И слава. 
Заслужена слава! На издателите – също – за положените стара-
ния да бъде открит и оповестен, макар и частичен запис от онази 
неповторима юнска вечер, в която вълнението на присъстващи-
те дълго преливаше в  незатихващи аплаузи и стана повод за не 
един задълбочен разговор, за мястото на стойностните хора в ис-
торията на Отечеството.

Искам да припомня също и думите на покойния академик 
Константин Косев, казани в един тягостен разговор за разрухата 
обхванала Отечеството ни. „Малкото Косе“, както го наричаха не-
говите близки приятели, който познаваше в дълбочина процеса 
на обединението на Германия, както и живота на неговия деми-
ург Ото фон Бисмарк, тогава с академичен размах обобщи: „Въз-
родителният процес не е най-голямата грешка на Тодор Живков, 
а това че той не избра за свой наследник Георги Йорданов. Само 
Георги Йорданов можеше успешно да изведе България от батака 
на перестройката!“ 

Минчо Минчев

Георги ЙОРДАНОВ

И днес прекачваме 
прага на Българска-
та академия на нау-
ката, както винаги 

– обладани от дълбоко вълне-
ние. Защото тук е национално-
то средище на високото знание.

Буди почуда подвигът на не-
забравимите възрожденци – 
Марин Дринов, Васил Друмев, 
Никола Ценов, Васил Левски, До-
бри Войников… Те милеят за 
родната наука и преди отново 
да възкръсне нашата държав-
ност, учредяват през 1869 г. в 
Браила, Румъния, Българско 
книжовно дружество – първо-
образа на отечествения Парнас 
на мъдростта – Българската ака-
демия на науките.

Книгата „Поврати“ – повод 
за срещата ни, излезе от печат 
в началото на 2020 г. Оттогава 
станаха важни обществено-по-
литически събития. Това са пре-
ди всичко продължителните 
бурни протести на хилядите 
сънародници, които с възму-
щение се противопоставиха на 
корумпирания олигархично-
клиентелистки, непрофесио-
нален авторитарен режим на 
ГЕРБ-ДПС, който причини беди 
и унижения на народа. Похвал-
но е, че предимно млади и обра-
зовани граждани възнегодува-
ха срещу корупцията, беззако-
нията, немотията, срастването 
на държавни структури и длъж-
ностни лица с олигархични кръ-
гове и хора от мафиотските по-
тайности. Оказа се например, че 
страната ни губи всяка година 
около 1/3 от приходната част 
на бюджета от кражбите, не-
изгодните концесии, общест-
вените поръчки на близки, 
сивата икономика, офшорки-
те, монополите, пропуснатите 
ползи…

А проявите на самовластие, 
некомпетентност, васално по-
ведение на управляващите кръ-
гове, дълбоката държава, както 
и нахлуването на въоръжена-
та свита на главния прокурор в 

Президентството са грубо на-
рушение на демократичния 
процес, посегателство върху 
честта на държавността. Та ние 
сме наследници на древна циви-
лизация и вековни напреднича-
ви традиции. Още през средни-
те векове в България – една от 
най-големите и силни империи 
в Европа, са се вливали племена 
и народи, защото по земите ни е 
имало ред, обичайно право, за-
кони. Ето защо ipso facto (от са-
мия факт) произтича жизнена-
та необходимост от промяна на 
режима, който през последните 
десетина години закотви стра-
ната ни на дъното на Европей-
ския съюз.

Както всеки човек със соци-
ална чувствителност постоянно 

размишлявам за изминалия, 
сегашния и бъдещия път на 
Отечеството. Съпреживях не-
малко съдбовни мигове и съ-
бития от общественото битие. 
Затова реших да споделя с чита-
телите ми спомените и синовна-
та си мисъл за България.

Наистина, през годините на 
социализма бяха допуснати го-
леми политически грешки, 
крайности в идеологизира-
нето на обществения живот, 
в абсолютизирането на дър-
жавната и обществената соб-
ственост, в ограничаването 
на волеизявленията и движе-
нието, в командно-админи-
стративни практики на едно-
партийната власт. Разбира се, 
не се греши само ако не се прави 

нещо ново. Ала честен човек не 
може да отрече, че десетилетия-
та през втората половина на от-
миналия век до 1990 г. са преди 
всичко време на подем и модер-
низация на нашата държава.

В края на Втората световна 
война по вина на управленска-
та върхушка страната ни отно-
во бе сред победените. Забеле-
жително е, че България, която 
бе сред най-бедните държави в 
Европа, през 80-те години на 
ХХ век зае трайно място сред 
30-те развити държави в све-
та. Съвременното индустриал-
но и селскостопанско производ-
ство, социалните придобивки, 
безплатното и качествено обра-
зование и здравеопазване, висо-
ката култура и наука, олицетво-
ряваха нашата Татковина. За 
огромно съжаление тази исто-
рическа истина се изопачава, 
извращава и пренаписва, ох-
улва се от слуги на чужди фон-
дации, злонамерени гости, от-
цепродавци, платени медии, 
„началници“ от Брюксел и от-
въд океана.

Както е известно, всяка лъжа 
вече е сторила злочестината, 
преди да се узнае и разбере 
простата истина. Професори 
например споделят с тревога, че 
дори четвъртокурсници не зна-
ят кога и как е приключила 
Втората световна война, какво 
е българското участие в послед-
ната й фаза и в антифашистката 
съпротива на Европа, какви са 
българските постижения през 
втората половина на отмина-
лия век в сравнение със светов-
ното равнище.

Нима трябва да сме равно-
душни, когато безогледно се 
охулват национални кумири, 
а убийци на деца и кръволо-
ци се обявяват за мъченици. 
Тъжно е, че образователната 
система не е здрав постамент 
на националната ни идентич-
ност. В съзнанието на младото 
поколение се втълпява, че ми-
налото не трябва да се обяснява 
с фактите, събитията, великите 
личности. На подрастващите се 
внушава, че Васил Левски е за-

За да сме потребни

ловен от турската полиция и 
съден за криминално деяние; 
Христо Ботев бил бездейст-
ващ несретник в Румъния… 
Има учебници, в които не се от-
белязва подвигът на Хвъркова-
тата чета, за Георги Бенков-
ски едва се пише, че е загинал. 
А евангелието на национална-
та ни литература „Под игото“ 
се отпечатва „в превод“ на жар-
гонен „български език“, понеже 
така Иван Вазов щял да бъде по-
разбираем и т.н. По този начин 
се формира консуматорско, 
необразовано поколение и се 
извършва посегателство сре-
щу националния дух, без кой-
то родната плодородна земя със 
зелената гора и бистроструйна-
та вода е обезбългарена терито-
рия.

Още в Библията е казано: 
„Истината ще ви направи сво-
бодни“. Сега, в условията на сво-
бода и демокрация, да се служи 
на правдата означава да сме 
трижди по-свободни. Пора-
ди това всяка чиста съвест не 
би стояла безмълвна пред зло-
езичието, с което се охулват и 
клеветят обществените уси-
лия в годините на социализма 
за общобългарски напредък. 
Знайно е, че злоезичието е сред 
най-отвратителните явления. 
Затова божественият Волфганг 
Амадеус Моцарт в последната 
си гениална творба „Реквием“ 
влага раздел „Низвергване на 
злословещите“. 

