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На стр. 3, 6 и 7

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША
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ХРОНИКИ НА ЕДНО “СЪЖИТЕЛСТВО“! ЗА ТЕЗИ, 
КОИТО ОТРИЧАТ ГЕНОЦИДА СРЕЩУ НАРОДА НИ!

● През 1344 – 1421 г. турците поробват българ-
ските земи като извършват кланета и опустошения 
в невиждан мащаб,  довели до пълно обезлюдява-
не на цели райони. Исая Серски пише за това, че 
"Тогава живите облажаваха умрелите по-рано."

● През 1352 г. турски нашественици извършват 
масови кланета в Айтос, Ямбол и Пловдив;

● През 1359-1364 г. турски нашественици извъ-
ршват масови кланета в Стара Загора, Пловдив и 
Сливен. Тогава е избито и отвлечено в робство ця-
лото население на градовете Венец и Сотирград и 
те престават да съществуват.

● През 1372 г. турците избиват и отвличат в роб-
ство цялото население на Бактун и градът преста-
ва да съществува.

● На 17 юли 1393 г. Баязид превзема Велико 
Търново и извършва масово клане на населението. 
След няколко дена в една от църквите са събрани 
и изклани още 110 оцелели търновски първенци.

• През 1598 г. турците извър шват клане във 
Велико Търново при подавянето на Първото 
търновско въстание.  За да спасят живота си най-
малко 16 000 българи забягват във Влашко.

• На 18 октомври 1688 г. турската войска 
на софийския бейлербей извършва клане над 
българите от град Чипровци и селата Копиловци, 
Железна и Клисура, изклани са над 1000 мъже 
и стари жени, а селищата са изгорени и сринати 
до основи. 

● През юни 1679 г.  от татарите на Герай хан 
са извършени масови погроми и потурчвания на 
българите от Добруджа до Тетевенско. Това при-
нуждава многобройно българско население да 
избяга през Дунава във Влашко.

● В края на ноември 1689 г. турските войски 
на Халил паша, еничарите на Махмуд паша и та-
тарският хан Герай изгарят град Крива Паланка и 
извършват клане на българите там и в Куманово 

Тогава живите облажаваха 
умрелите по-рано” ” Исая Серски

при подавянето на въстанието на Карпош. При 
повторното завладяване на освободените от 
въстанието и австрийските войски западни 
български земи в Поморавието, Видинско и 
Македония турците извършват такива кланета 
и палежи, които принуждават многохилядно 
българско население да избяга в Банат.

● В края на юли и началото на август 1737 
г. по заповед на Али паша Кюпрюлюоглу, при 
подавянето на Въстанието на архиереите в 
Софийско и Самоковско, от турците са изби-
ти над 350 софийски граждани, свещеници, 
монаси и хора от околните села, включително 
митрополита Свети Симеон Самоковски, обе-
сен в София на 21 август 1737 г. зад църквата 
„Света София”, много българи от Западните 
български земи бягат в Банат.

На стр. 2

Краят на 
Европа, 
началото 
на 
Еврабия

СЕБЕУСТОЯ-
ВАНЕТО – 
ПЪТ  КЪМ  
ХАРМОНИЧ-
НОСТТА

На стр. 4-5
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От стр. 1

● В периода 
от 1773 г. до 
1822 г. кърджа-

лийски отреди и регулярни 
турски войски извършват мно-
гократни кланета на българи, 
опожаряват и ограбват десет-
ки български села и градчета 
от Дунав до Бяло море и от 
Ниш до Цариград.