Показателно е, че след Пър-
вата световна война до 50-те 
години на миналия век обще-
ството и държавата се треся-
ха от събития, характерни за 
гражданска война. Българи се 
избиваха от българи. А нима 
трябва да се оправдават безум-
ните аплодисменти, с които на 
13 декември 1941 г. управля-
ващият държавен елит обя-
вява война на Англия и САЩ? 
Заради тая противонародна по-
литика, на срещите между три-
мата ръководители на съюзе-
ните държави-победителки 
СССР, САЩ и Великобритания 
в Техеран, Ялта и Потсдам се 
утвърждава, че хитлеристите 

и техните сподвижници, сред 
тях и българските власти, под-
лежат на най-жестоки наказа-
ния. Нали именно по волята на 
победителите, на съюзената с 
Хитлеровия райх България й 
бе отредено място в съветска-
та сфера на влияние.

Справедливо е да се признае, 
че въпреки известните противо-
речия и несъвършенствата на 
съветския държавен и общест-
вен строй, съюзът на България 
със СССР допринесе значител-
ни ползи за социално-иконо-
мическото развитие и между-
народното утвърждаване на 
нашата държавност. Ала со-
циализмът като исторически 
експеримент във формата, уста-
новена в Съветския съюз и в Из-
точна Европа, не устоя. В усло-
вията на разрушителното иде-
ологическо противодействие 
на САЩ и техните съюзници, 
на доларовото господство, на 
новите технологии, по-ви-
соката производителност на 
труда и стандарта на живот, 
социалистическата общност 
изгуби съревнованието в гло-
балната надпревара със Запа-
да. Не може обаче да се отмине с 
мълчание и фактът, че разпадът 
на СССР бе ускорен и осъщест-
вен чрез предателството отвъ-
тре. Според признанията на то-
гавашния американски държа-
вен секретар Джеймс Бейкър, 
САЩ са похарчили трилиони 
през Студената война срещу 
СССР, но добре, че  накрая са 
намерили предатели. Така но-
вите ръководители на огромна-
та държава – Михаил Горбачов, 
Борис Елцин и техните спод-
вижници, подаряват победата 
в Студената война на САЩ – 
наглият претендент за светов-
но господство.

Това небивало капитулант-
ство и унижение на народите на 
великата съветска страна и Из-
точна Европа наруши геостра-
тегическия баланс, установен с 
международните договорености 
след Втората световна война.

Видно е: посредством без-

кръвната реставрация от дър-
жавен социализъм към при-
митивен, неолиберален, гло-
бализиран капитализъм и у 
нас се създадоха условия за 
демокрация, свободно пазар-
но стопанство, волна изява на 
убеждения, многопартийност. 
Но поради неразумни действия 
и бездействия на управленци и 
техните чужди „началници“ на-
родът плати много скъпа цена, 

която можеше да се избегне. 
Родината бе сполетяна от неби-
вали процеси на разруха, коруп-
ция, социална несправедливост, 
демографски срив. След съд-
бовната 1989 г. не се използва-
ха възможностите за похватно 
съчетаване на дотогавашните 
социални придобивки с нови-
те информационни и производ-
ствени технологии с цел благо-
денствие на всички граждани. 
За разлика от други източно-
европейски страни у нас не се 
осъществиха проекти за по-
нататъшен напредък на Роди-
ната, за по-достойно място на 
България в семейството на Ев-
ропейския съюз.

Световната цивилизация от 
древността до наши дни ясно е 
определила моралните прави-
ла за връзките и приемственос-
тта между поколенията. Най-
съществено е да се съхраняват 
материалните и духовни цен-
ности, сътворени от предците, 
независимо от техните идеоло-
гически и политически пред-
почитания. Режимите и по-
литиците – добри или лоши, 
се менят, не векуват. Principes 
mortals, respublica aesterna („Пър-
венците са смъртни, държава-
та е вечна”). Историята учи, че 
без мъдра приемственост, ис-
торическа памет, роден език 
и култура нацията е обречена 
на гибел. Ето защо съм убеден, 
че и потомството ще се стряска 
при спомена за опустошените 
индустриални и селскостопан-
ски мощности, културни памет-
ници, научни средища… Поз-
волявам си да определя спо-
летяната ни разрушителна 
стихия като своеобразна ди-
ващина, защото върху отлом-
ките на материални и духовни 
ценности не може да се гради 
обществено благополучие.

Половината сънародници 
вече споделят, че живеят твър-
де зле или на кредит. Всеки 
трети е на границата на бед-
ността. Оскъдицата, неправ-

дата, опростачването са из-
вор на престъпност, пороци, 
омраза, завист, отчуждение, 
зависимости, незачитане на 
другите в общността. Обедне-
лият, необразованият, с неясно 
бъдеще човек не може да се рад-
ва в пълна мяра на демокраци-
ята. Наистина, няма разумен от-
говор защо „наши и чужди гос-
ти“ умишлено затриха българ-
ската производствена марка, 
известна на световните пазари, 
извършвайки криминална при-
ватизация и безогледна реститу-
ция. А като невръстни се хвалят 
с манифактурни производ-
ства, работилници на ишле-
ме и складове за други страни, 

при това разположени в най-
плодородни родни земи. Защо 
се сключват безумни конце-
сии? Така, Сметната палата ус-
тановява, че чужда компания е 
добила у нас злато и сребро за 
1,5 милиарда евро, а е платила 
на най-бедната страна в Евро-
пейския съюз едва 28 милиона 
евро. Многократно се увеличи 
цената на водата и електри-
чеството. Докога у нас трудът 
ще се заплаща около 6 пъти 
по-малко отколкото средноев-
ропейското равнище? За дъл-
боко съжаление виновните за 
всичко това не се привличат под 
отговорност, а се перчат, влас-
тват и богатеят.

И в тази книга се опитвам да 
извлека поука от историческия 
път и съвременните историче-
ски процеси. Логично стигам 
до извода, че е необходимо еди-
нение на обществото в името 
на общобългарския прогрес, 
защото без единение няма 
спасение.

В нашата история има блес-
тящи примери за всенародно 
обединение: Съединението на 
Княжество България с Източ-
на Румелия, Сръбско-българ-
ската война за неговата защи-
та през 1885 г., Освободител-
ната Балканска война от 1912-
1913 г. Сега добър пример е 

постигнатият консенсус за ве-
тото на България за приемане 
на Северна Македония в Евро-
пейския съюз. Това sine qua non 
(условие, без което не може) е да 
не се изопачава и краде бъл-
гарската история, културно-
то ни наследство и език, да се 
обуздае стихията на омраза 
към всичко българско, консти-
туционно да се признаят чо-
вешките права на гражданите 
с българско самосъзнание. И да 
не се забравя, че до 1945 г. Бъл-
гария и Северна Македония са 
един народ. Дано слугуването на 
чужди интереси не обезсили това 
достойно национално съгласие.

На стр. 8

Предложената на читателя трилогия „Притаени ми-
гове“ е ценен извор на съвременната текуща исто-
рия. В нейните страници са съхранени спомени, раз-
мисли и оценки на един интелигентен участник в 

съдбовни събития, които оставят дълбок отпечатък в нашия 
обществен и личен живот. Авторът Георги Йорданов хвърля 
обилна светлина  върху натрупаните политизирани, острас-
тени и твърде противоречиви гледни точки, опирайки се на 
малко известни или неизвестни за читателя достоверни сви-
детелства. Той с право държи перото си далеч от черно-бялата 
схема, защото историята е пъстра като шарената черга на жи-
вота. В тези умни книги е пресъздаден духът на преживяно-
то, което е източник на поука за бъдещето.

Акад. Георги Марков

Из словото, произнесено на 4 юни 2021г. 
в големия салон на БАН, на премиерата 

на книга 3-та „Поврати“ от трилогията „Притаени мигове“

С канцлера на ФРГ д-р Хелмут Кол и Аденауер – син, Бон, 1988.

С български писатели в Драгалевци, юни 1974 г. В центъра – акад. Емилиян Станев.
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1. Геополитически хаос и 
промени

Александър Зиновиев 
предлага да се замени поня-
тието «капитализъм» с тер-
мина «западнизъм», който да 
включва, освен класическите 
икономически черти на капи-
талистическия строй, новия 
тип социална организация 
наложила се по необходимост 
от  технологическия прогрес. 
Тази именно социална орга-
низация предопределя и ли-
дерството на тези народи в 
историята на човечеството: 
държавна организация, фи-
нансов сектор, корпоратив-
но управление, икономиче-
ска супервласт с иерархиче-
ска структура  от водещи и 
зависими държави. В резул-
тат се създава  машина за соци-
ално управление, която няма 
нищо общо с демокрацията. 
Става дума за свърхобщество, с 
осъществена в най-голяма сте-
пен тоталитарна власт в исто-
рията на човечеството. Това, 
което се  нарича глобализа-
ция, е установяването и укре-
пването на свърхвласт в един  
еднополярен свят.

Неолиберализмът днес е 
система осигуряваща  глобал-
на  власт на банкерите в един 
еднополярен свят. По проста-
та причина, че днешната па-
зарна икономика е финансо-
ва: всякакви трансакции меж-
ду два субекта А и Б се реализи-
рат чрез финансовия сектор 
- чрез съгласуване с финансо-
вия сектор, чрез разрешение 
от страна на финансовия сек-
тор или чрез отказ (прекра-
тяване) на банков кредит. От-
тук, кратка и ясна политическа 
програма: 

„Финансират се само 
послушните!“ 

Всяка система изпада в криза 
и после рухва неминуемо, ако не 
друго, то поради една най-фун-
даментална причина: изчер-
пване на ресурса на система-
та. Ресурсът на неолибералната 
власт е финансов - неограни-
чено  печатане на пари с цел 
ограбване на света по банков 
път, обезпечено от факта, че 
доларът замества златото като 
универсална световна валута. 
В началото на т.нар. Рейгъноми-
ка всеки напечатан долар дава 
възвращаемост от, да кажем, 
$1.25. С годините, обаче, начал-

ната печалбата от 25 цента  за-
почва да намалява до нула, 
след което всеки напечатан до-
лар вече носи  чиста загуба. т.е. 
ресурсът е окончателно изчер-
пан за този тип икономика. 

Властелините на света (бан-
керите) започват постепенно 
да разбират, че техния свят се 
руши. Започват да се замислят 
какво да правят, защото ресурс 
няма и изход няма!  А това озна-
чава, че вече не сме властелини, 
че всичко е възможно, дори 
и най-голямата гадост. Резул-
татът е паника и чиста психи-
атрия: трябва нещо да се прави, 
да се привлече вниманието. Как-
вото и да е, твърди Михаил Ха-
зин. 

Например: «Не яжте пъ-
ржоли, яжте насекоми!». И още 
лозунги от този род! Със  съот-
ветните герои за илюстрация. 
Герои такива, че всеки един да 
може да си каже:  «И аз мога 
така!»  Друг, до болка познат, 
много ефективен лозунг е 
«Спасението на природата е в 
зелената енергетика!»; със зеле-
ната Грета Тунберг като герой и 
типичен пример за подражание. 

Има един малък проблем, 

зелената енергетика е пъ-
рво, много по-скъпа  от кон-
венционалната и, второ, дори 
ако днес се работи с пълен ка-
пацитет, се произвеждат мак-
симум десетина процента от 
необходимото на света гло-
бално количество енергия. 
Поради тази причина в момен-
та се осъществява нова гени-
ална идея - най-брутално се 
оскъпява  класическата енер-
гия така, че „зелената“ да из-
глежда икономически изгод-
на и неизбежна  алтернатива. 
Междувременно,  докато се оси-
гури  необходимото зелено ко-
личество енергия, решението е 
да взимате студен душ. Особено 
полезен за активиране на кръ-
вообращението и мисленето в 
правилна „зелена“ насока.

Като  илюстрация за   
нарастващите проблеми 

на световните банкери 
може да послужи последна-
та сесия на Световния Ико-
номически Форум  в Давос на 
тема «Коопериране в един фраг-
ментиран свят». Форумът е по-
следното превъплъщение на 

официалното публично лице 
на една задкулисна форма-
ция (World Deep State), която 
има една-единствена фунда-
ментална цел - управление 
на света  във  всички основ-
ни аспекти: икономически, 
финансови, военни, полити-
чески. Форумът включва само 
най-избрани представители на 
световния елит (финансов, ико-
номически, политически) като 
през годините е имал различ-
ни имена: Билдербергски Клуб 

(1954); Римски Клуб (1968; ос-
новател - Дейвид Рокфелер; 
главен враг - националната 
държава, спасител - Светов-
но правителство); Тристранна 
Комисия (1973; основател - Да-
вид Рокфелер; Кризата на де-
мокрацията в САЩ, Европа и 
Япония; Заключение: на лице 
е излишък на демокрация и, 
следователно, курс за нейното 
ограничаване); Европейски 
Мениджърски Форум (1971; 
Клаус Шваб, Давос), Световен 
Икономически Форум (1987; 
Клаус Шваб, Давос) до днес.

Последният Давоски фо-
рум от тази година се харак-
теризира преди всичко с пищ-
на реклама, практически пъ-
лна липса на дискусия по 
икономически проблеми и с 

по-малък потенциал за влияние, 
имайки предвид скромния спи-
сък на видни представители 
на Глобалния Запад изявили 
желание за участие. От лиде-
рите на G7 се появи само Шолц, 
отсъстваха Си Дзинпин и Вла-
димир Путин. 

Ето някои моменти от речи-
те на някои най-видни предста-
вители на форума:

„Нашата задача е да «управ-
ляваме бъдещето» (to master the 
future; съвпада по смисъл с «Вла-

стелини на бъдещето») (Карл 
Шваб);  «Емисиите на парни-
кови газове не намаляват! Всеки 
ден 600 000 атомни бомби  като 
тази в Хирошима избухват в 
Европа.» (Ал Гор);  «Това, кое-
то правим днес за спасяване на 
планетата е нещо поразително, 
направо неземно! ... И за спасени-
ето ни трябва само едно: Пари, 
пари..., пари (7 пъти)» (Джон 
Кери). 

А ето и реакции на тези и на 
подобните по размах изявления 
на форума в Давос:

Илон Мъск организира до-
питване: «Трябва ли Световни-
ят Икономически Форум да кон-
тролира планетата?» Масов 
отговор: «Разбира се не!»   Или 

гаврата на вестник «Гардиан» 
да публикува общото мнение на 
«леви» и «десни»: «Мястото на 
всички участници в Световния 
икономически форум е в затво-
ра!» 

Може би най-влиятелният 
ТВ коментатор в САЩ днес, Тъ-
кър Карлсън (FOX News) бе на-
право убийствено саркасти-
чен: „Среща на малоумниците 
(A meeting of the morons); Фо-
румът има за цел да разрушава 
икономиката на националните 
държави; Направете необходи-
мото нито един от тези хора 
да няма власт над вас по какъ-
вто и да е начин; Ако видите ня-
кой от тях да предлага курабий-
ки на вашето дете в училище - 
викайте полиция! Те нямат ква-
лификацията.“* 

По-скрити причини за на-
маляване на влиянието на фо-
рума са свързани с финансо-
во-икономическата криза 
обхванала Глобалния Запад 
за копирането на която не се 
вижда на хоризонта никаква 
що-годе разумна идея (Ми-
хаил Хазин). Идея необходи-
ма, например, за ревизиране на  
катастрофалната политика, 
демонстирана най-убедител-
но от САЩ и ЕС, с главен гово-
рител Европейската комисия 
- практически само санкции 
срещу противниците на Све-
товния ред и нищо по-съще-
ство. Резултатите са повече от 
плачевни за икономиката на 
колективния Запад и особено 
за ЕС -  за компенсация редов-
но освежавани от всестранна-
та и убийствена «компетент-
ност», демонстрирана от ев-
ропейските политически ли-
дери.  