Такава е съдбата на: Тряв-
на - 20.ІІ.1798 г.; Тетевен още 
през 1861 г.; Сопот - 1793 
г., 1800 г. и 1807 г.; Габрово 
-  1793 г. от кърджалии, воде-
ни от Емин Балталъ, а през 
1798 г. тук погромът е от ре-
гулярни турски войски; Ка-
лофер - 22.ХІІ.1799 г. и през 
1804 г.; Арбанаси - 1796 г.; 
Велико Търново - 1796 г.; Тро-
ян - 1796 г.; Севлиево - 1796 
г.; Еркеч няколко пъти и през  
1808 г. оцелелите изоставят 
селото; Копривщица - 1793 г. 
и още два пъти; Казанлък е 
нападан няколко пъти;  Шип-
ка - 1793 г.; Тулово - 1785 г.; 
Мъглиж - 1785 г.; Елена - 1793 
г.; Панагюрище - 1785 г.; Со-
пот - 1793 г.; Карлово - 1785 г.; 
Чирпан - 1793 г.; Ямбол - 1794 
г.; Жеравна - 1794 г.; c. Тича - 
1795 г.; Градец - 1795, с. Про-
лом - Карловско - три пъти; 
с. Сакарци - Тополовградско 
(след погрома оцелелите за 
десетки години изоставят се-
лото); с. Раково - Котелско, 
Ловеч, Айтос 1791 г.; с. Бов, 
Хасково - 1791 г.;  Харманли - 
1791 г.; Асеновград два пъти;  
с. Урумкьой - Созополско (или 
Урум ени кьой, дн. Индже вой-
вода, където според легенда-
та прословутият кърджарлия 
Индже намира смъртта си, 
всъщност той там само е ра-
нен, а е убит в с. Скулени на р. 
Прут през 1821 г.); Караеврен 
(дн. Близнак ), Делиево, Гра-
матиково, Гьоктепе (дн. Звез-
дец), град Ахтопол, с. Едига 
- два пъти, Ениджия, Пейчова 
махала, Сазара, Крушево, Че-
глаик, Селиолу, с. Карабунар 
и с. Вайсал - Лозевградско, с. 
Куру дере Одринско, с. Азара 
и Софлар - Бунархисарско, 
градовете Лозенград, Виза 
и много други. Някои от тях 
като Делиево, Карабунар, Па-
стелево и др., след като са из-
горени не са заселени повече. 
Разрушени са десетки мана-
стири. Сериозно пострадват 
Гюмюрджинско, Димотишко, 
Чирменско. Горна и Одринска 
Тракия и Подунавието са поч-
ти обезлюдени.

● През октомври 1829 г. 
турците извършват кланета 
над българите в Странджа и 
Сакар. Само в едно донесе-
ние до щаба на руската армия 
от 14.Х.1829 г. са посочени из-
бити 400 български първен-
ци в района на границите на 
Одрински и Старозагорски па-
шалъци.  Над 140000 българи 
от Тракия са прогонени и бя-
гат в Бесарабия.

● На 10 юни 1850 г. тур-
ците от Видинския гарнизон 
изколват всички българи в Бе-
лоградчик и няколко хиляди 
души във Видинско след по-
давяне на Видинското въста-
ние.

● На 26 април 1876 г. тур-
ски башибозук, воден от Тосун 
бей, извършва клане и опожа-
рява Клисура при подавяне 
на Априлското въстание.

●  На 30 април 1876 г. ре-

Тогава живите облажаваха 
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14 000 и 15 000 българи, още 
към 1200 умират глад и пре-
живените ужаси. В Турция са 
отвлечени към 10 000 млади 
момчета, момичета и жени, 
малко от които се връщат. 
Околните села имат същата 
съдба. Това е може би най-
голямото документирано кла-
не в българската история. 
Градът е напълно изпепелен 
и след Освобождението е из-
цяло изграден наново.

● На 21 юли 1877 г. (9-и 
стар стил) започва клане и е 
подпалена Каварна от 3000 
башибозук с артилерия и чер-
кези. Едновременно са напад-
нати, клани и палени околни-
те Шабла, Крапец, Горичане, 
Българево, Божурец, Смин, 
Ваклино и др. Докато по на-
стояване на чужди консули 
населението е евакуирано с 
параходи към Варна загиват 
убити, умрели жени и девойки 
след изнасилвания и удавени 
- общо към 1000 души. 

● На 4 август 1877 г. в 
Казанлък турците изколват 
200 българи пред храма „Св.  
Пророк Илия”.