Друга индикация за катасто-
фалното положение на неолибе-
ралния глобален ред основан на 
правила е 

абсолютната паника 

по отношение на  ефек-
тивен контрол на информа-
цията. В днешния век на ко-
муникациите паниката е еже-
дневна и електронно тотална. 
Тук-там нещо постоянно  се из-
бушва и  потича информация, 
която абсолютно не е трябва-
ло да изтече. Един от многото 
по-пресни примери: скандал-
ното поведение на Twitter с но-
вия собственик - Илон Мъск.

Алтернативен клан на до-
миниращия днес неолиберал-
но-финансов е ресурсът на 
индустриалците, на водещи-
те технологии. Целта е пре-
връщане на останалия свят в 
колония: пазар за стоки и из-
точник на суровини. Тъй като 
глобалният свят започна да се 
пропуква на отделни  зони на 
влияние, индустриалният клан 
на англосаксите започна да 
оформя своя зона, АУКУС (AU-
KUS; Australia, United Kingdom, 
United States). 
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Разбира се, има и вреден 
консенсус. Така, през 1990 г. 
министър-председателят Ан-
дрей Луканов провъзгласи в 
парламента, че е налице пъл-
но съгласие между БСП, СДС 
и ДПС с програмата „Ран-Ът“, 
която причини икономиче-
ската разруха, социалната не-
справедливост, обедняването 
на държавнотворния българ-
ски народ.

Презряла е според мен и 
обективната потребност об-
ществото да се обедини око-
ло най-висок приоритет; да 
се възроди българската съзи-
дателна традиция и чрез ино-
вативни технологии и кон-
курентноспособно, с висо-
ка добавена стойност про-
изводство да се достигне 
средноевропейското равни-

ще на икономиката, качество-
то на живота, сигурното бъде-
ще на поколенията, изпълнени 
с чувство на дълг към вечното 
Българско Отечество.

Да си припомним думите на 
световноизвестния учен акаде-
мик Дмитрий Лихачов: „Не за-
бравяйте, че вие, българите, сте 
най-древните от съществува-
щите сега нации в Европа.“

Тъжно е, че днешни без-
родници са глухи за тоя мъдър 
зов. 

Очевидно е: сполетени сме 
от зловредните последствия 
на „Вашингтонския консенсус“, 
неоглобализма, джендър иде-
ологиите – разпад на семей-
ството, националната дър-
жава и суверенитет, нагон за 
бърза, лесна печалба чрез по-

газване на закона… Вярно е, 
че алчността, егоизмът, чуж-
допоклонничеството, отцеп-
родавството, пристрастява-
нето и т.н. са човешки пороци. 
Ала е ужасно, когато те се вселя-
ват в обществения живот. Имен-
но поради това е потребно да се 
ратува за висока образованост, 
култура, родолюбие. А тия дра-
гоценни качества се придоби-
ват чрез труд, воля и навика 
да се четат полезни книги, да 
се проумеят уроците на Исто-
рията.

Стряскащо е, че не са малко 
младежите, които нямат търпе-
ние да четат и не щат и ги мър-
зи да работят, не са готови при 
надвиснала опасност да за-
щитават държавата. Питам се 
дали безделниците се вълну-

ват например от подвига на 
образования апостол на Ап-
рилското въстание Тодор Каб-
лешков? В зората на неизжи-
вяната си младост той е готов 
да жертва себе си, за да обър-
не внимание на просветена 
Европа за злочестата участ 
на стенещия под петвековно 
робство български народ. Ве-
ликият революционер през 1875 
г. се изповядва пред Константин 
Величков: „Чрез своята смърт 
искам да услужа на Отечество-
то!“

В съвременните условия не 
е необходима такава смелост. 
Ала чувството на лична и ко-
лективна отговорност би тряб-
вало да одухотвори живота на 
всеки доблестен гражданин.

Видимо е, че жадуваме за 

по-добро битие, мъдро упра-
вление на държавата, неспи-
рен възход на Отечеството, а 
често се задоволяваме и с „по-
малкото зло“. Ала да не губим 
вяра в себе си и в бъднината 
на Родината.

„…О, трябва този свят 
 да се изстрада,
повторно трябва 
 в теб да се роди,
……………….
за да останеш, 
 за да си потребен,
за да те има 
 и след теб дори.“

Така възкликва рано угас-
налия поет Веселин Ханчев.

Нека и ние да си пожелаем 
да бъдем, за да сме потребни! 

СПОМЕНИ ОТ БЪДЕЩЕТО

Александър ГОЧЕВ

ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

Литературният код 
на македонизма

*За повече информация, статията на Румен Воденичаров  
във вестник «Нова Зора» от 7.II. 2023. 

За да сме потребни

Андрей БАРАНОВ

САЩ, които заедно със 
съучастниците си от 
НАТО разпалиха огъ-
ня в Украйна, успяха 

добре да си стоплят ръцете.
Има един стар, но много 

точен израз: „Кому война, кому 
майчица родна“. И докато десет-
ки и стотици украинци, моби-
лизирани, хванати на улица-
та, биват всеки ден вкарвани в 
гробовете; докато Европа се 
гърчи от собствените си анти-
руски санкции, наложени й от 
същите американци, бизнес-
мени и политици, отвъд океа-
на едва смогват да пресметнат 
огромните си печалби, които 
попадат в техните сметки и в 
джобовете им.

„Златните“ оръжия

Само от март до ноември 
миналата година америка-
нците са предали на киевския 
режим 47 000 тона всякакви 
оръжия и боеприпаси. Още 
до юни американските военни 
корпорации успяха да спечелят 
почти 30 милиарда долара от 
тези доставки - два пъти пове-
че от всички останали западни 
страни, взети заедно! Цените 
на акциите на най-големите аме-
рикански военнопромишлени 
компании изхвърчаха в небето 
като американски орел.

Буквално месец след начало-
то на CBO, цената на една ак-
ция на Lockheed Martin се пови-
ши от $354 на $453, което е ръст 
от 28%. Акциите на Raytheon 
Technologies, Northrop Grumman и 
General Dynamics добавиха 14 до 
20 процента за същия кратък 

период.
Отвъд океана се надяват, че 

конфликтът в Украйна ще на-
кара членовете на НАТО да мо-
дернизират собствените си 
оръжия, което вече се случва. 
Но тъй като огромен брой нови 
системи идват от Съединените 
щати, то парите от Европа ще 
потекат натам. Politico съобща-
ва, че високопоставени европей-
ски служители в лични разгово-
ри директно казват: „Америка пе-

чели от нас“.
Друга схема за печелене на 

пари е, че помощта на САЩ за Ук-
райна не се разпределя в „истин-
ски пари“, които Киев би могъл 
да харчи, както намери за до-
бре. „Това са виртуални пари. Те 
се дават под формата на опре-
делени стоки, закупени от аме-
рикански производители“, обяс-
нява политическият анализатор 
Дмитрий Леви, който е специа-
лист по военните въпроси.

В частност това са оръжей-
ни системи, чиято цена е зна-
чително завишена. Така САЩ 

инвестират в собствената си 
икономика. Благодарение на 
такива инвестиции предприя-
тията произвеждат оръжия на 
по-ниски цени, след което ги 
продават на прекомерно висо-
ки цени на други страни.

Отделно стои законът за 
ленд-лизинг за Украйна, по-
дписан от Байдън и одобрен 
от Конгреса на САЩ през май 
миналата година. За него могат 
да бъдат отделени до $53 млрд. 

Киев едва ли някога ще може 
да плати дори една пета от тази 
сума. Ала рано или късно Ва-
шингтон ще поиска обезще-
тение. Формите ще се окажат 
най-различни: предоставяне 
на територии за военни бази, 
реализиране на изгодни за 
САЩ проекти. И най-важното 
и срамното е прехвърлянето на 
плодородната украинска земя 
на задграничните собствени-
ци.

Евтиният газ не е за вас 

Доскоро тръбопроводни-
ят газ от Русия беше основ-

ният енергиен ресурс в Евро-
па. Всички в Стария свят бяха 
щастливи. Но това никак не се 
хареса на Съединените щати. 
Първо, много пари отидоха в 
омразната Москва, и второ, Ев-
ропа, според Вашингтон, ста-
ваше все по-пристрастена към 
„руската енергийна игла“. А това 
е политическо престъпление!

Истинското престъпление 
обаче не беше политическо, а 
съвсем реално, извършено от 

самия Вашингтон. Когато взе 
и направо взриви руските тръ-
бопроводи в Балтика „Северен 
поток-1“ и „Северен поток-2“. 
Известният американски журна-
лист Сиймор Хърш описа всич-
ко това подробно. Имаме много 
да кажем за неговото разследва-
не. Но в САЩ - гробна тишина. 
Това е разбираемо, защото всъщ-
ност именно американска те-
рористична атака сложи край 
на доставките на руски сурови-
ни за Европа.

Ами в замяна? Моля, скъпи 
европейски съюзници, вземе-

те американски шистов втеч-
нен газ, 2,5 пъти по-скъп от 
руския. Руснаците са го доста-
вяли по дългосрочни догово-
ри, сключени преди много годи-
ни? Това са техни проблеми. А 
сега ще се пазарим на сегашни-
те цени - 1200 долара за хиляда 
кубически метра.

Но внимание, американ-
ските шистови играчи признаха, 
че вече са достигнали тавана и 
няма да могат да увеличат про-
изводството, за да покрият де-
фицита. Директорът на Pioneer 
Natural Resources Скот Шефилд 
Мол каза, че американците са 
увеличили енергийните достав-
ки само, за да се възползват от 
високите цени в Европа. Така 
че това са само спекулации.

Беше ваше – стана наше

Ето още една нагла печал-
ба на американците от укра-
инските събития, каквато няма 
да намерите в историята. 
САЩ замразиха или блокира-
ха руски активи в чужбина на 
стойност 330 милиарда дола-
ра. САЩ дори създадоха спе-
циална работна група, наре-
чена „Руски елити, подставе-
ни лица и олигарси“, която ще се 
занимава с конфискацията на 
руски активи.

Вашингтон обяви (за първи 
път в историята, в нарушение 
на основната капиталистиче-
ска заповед) конфискацията от 
Константин Малофеев, руски 
бизнесмен и, между другото, 
истински патриот на Русия, 
5,4 милиона долара, които той 
е държал в чужбина преди 2014 
г., вярвайки в международните 
финансови задължения.

„Одобрих първото прехвърля-
не на конфискувани руски акти-
ви за използване в Украйна“, каза 
главният прокурор на САЩ 
Мерик Гарланд. Вярно, Киев 
определено няма да види и 
цент от тези пари - те ще оти-
дат да платят американските 
доставки за Незалежная.

Превод: ЕС

Как САЩ печелят от 
гибелта на Украйна

По пътя към 
светлото бъдеще 

на трансхуманизма
Най-голямата опасност за тях са думите

„Смърт и неадекваност очакват всеки един 
от нас. Това е единственото сигурно нещо. Пов-
таряйте си това всяка сутрин и нещата се под-
реждат в перспектива. Повечето от това, кое-

то смятаме, че има значение, всъщност няма. 
Едно изключение от това правило е състояние-
то на държавата. Това има значение.“

Тъкър Карлсън
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В 
Украйна повече от го-
дина се води война. Съ-
юзниците ни от САЩ и 
ЕС активно подпомагат 

с пари и оръжие украинското 
профашистко правителство. 
И нашита евроатлантически де-
путати гласуваха за изпращане 
на оръжие за Украйна. Съще-
временно знаем, че украинското 
държавно ръководство дава зе-
лена светлина на неофашист-
ката и антисемитска идеоло-
гия. И това не са единични слу-
чаи на скинари, които  издигат 
нацистки лозунги и поздрави. 
Това е официална държавна 
политика! Например военноп-
рестъпникът Степан Бандера е 
обявен официално за национа-
лен герой на Украйна. По този 
повод в редица украински гра-
дове като Лвов, Тернопол, Ива-
но-Франковск, Кременец и др. 
има открити паметници на „ук-

раинския герой” Степан Банде-
ра. Това е човекът, който през 
Втората световна война органи-
зира  масовото избиване на де-
сетки хиляди поляци и евреи.* 

Една от основните цели на 
Бандеровската организация, 
които са приети на Големия съ-
бор на  Организация на Укра-

инските Националисти (ОУН) 
през лятото на 1941 г., е ликви-
дацията на поляци, руснаци 
и евреи на териториите, кон-
тролирани от тях. Германско-
то нападение над СССР дава на-

чалото на този план. След навли-
зането на Вермахта бандеровци 
участват в избиването на ев-
реите в град Лвов. Според ис-
торическите оценки от групите 
на ОУН и германците, там са 
избити около 8 хиляди евреи. 
На 29 и 30 септември 1941 г. с 
участието на отрядите на ОУН 

в покрайнините на Киев са 
разстреляни 33 771 души! Сред 
тях е имало евреи, роми и съ-
ветски военнопленници. Но 
броят на евреите е най-голям 
– над 30 000 души. Разстрелите 

в Бабий Яр са  една от най-ма-
совите екзекуции през Втора-
та световна война.

По време операциите по 
прочистване на полското насе-
ление  украинските фашисти 
избиват между 50 и 100 хиля-
ди поляци и евреи. Украин-
ската въстаническа армия на 
Бандера е отговорна за Волин-
ското клане през 1943-1944 г., 
при което украински отряди из-
биват около 100 000 поляци и 
евреи в областите Волиния и 
Източна Галиция, които преди 
войната са част от Полша. Спо-
ред официални данни само в 16 
района от територията на Ук-
райна от 1941 до 1944 г. са из-
бити над 42 000 души, повече-
то евреи. Еврейското население 
в тези райони е изтребено поч-
ти напълно. Например, в Неми-
ровския район от 2480 евреи 
живи са останали само 9 души.

Съвременните последо-
ватели на Степан Бандера - 
бойците от военни структури 
като батальоните „Азов”, „Ай-
дар” и други подобни форми-
рования, открито проклами-
рат своя антисемитизъм, но-
сейки символи от времето на 

Адолф  Хитлер – свастики, 
знаци на СС и т.п.