●  През август 1877 г. в Кар-
лово от редовни турски вой-
ски и башибозук, командван 
от Исмаил - палачът на Батак, 
брат на Ахмед ага Тъмръшли-
ята, са избити не по-малко от 
600 българи (според доклад 
на френския вицеконсул в 
Пловдив от 6 август 1877 
г.), но турците най-вероятно 
успяват да прикрият много от 
убийствата и в действител-
ност жертвите са значително 
повече.

● През 1877 г. турците  из-
гарят и разрушават Калофер. 
Избити са поголовно всички 
мъже и младежи. Десетиле-
тия градът е наричан град на 
вдовиците.

● През 1877-1878 г. през 
Руско-турската освободител-
на война турците извър шват 
погроми и кланета и в Злата-
рица, Елена, Котел, в Новоза-
горско, Стремската (Карлов-
ската) долина, Панагюрище 
(погромът е дело на редовна 
турска войска), Самоков, Бе-
лово, Брезник (тогава Кара-
агач), Чепеларе, Златоград, 
Симеоновград (тогава Търно-
во Сиймен), Свиленград (то-
гава Мустафа паша), Люби-
мец, Харманли и по-навътре 
в Одринска Тракия, в Македо-
ния и на много други места.  В 
Пловдив само в края на август 
са екзекутирани 116 българи. 
Стотици българи са убити и в 
Сопот, в селата в Пирдопско, 
Казанлък, София (тук русна-
ците заварват 16 бесилки, на 
които са извър швани екзеку-
ции до последния момент), 
Айтос, Карнобат, Одрин, Па-
зарджик, Асеновград (тогава 
Станимака), Чирпан, Варна, 
Фере, Димотика, в други тра-
кийски градове и т.н. В Сливен 
и околностите му за няколко 
месеца дo началото на 1878 г. 
турските власти убили, изпра-
тили на заточение и интерни-
рали около 1000 души бълга-
ри. Турската власт извършва 
жестокости и големи насилия 
в селата Красново, Аджари 
Розовец (тогава Рахманли) и 
Меричлери. Разоренията са 
огромни. Избити и безследно 
изчезнало мирно население е 
общо около 180 000 българи.

довна турска войска и баши-
бозук, командвани от Хафъз 
паша, извършва клане и 
опожарява Панагюрище при 
потушаване на Априлското 
въстание. Оцелелите бятат в 
Бесарабия и във Влашко.

● През 1797 г. отредите на 
Осман Пазвантооглу извър-
шнат кланета при завземане-
то на Врачанско, Ловчанско, 
Плевенско, Севлиевско и 
Търновско. Особено голямо 
е кръвопролитието в Никопол 
и околността. Тук множество  
жени и деца българи от раята 
са натъпкани в една кошара и 
са запалени живи да изгорят.

● През 1804 г. Осман Паз-
вантооглу извършва кланета 
в опита за пoдавяне бунтове-
те на българите в Ниш, Пирот, 
Белоградчишко и Видинско.

● През 1806 г. Осман Паз-
вантооглу извършва клане 
над българите във Видин. 
Пред олтара на църквата св. 
„Петка” са изклани няколко-
стотин миряни и свещеници 
от града и околността во гла-
ве с владиката Калиник.

● На 1 май 1876 г. редов-
на турска войска, башибозук 
и черкези, командвани от 
Хасан паша, извършва клане 
на българите, събрани в ла-
гера Еледжик при подавяне 
на Априлското въстание. Над 
1000 мъже, жени, деца и стар-
ци са избити, единици успяват 
да се спасят в Балкана.

●  На 2 май 1876 г. турците 
извършват клане в Перущица 
при подавяне на Априлското 
въстание от войските,  ко-
мандвани от Решид паша. В 
черквата и извън нея са из-
клани към 1850 мъже, жени и 
деца. 