Сега, когато българските 
официални власти, чрез парла-
мента, решиха да изпращат во-
енна помощ за правителство-

то в Украйна, което подкрепя 
антисемитизма и реабилити-
ра нацистките военнопрес-
тъпници, като Степан Бан-
дера, в мен неволно възниква 
въпросът – защо мълчат и не 
протестират българските ев-
рейски организации? Защо 
мълчи организацията на ев-
реите „Шалом”, която иначе е 
особено активна в протестите 
си срещу патриотичния БНС 
„Еделвайс” и организирания 
от него „Луков марш”, въпре-
ки че ген. Хр. Луков не е отго-
ворен за смъртта  дори на един 
евреин.  

Защо мълчат еврейските 
организации от САЩ, Канада 
и европейските страни? Защо 
не протестират срещу изпра-
щането на оръжие и пари за 
украинските неофашисти, 
които прокламират откри-
та омраза към евреите? Защо 
не протестират енергично и 
световните Еврейски органи-
зации, които само плахо из-
разяват несъгласие с просла-
вянето на палача на евреите 
в Украйна Степан Бандера? 
Защо уж силното еврейско лоби 
в САЩ допуска такава щедра 

военна и финансова помощ, 
която Америка непрекъснато 
дава за пронацисткия  антисе-
митски режим в Киев?  

Държавата Израел не се 
включи в антируската исте-
рия на колективния Запад. 
Не подкрепи санкциите срещу 
Русия, както и неонацистите 
в Украйна**. Но и еврейска-
та държава не протестира от-
крито срещу реабилитиране 
на антисемитизма в Украйна. 
Или може би евреите чакат ук-
раинския антисемитизъм да 
се приведе в действие и тогава 
отново да се надяват на спасе-
ние от Русия?!
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За целта, първо трябва да се 
спре изсмукването на «инду-
стриални пари» от страна на 
финансовия клан (банкери-
те), за което има едно-единстве-
но решение - разрушаване на  
световната доларова система. 
В този аспект трябва да се от-
бележи най-куриозната и абсо-
лютно неоценимата помощ на 
самите неолиберали-банкери, 
блокирйки или конфискувай-
ки доларови авоари, както на  
малки така и на големи непо-
слушковци.  

Второ, налага се само-
разправа с главните проми-
шлени конкуренти -  Европей-
ският съюз и Китай. Русия все 
още няма инновационна ико-
номика и в момента не е кон-
курент на АУКУС (може би след 
около 30 години, според Миха-
ил Хазин). Китай е отрязан от 
инновации, но със съюзниците 
от Европа не може да се действа 
така безпардонно. За тях е пълз-
ящата деиндустриализация. А 
движещата сила е оскъпяването 
на енергетиката: на водещи гер-
мански компании им се пред-
лага да се преместят в САЩ, 
където ще имат евтина енергия. 

Трето, трябва да се из-
бягват катастрофални явле-
ния - с един възможен сценарий 
само като пример: Прибалтика 
решава да напусне НАТО и да се 
присъедини към Руската феде-
рация. ЕС не може да си позво-
ли да доплаща скъпа неруска 
газ за Прибалтика, а ако няма 
евтина газ от Русия (както е в 
момента) ще започнат разни 
неприятности. От своя страна 
САЩ не са против Прибалтика 
да купува втечнена газ от Ру-
сия - минимизиране на амери-
канските разходи за поддръж-
ка на тези територии. Разумно! 
Освен това се знае, че навреме-
то Русия е купила Прибалтика 
от Швеция и тази покупка все 
още не е отменена. Моля, зна-
чи, без много шум, без  излишни 
инфекции!

2. Инакомислие – контрол 
на индивида, тренировка и 
наказание

Главна цел на тези с Голе-
мите пари (както  по линията 
на банкерите така и по линия-
та на индустриалците), е тота-
лен контрол  над всичко и осо-
бено над хората - неизбежен 
основен ресурс (работна сила) 
за всяка стара или нова систе-
ма. Идеалният случай, от глед-
на точка на контрол, е следни-
ят: управление на социални 
единици без идентичност, без 
идентичност по принцип. По 
простата причина, че идентич-
ността предполага и се реали-
зира със собствена позиция 
по всеки проблем. Тя е  различ-
на за всеки индивид и в това си 
качество е фундаментална преч-
ка за направляване на каквото 
и да е «стадо». А «овцете» не 
бива да бягат във всевъзмож-

ни посоки. 
Още по-краен и специален 

случай на далечното светло 
бъдеще е стадо от практиче-
ски безмозъчни същества със 
следната илюстрация: «Къщата 
свети, а вътре няма никой». За-
сега това е само все още контра-
пример - съществата може и 
да са управляеми, но пък може 
да не  стават за работа. Теоре-
тичен пример е,  но... нищо не се 
знае, светлото бъдеще ще пока-
же. Електронно-фармацевтич-
но-трансхуманното светло бъ-
деще. 

Сега, нещо за 
критиката като 

принципиално опасна 
дейност. 

За яснота при решаване-
то на този проблем е удобно да 
се въведе понятието «Атомизи-
рано иго». Това специално иго  
изисква условия, в които даден 
индивид се счита до такава сте-
пен уникален и интелектуал-
но защитен, че самото му срав-
няване с кой и да е друг инди-
вид представлява посегател-
ство на сюблимните му права. 
Тъй като всяка оценка по необ-
ходимост включва операция-
та «сравняване» (с някакъв ета-
лон), то е ясно, че за каквито и 
да било оценки и дума не може 
да става: «Нарушаване на пра-
вата на индивида!». Оттук след-
ва, че неговата идентиност има 
следната първа и най-важна  
характеристика - той е преди 
всичко изключително уязвим 
от страна на себеподобните, т. 

е. главната му  роля неизбеж-
но е тази на социална  жертва 
(Victim identity). Такива патоло-
гично-нарцистични индивиди 
не подлежат на организация 
по принцип - всеки е потен-
циален враг на всеки. Съответ-
но, те са максимално социално 
уязвими, т.е социално незащи-
тени и, съответно,  перфектно 
управляеми.  

Създаване на каквато и да 
е организация от такива ин-
дивиди е невъзможно - осъще-
ствяването на  рекламирано-
то под път и над път граждан-

ско общество си остава абсо-
лютна химера, да не говорим  
за нещо повече. Например дър-
жава. Физиката предлага доста 
картинен модел на такава една 
система - системата на идеал-
ния газ. Отделните частици на 
такъв газ (например хелиев газ) 
могат да образуват обедине-
ния (клъстери) с време на жи-
вот по-кратко от милисекун-
да, разрушавайки се  от удари 
на съседни частици. Такава си-
стема е максимално инертна и е 
удобна среда за осъществява-
не на всевъзможни процеси с 
външни участници. 

За контра-пример, да ви 
припомним абсолютния и пер-
манентен кошмар за тези с Го-
лемите пари.  Дори само при 
споменаване на думата «марк-
сизъм», рефлекторно свър-
звана преди всичко с лозунга 
«Пролетарии отвсички страни 
съединявайте се!» Мамма миа!

Сега да се спрем на един 

по-земен, много актуален про-
блем днес: как  практически 
може се осъществи  контрол 
над проблемни индивиди - 
индивиди с поведение откло-
няващо се от предписаното 
т.е. от научно най-правилното 
и единствено допустимо по-
ведение. Абсолютно необходи-
мо условие за достигане на тази 
цел е на административно-ко-
мандни позиции да се назна-
чават изключително хора с до-
кументирана професионална 
квалификация в областта на 
признатата като единствено 
правилна неолиберална соци-
ално-психологическа наука.

Ето и един пример за науч-
но и ненаучно мислене. Прессе-
кретатят на Министерството на 
външните работи на Франция, 
Анн Клер Лежандр, заявява, че 
страните от НАТО не воюват 
с Русия, а доставката на оръ-
жия за Украйна не прави Запа-
да участник в конфликта. 