● На 3 май 1876 г. башибо-
зукът, предвождан от Ахмед 
ага Барутанлията, извършва 
клане в Батак при подавя-
не на Априлското въстание. 
В черквата са изклани към 
1900 мъже, жени и деца, още 
няколко хиляди българи са 
изклани или живи изгорени 
извън храма. Общо жертвите 
са към 5000 души предимно 
жени, деца и старци или към 
3/4 от населението на града. 
Църквата канонизира жертви-
те на Баташкото клане като 
християнски мъченици.

● На 6 май 1876 г. турците 
извършват клане и опожаря-
ват село Батошево и близ-
кия Батошевски манастир. 
При подавяне на Априлското 
въстание. 

● На 9 май 1876 г. башибо-
зук и черкезка конница извъ-
ршват клане над село Кръве-
ник. Голяма част от населени-
ето е избито.

● На 9 май 1876 г. баши-
бозукът извършва клане и 
запалва Ново село. Първона-
чално голяма част от населе-
нието успява да се спаси   в 
планината. Бежанците се до-
бират до м. Табите, една част 
от тях тръгват към Калофер, 
но са нападнати при Пенчов 
чучур и Русалийските гроби-
ща. Само малка част успяват 
да се спасят в Калофер. Дру-
га част се спуска по течението 
на р. Тъжа. Тях башибозукът 
ги пресреща в Пожар дере и в 
м. Смесите. Тук всички мъже 
и момчетата са изклани, а 
жените поругани. Църквата 
канонизира жертвите на кла-
нето като христия нски мъче-
ници.

● На 17 май 1876 г. село 
Бояджик е ограбено, подло-
жено на клане и изгорено по 
заповед на Шефкет паша от 
командваната от него редов-
на турска войска с артилерия  
- без да е участвало в Април-
ското въстание. Избити са по-
вечето селяни - 200 българи, 
младежите са принудени  да 
играят „кърваво хоро” преди 
да ги убият, девойките и же-
ните, които не са избити, са 
озлочестени и отвлечени. 

● От края на април до сре-
дата на май 1876 г. при пода-
вяне на Априлското въстание 
частите на турската терито-
риална отбрана, известни 
като „башибозук”, редовната 
войска - низам, свиканите за-
пасни части - редиф и чер-
кезки отряди извършват кла-
нета, в които загиват над 30 
000 българи, опожаряват 80 и 
разграбват 200 селища с над 
75 000 българско население. 
Това кара Уйлям Гладстон да 
издаде през 1876 г. брошура-
та “Българските ужаси и Из-
точният въпрос“, преиздаде-
на през 1877 г. под заглавие 
„Уроци по клане или изло-

жение на конфликта между 
Портата и България през май 
1876 г.”

● На 14 юли 1877 г. е из-
клано село Любенова махала 
до гр. Раднево, Новозагорско, 
от турската редовна вой ска с 
артилерия, башибозук и чер-
кези, водена от Реуф паша, 
командващ турския гарнизон 
в Нова Загора. Само в черк-
вата са изклани 1013 българи, 
още толкова са убити изън 
нея. Общо жертвите са над 
2000. Погребани са в двора 
на църквата. Селото е извест-
но като втори Батак.

● На 15 юли 1877 г. (3-и 
стар стил) от турците e извър-
шено голямо клане и е опожа-
рена до основи Нова Загора.

● На 16 юли 1877 г. е изкла-
но и опожарено село Дълбоки 
- Старозагорско, от черкези от 
турската армия на Сюлейман 
паша.

● Старозагорско клане. От 
19 до 21 юли 1877 г. e изкла-
на и опожарена Стара Загора 
от турската редовна армия на 
Сюлейман паша (Соломон 
Леви Явиш) с участието на 
албански башибозук, черкези, 
командвани от Дай Ахмед и 
чирпански цигани при логи-
стичната подкрепа на старо-
загорски евреи. Актовете на 
садизъм са ужасяващи.

Бременните жени са разпа-
ряни и от коремите им са ва-
дени неродени деца. Хора са 
нанизвани на шиш и печени 
като човешко чеверме. Бълга-
ри са одирани живи, а кожите 
им са напълвани със слама 
и са окачвани по дърветата. 
Много са изгорени живи, ня-
кои първом полети с газ. Дру-
ги са горени на жертвеници, 
имало разпънати на кръст 
приковани, пален е огън на 
гърдите на трети и е варено 
кафе. Млади жени са карани 
голи да играят кърваво хоро 
където са озлочестявани и 
после изклани. В черквата 
„Св. Троица” са изклани 2500 
души, много тела на избитите 
остават прави, защото няма 
къде да падат труповете.

Изклани са и укрилите се 
в храмовете „Св. „Богороди-
ца” и „Св. Николай”, които са 
обстрелвани с артилерия и 
запалени. Избити са между 

На снимката е Марга Горанова, съпруга на водача на въстанието в Батак – 
Никола Горанов. С кости е изписано отстрани – „Останки от 1876 година"
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Капитулацията на новата Римска импе-
рия (ЕС) пред нео-варварите вече е факт. 
Узаконен, договорен, придружен с поли-
тически действия факт. Процес, който 
е вече формализиран, започнат отдавна, 
но вече клапанът е отворен, шлюзовете 
са вдигнати, бариерите и преградите са 
отместени. Дали това може да се проме-
ни, или да се спре, е свръхважен въпрос, на 
който ще отговоря...чак накрая на тази 
статия.

Сега обаче смятам да споделя с вас мисли-
те си - какво означава това, с което започнах. 
Да ви разгърна картината, за да се запознаете 
не само с картинката отгоре, а с всичко, което 
ще последва...ако го позволим.

Първо, фактологията...ето ви няколко доку-
мента, за какво става въпрос:

•	 БЛИЦ: Германия ще ускорява приемането 
на Турция в ЕС и издаването на визи за турски 
граждани.

•	 Дарик свят: Ердоган е поискал от Мер-
кел помощ за членството на Турция в ЕС

•	 Руският Forbes: Меркель пообещала уско-
рить вступление Турции в ЕС

•	 Reuters: Merkel, in bind on migrants, ready 
to back faster Turkish EU bid

Ако от заглавията не ви е ясно - за какво ста-
ва дума, и ви мързи да прочетете на 3 езика 
събитието, да ви го кажа накратко:

1. Меркел (Германия) капитулира. Между 
капитулацията на Германия и капитулацията 
на останалата част от ЕС разстоянието във 
времето е седмици, или месеци, но не и годи-
ни.

2. Меркел (Германия) ще съдейства за без-
визовото пътуване на турски граждани в ЕС.

3. Меркел (Германия) ще съдейства с кон-
кретен план от 17 точки за приемането на 
Турция в ЕС.

4. Меркел (Германия) е готова на всичко 
това, като в замяна иска (моли) от Турция да 

спре с мигрантския натиск към ЕС, и, разбира 
се, най-вече към Германия. Което е официа-
лизирано признание за това, че Турция помпа 
съвсем целенасочено Германия с “бежанци” 
(пришълци-главорези).

Простичко казано, Давутоглу (Турция) из-
нудва Меркел (Германия): ако няма Шенген за 
турски граждани, няма съглашение за реад-
мисия (връщане на “бежанци” в Турция).

...
Циркът е в това, че всъщност Меркел с 

Давутоглу не се договарят за нищо. Те про-
сто застават пред камерите като послушни 
говорещи глави и казват публично пред СМИ 
(Средства за Масова Информация) и СМРАД 
(Средства за Массова Реклама, Агитация и 
Дезинформация) това, което им е казано да 
кажат. От посолствата на САЩ, разбира се. 
Защото решението за това нахлуване е взето 
именно там и именно от тях. Не от Давутоглу, 
или Меркел. Едно от доказателствата за воен-
но-окупирания, подчинен статут на Германия 
можете да видите тук: секретния Канцлер-акт.

Но да продължим, да не избързваме.
Има няколко много важни въпроси, на които 

ще се опитам да отговоря:
1. Какво означава това? Какво ще послед-

ва? За ЕС, за всички нас?
2. Кой има интерес от всичко това? Защо 

се прави? Каква е целта?
3. Кой има възможност да го направи: ор-

ганизационно, технологически, финансово, 
ресурсно?