Имайте предвид, че всяка 
друга интерпретация на израза 
«участник в конфликта» (на-
пример противоположната, че 
Западът е участник в конфлик-
та) е ненаучна по простата 
причина, че един прессекре-
тар на френско министерство 
не може да си позволи да пра-
ви изявления в разрез с един-
ствено най-правилната Запад-
на социално-политическа на-
ука и с разработената съответ-
на най-правилна практика. 
С една малка забележка взаим-
ствана от Александър Зинови-
ев за подобни случаи: «...а какво 
е теория и какво е практика, не 
може да се докаже нито теоре-
тически нито практически.»

Сега, не е лошо да се види  
какво може да очаква всеки, 

който си позволява мне-
ние различно от научно 
най-правилното. Едно много 
важно и сравнително ново по-
нятие за описване общуване-
то между индивиди е т.нар. ми-
кроагресия, която на практика 
директно е свързана с патоло-
гичната свърхчувствителност 
към чуждо мнение. Понятието 
микроагресия  заема ключово 
място в един строго научен ло-
гически алгоритъм, едва ли не 
бленуван идеал за днешните 
неолиберални демократи за 
контрол на т. нар. свобода на 
словото. Ето и самия алгоритъм 
за приравняване (=):

Инакомислие = Ненауч-
но мислене =  Социално вред-
но мислене = Израз на омра-
за = Микроагресия = Агресия 
= Насилие = Тероризъм = За-

твор.
 Ето и примери от практика-

та, широко известни, за край-
ния резултат от прилагането 
на този приравнителен алго-
ритъм: 

Всички поддръжници на 
Тръмп са терористи!

Всички антиваксери, т.е. 
противници на  задължител-
ното Ковид ваксиниране, са 
терористи! 

Ето какво може да чуете в 
тази връзка най-вече от нео-
либералните медии и в съда: 
«Ако не следвате каквото ви ка-
зва науката вие сте опасност 
за обществото! Изпълнявайте 
точно каквото ви се казва или 
сте извън закона!» Става дума 
за високохуманна перфектна 
дресировка: няма място за 
критично мислене, всичко е 
обмислено «научно», има само 
две възможности: или точно 
изпълнение или престъпле-
ние. 

В Германия в момента е в 
нелегалност жена над 70 годи-
ни за отказ да се ваксинира - из-
дирвана е, за да бъде институ-
ционализирана като опасна за 
обществото по причина инте-
лектуална недостатъчност: не-
възможност да  възприема пра-
вилно „последните достижения 
на медицинската наука“.   

При такава една постановка, 
вкарването в затвора на „изро-
ди“ от рода на тръмписти и ан-
тиваксери, в подходящ момент, 
си остава най-елементарен и 
чисто технически юридически 
проблем. Справка: практика на 
правораздаване от съдии в САЩ 
спечелли избори с финансова 
поддръжка от страна на Сорос. 

Толкова за т. нар. конститу-
ционни свобода на словото и 
мнението. 

За технологични подроб-
ности как точно работи такъв 
един  алгоритъм ви препоръ-
чваме да се запознаете с изклю-
чително богатата и водеща 
в света практика разработе-
на в съвременните американ-
ски колежи и университети, 
представена в книгата на ма-
дам Хeдър Мак Доналд, бивш 
професор в престижния Йейл 
(Heather Mac Donald, The Diver-
sity Delusion, St. Martin’s Press, 
New York, 2018). Описанието е 
най-детайлно, научно и богато 
на превъзходни примери за под-
ражание и тренировка.

За да няма недоразумения 
относно това, което ви очаква, 
ще добавим, че като граждани 
на държава член на ЕС сте уяз-
вими по линията на някои за-
кони, вече в сила, включващи 
се в споменатия по-горе логиче-
ски алгоритъм. Става въпрос за  
т.нар. език на омразата. Този 
език все още не е криминали-
зиран в САЩ, но вече има пре-
поръка от най-високо място да 
се последва примера на ЕС от 
2021 г.  (Vice president of EU com-
mission, Vera Jourova). 

Следва

По пътя към 
светлото бъдеще 

на трансхуманизма

*Андрес Умланд, експерт от стокхолмския Институт за изучаване на Източна Европа, 
смята, че култът към Бандера е „проява на селективна историческа памет“. Според него 
в Украйна Бандера се помни най-вече като борец за независимост, който е бил в полски 
затвор, в германски концлагер и убит от КГБ. „В същото време те си затварят очите 
пред факта, че както в началото, така и в края на Втората световна война движение-
то, което Бандера е ръководил - ОУН, е сътрудничило на нацистите“, казва Умланд пред 
Дойче веле. Според Умланд култът към Бандера е проблематичен за украинците, защото 
усложняват отношенията им с Полша и Израел. Експертът смята, че сдържаните ре-
акции на Израел относно войната в Украйна се дължат не на последно място и на култа 
към Бандера. 

**През 2016 г. президентът на Израел Реувен Ривлин пристига в Киев на възпоменателна 
церемония по повод годишнина на екзекуциите в Бабий Яр и заявява пред Върховната рада, 
цитиран от пресцентъра на израелското външно министерство в съобщение на израелски-
те дипломатически мисии (embassies.gov.il): „По време на Втората световна война на тери-
торията на днешна Украйна са избити около 1,5 милиона евреи - в Бабий Яр и на много други 
места. Разстрелвали са ги в долините, в горите, в масови гробове. Много от колаборационис-
тите са украинци, сред най-известните от тях са членовете на ОУН, които извършват 
погроми и кланета над евреите и в много случаи ги предават на германците”. Експерти от-
белязват, че хората в Украйна предпочитат да не си спомнят за една тъмна страница от 
тяхната история, в която главна роля играе движението на Бандера: става дума за Волин-
ската трагедия - масовите убийства на поляци и евреи в областта Волиния. 

Въпроси, които 
будят недоумение

 Лидерът на ОУН Степан Бандера (в средата) в нацистка униформа.

Паметник на Бандера в Ивано – Франковск.

Бърнанрд Шоу
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Свещ. Лъчезар ЛАЗАРОВ

Човекът, тази светла 
вселена от мисли, чув-
ства и воля, в своя ис-
торически бяг, често 

затъмнява божествения си об-
раз. Нашето битие не е  победо-
носен ход, животът на малци-
на всред нас оставя трайна ме-
теорна светлина и светла диря. 
Достатъчно е, ако се осъзнаваме 
като братя, добруваме по меж-
ду си и се подкрепяме, ако сме 
внимателни и нежни един към 
друг. Но ние не правим и това.   

Макар и заложници на поли-
тически конюнктури и чуждо 
статукво, ние винаги имаме въз-
можност да бъдем добри един 
към друг и по този начин, давай-
ки пример, да издигаме ценно-
стите и морала в обществото 
ни, защото личният пример е 
този, който възпитава истин-
ски. Вместо това ние сме заоби-
колени от насилие, а разедине-
нието между братя – най-тра-
гичният конфликт, задължи-
телно води до войни.  

Нашите водачи винаги 
прокламират мир и разби-
рателство, свят без граници, 
права и свободи… Но обратно 
на това, обръщайки поглед към 
който и да било исторически от-
рязък, ние ще съзрем предим-
но зверско въоръжаване, вой-
ни, интриги и насилие от чо-
век към човека. Великите ми-
ротворци на този свят са малко. 
Един от тях е, честваният на 30 
януари (12. 02 – ст.ст.), св. цар 
Петър български. (927-969 г.) 
Той е син на цар Симеон и внук 
на нашия покръстител, св. цар 
Борис-Михаил. 