Започваме...
1. Какво означава това? Какво ще по-
следва? За ЕС, за всички нас?
За да разберем, какво означава всичко това, 

ще ви напомня няколко факта:
•	 В Германия вече живеят над 10 млн тур-

ци, огромната част от които твърдо отказват 
да се интегрират. Въпреки че са там от 60 го-
дини. Въпреки че са 3-4 поколение. Въпреки 
програмите за интеграция. Въпреки всичко, с 
което ни залива пропагандата и демагогията 

от СМРАД. Фактът обаче е неумолим: мулти-
култи не работи. Никога не е работил. И едва 
ли някога ще проработи.

•	 Положението във Франция (с арабите  и 
с негрите-мюсюлмани), в Белгия, Холандия, 
Скандинавия, в Дания и даже във Великобри-
тания е или подобно, или даже много по-зле.

Накратко - силовото и организирано по-
литическо натъпкване, напомпване на кон-
тинента Европа с други неинтегрируеми раси, 
с други народи, с други култури, с други видове 
хора, и хуманоиди, в това число и сатанисти, и 
антихора, е вече в напреднал стадий.

Европа и без това е крайно разединена и 
различна въпреки формалната обвивка ЕС. 
Разделена, при това - крайно неравномерно, 
откъм народи, цивилизации, технологии, иму-
ществен ценз, институции, финансово-иконо-
мически механизми.

Силовата част на Европа - армиите, са 
сведени до бутафорна служебна симво-
лика. Напълно изпразнена от функционални 
възможности, във военния смисъл на думата. 
Дори НАТО е просто бюджет, оръжие, хора, 
разписващи се на заплатни ведомости като за 
войници. Но фактически армия като такава не 
съществува. Бойци, готови да воюват, да стре-
лят, убиват, да бъдат обстрелвани, ранявани, и 
убивани, няма! Което на свой ред означава, че 
армия всъщност няма! Първо, защото НАТО е 
всъщност чисто САЩ-армия, и второ, защото 
армиите на народите и държавите умишлено 
са държани в закържавяло и нефункционал-
но, небоеспособно състояние в сравнение с 
НАТО. Което НАТО само по себе си е небое-
способно, както току-що уточнихме. Всъщност, 
единствената боеспособна армия в НАТО, коя-
то дори е по-голяма от цялата останала НАТО-
армия, е турската. Турската обаче под пред-
водителството на Ердоган през последните 
години се еманципира и категорично отказва 
да изпълнява съюзните си задължения. В ре-
зултат - няма кой да пази Европа.

Краят на Европа, 
началото на Еврабия

Пламен Пасков

На стр. 6-7
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Мариана Праматарова 

Древен Пергамон, 
днешният град Бер-
гама, се намира се-

верно от Измир, Република 
Турция. Това е богат култу-
рен и исторически център 
с археологически руини и 
безценни артефакти. Име-
то Пергамон идва от ”перг” 
(крепост) и суфикс ”амон” 
във връзка с Червената 
зала, наречена ”Храм на 
египетските богове”. 

Информация за древен 
Пергамон е дадена още през 
399 година пр. Хр. в книга-
та на Anabasis ”Return of 
Thousands”. За продъжител-
ните исторически процеси в 
Пергамон черпим сведения 
от похода на Александър 

Да изкачиш Пергамон

Велики (334 г. пр.Хр.), който 
включва Пергамон и Мизия 
в Тракийското царство под 
управление на неговия ге-
нерал Лизимах.

Пергамското царство е 
доминиращ политически, 
икономически, социален, 
културен и научен център 
през елинистичната епоха 
близо 150 години, когато 
бележи своя златен век. Пе-
риодът на разцвета на цар-
ството започва с Филарет 
(281-263 пр. Хр.) и продъ-
лжава с успешното управле-
ние на Аталид и още някол-
ко владетели до смъртта на 
Аталис Трети, когато Перга-
мон става част от римската 
империя.