Св. цар Петър е най-дълго 
управлявалият български вла-
детел, а властта му се обуславя 
от траен дълбок мир с Визан-
тия: цели четиридесет и три 
години. Именно тогава българ-
ската архиепископия е канонич-
но издигната в самостоятелна 
Българска патриаршия, архи-
епископът на Дръстър (Сили-
стра) – Дамян, става първият 
български патриарх, а Петър 
– първият официално при-
знат български цар.     

Мирът през време на упра-
влението на светеца е запомнен 

и описан от тогавашните ле-
тописци. В същите писания се 
казва, че титлата му „василевс“, 
била втора в света след тази на 
императора. По цялата българ-
ска земя текли „мед и масло“, но 
за жалост точно тогава се появи-
ли богомилите.

Бракът на св. цар Петър е 
сключен в Цариград, в храма 
на св. Богородица при „Живо-
носния Източник“. Негова съ-
пруга е византийската прин-
цеса. Това е първият историче-
ски случай, в който византий-
ска принцеса се жени извън 
Империята. 

Св. Петър бил съвремен-
ник на св. Иван Рилски и пи-
таел голямо благоговение към 
този велик пустинник. Когато 
пристигнал в Средец, царят 
пратил петима опитни ловци 
да намерят духовното убежи-
ще  на светеца. Те го откри-
ли чак на петия ден. Само не-
пристъпните скали и срутища-
та спрели царят да отиде лично 
до това място. Като се изкачи-
ли на планината Книшава, ло-
вците посочили на царя непри-
стъпната канара, дето обитавал 
св. Иван. Царят веднага изпра-
тил две момчета от свитата си да 
стигнат непременно до пустин-
ното място, за да изпросят бла-

гословията на преподобния, 
която и получили.

„Твоят труд и твоите при-
носи  като благовонен тамян се 
издигнаха към Бога.“ Пустинни-
кът му казал, че в този живот не 
ще се видят, но утешавайки го, 
му отвърнал, че ще бъдат за-
едно в бъдещия, ако принесат 
достойни покайни плодове. 
Светецът цар изпратил на свете-
ца отшелник много дарове: зла-
то и храна. 

След като в уважение св. 
Иван приел даровете и по-
хапнал, той върнал златото 
на царя, защото нему не било 
потребно. То, казал св. Иван, 

е нужно на царете за оръжие 
и войска. Но най-напред  посъ-
ветвал царя да бъде щедър като 
Небесния Отец, князете му да 
не носят самохвалството на 
езика си, а царската му багре-
ница да сияе най-вече с добро-
детели и смирение. 

В края на царуването си Пе-
тър имал и доста изпитания, а 
най-големите му притеснения 
били свързани с бързо раз-
пространяващото се Богомил-
ство, както и с нападението 
на военолюбивия руски княз 
Светослав, което и довело до 
смъртта на царя светец на 30-ти 
януари 969 г. 

На същата дата – 30-ти яну-
ари 1894 г., се ражда един друг 
миротворец, Н. В. Цар Борис 
III.  

Всеки е чувал за спасяване-
то на българските евреи… по 
нещо. Но каква е истината и 
как ние допускаме важните 
събития от нашата история да 
остават забулени в неясноти 
и  неизвестни на съвременния 
свят? Почти 50 000 евреи, жи-
веещи на територията на Цар-
ство България не са депортира-
ни и не заминават за лагерите 
на смъртта, при положение, че 
ние сме в документален съюз 
с Германия. Такъв героизъм 
не проявява нито един друг 
европейски народ. Известно 
е, че в това дело участва Бъл-
гарската Православна Църква 

в лицето на своите отявлени 
архиереи – Софийския – Сте-
фан и Пловдивския – Кирил. 
В момента, в който из Европа, 
срещу евреите започват масови 
гонения, Ватиканът мълчи. Но 
в България Църквата застава 
твърдо на страната на зверски 
преследваните. При първото 
събиране на ешалони с хора, 
зам.-председателят на 25-то 
Народното събрание Дими-
тър Пешев, чрез вътрешния 
министър Габровски, не поз-
волява влакът в Кюстендил 
да тръгне. Спасени са всички. 
Много бързо се оформя под-
писка в защита на българските 

евреи, подписана от мнозин-
ството народни представи-
тели. Въпреки това на 25 май 
1943 г. евреите отново са съ-
брани и подготвени за депор-
тиране. В същия ден митропо-
лит Кирил (по-късно – българ-
ски патриарх) изпраща теле-
грама на царя, но тя не остава 
голословна, защото точно в 

този момент архиереят прес-
кача портата, влиза при съ-
браните хора и казва: „Където 
отивате вие, идвам и аз“. Това е 
моментът, когато цар Борис се 
превръща в спасител, въпре-
ки, че месец по-рано той убеж-
дава Хитлер, евреите в Бълга-
рия да не бъдат депортирани. 
До този момент за българските 
евреи се застъпват множество 
хора  от политическите и цър-
ковни кръгове, различни съ-
словия на адвокати, писатели, 
работнически и занаятчийски 
организации, но последната 
дума е негова, на царя. Излиш-
но е да се споменава, че върху 

него многократно е осъщест-
вяван натиск по изпълнение 
на германската политика. Но 
се случва друго: Цар Борис III 
издава заповед, с която пла-
нираната депортация на евре-
ите, е завинаги  спряна.

Преди да се задейства наро-
дът и държавата, от т. нар. Стари 
предели са депортирани около 
11 000 евреи, които заминават 
в известните концентрацион-
ни лагери в Катовице и Ауш-
виц. Истина е, че всеки човешки 
живот е еднакво цеéнен, но тази 
загуба не лишава от смисъл 
и от стойност великото дело 
по спасяването на останалите 
50 000. То има един единствен 
аналог: спасените Шиндлеро-
ви евреи, които възлизат едва 
на 1200 човека, но за това знае 
целия свят. 

В края на 90-те години, 
край Йерусалим бе посадена 
гора с български дървета. Точ-
но там бяха поставени четири 
паметни плочи: на цар Борис 
и царица Йоана, на Българ-
ската Църква и на Димитър 
Пешев. Само няколко години 
по-късно от Израел беше из-
пратено писмо до българска-
та държава, в което се пита-
ше, дали наистина лицата от 
паметните плочи са спасите-
лите на петдесетте хиляди  ев-
реи. Тогава, през 2000-та годи-
на, трима български депутати 
– Благовест Сендов, Илчо Ди-
митров и Анжел Вагенщайн, 
отговарят, че не са.

Дали по тази или по друга 
причина, но по-късно памет-
ните плочи  са премахнати.

Багреници 
с добродетели

Антология

КЪМ ВРАГОВЕТЕ 
НА БЪЛГАРИЯ 

Искат България като с гума
да изтрият от картата на света.
Но ние сме оцелявали и през чумаво
и сме възкръсвали от пепелта.
За топове последната свята камбана
на клади от войни ще претопим,
но до сетния дъх,
гръб опрели в Балкана,
ще пребъдем или ще се вкаменим.

***
Откъде се навъдиха 
толкова песове?
Навярно човеците намаляват.
Живеем във време на делнични стресове
във една препикана държава.
И наивно си мислим, че все тъй – отвеки -
венец сме на всичките живи твари.
Господи, прости слабостта на човека
и не хвърляй на бесните псета България!

Васил АВРАМОВ 

Пловдивският митрополит Кирил (по-късно Патриарх на България): „Където отивате вие, ид-
вам и аз“. И те не заминаха. Така България спаси своите евреи.