Римският период на Пер-
гамон е белязан с бурно 
развитие на архитектурата, 

 НАЧО ХРИСТОСКОВ

Мариана Праматарова е автор на 7 книги досе-
га – поезия, проза, публицистика. Осмата й поред 
книга, „Каменният град” /ИК „Новата цивилизация” 
София, 2015г./, е съставена от две части. Първа-
та е чисто художествено-литературна и включва 
десет разказа.  Втората, озаглавена „Домашното 
насилие”, съдържа текстове с публицистични  раз-
мисли на авторката върху посочената  в заглавието 
тема.

  Най-общата характеристика за разказите на 
Мариана Праматарова е социално-психологическа 
проза. Времето и пространството, в които са раз-
положени събитията и героите, са „тук” и „сега”. Би-
туващи в днешната ни действителност, тези герои 
са наши съвременници. Техният стремеж за хар-
монично, небезболезнено позициониране на соб-
ствената им личност в социалното, несъгласието и 
конфликтът на вътрешния им „аз” с негативите на 
реалната действителност пораждат неуютността 
на собственото им битие.

  Психологически убедително и художествено 
въздействащо, тези проблеми са най-ярко раз-
крити в разказите „Нимфа”, „Каменният град” и 

„Страшният съд”.
  В първия  Ели, момиче от провинцията, е за-

губила работата си на секретарка. Принудена е 
по обяви да търси нова. Играла в детството си 
балет, решава да опита като танцьорка на пилон 
в нощен увеселителен бар. Още първата нощ 
претърпява провал. За разлика от Алис, другата 
танцьорка, притежаваща друг морален мироглед 
и способности за приспособимост към житейски-
те реалии, Ели е тотално нехаресана и непри-
ета от посетителите в заведението. Искайки да 
остане вярна на своя „аз”, тя сама се отказва от 
новата си „работа”. Алис, разбира се, остава…

  Мая, героинята от разказа, дал заглавието на 
книгата, е 14-годишна ученичка. Живее с баба си 
в градче, в което всичко материално е от камък. 
За първи път в живота си тя отива на вечерна 
служба по Великден. На връщане към дома си е 
брутално изнасилена в тъмното от трима непо-
знати. Психически сринато, момичето не споде-
ля случилото се с никой, продължава да ходи на 
училище. Директорът и класната й ръководител-
ка й държат строга сметка и я мъмрят защо не е 
спазила вечерния час, защо е отишла на Велик-
ден в черква? След месец, когато Мая набира 

сили и смелост, подава жалба в прокуратурата и се 
образува дело за изнасилване, настъпва най-

страшното – съдът оправдава 
изнасилвачите. Читателят разбира, че метафо-

рата „каменният град” не е 
пресилена. Оказва се, че с формалните си, не-

адекватни действия и решения толкова важните за 
държавността и отделния човек  институции като 
училището и съдът, също са с каменни сърца. Без-
различието на съгражданите на Мая, пък са свиде-
телство, че вкаменелостта в душите им е ампути-
рала морални добродетели като  „състрадание” и 
съпричастност”.

   В „Страшният съд” Събева е пенсионирана 
съдийка. Привидно всички обстоятелства около 
нея за един спокоен живот – материална осигуре-
ност, , деца, внуци – са налице. Докато у нея не се 
настанява най-страшния съд, не институционал-
ния, а онзи  на съвестта, от който дори и съдия-
та няма как да избяга. Угризенията все по-плътно 
и трайно изместват съня в нощите на Събева. В 
нейната памет все по-натрапчиво и болезнено из-
плуват случаите от съдийската й практика, когато 
се е поддавала на натиск, приемала е подкупи и 
с решените не по закон и вътрешно убеждение 

СЕБЕУСТОЯВАНЕТО – 
ПЪТ  КЪМ  ХАРМОНИЧНОСТТА

индустрията, социалния жи-
вот и увеличение на населе-
нието. В древния град запо-
чва разширяването на Акро-
пола, строят се Базиликата, 
амфитеатъра, театърът и 
стадионите.

Акропола е разположен 
терасовидно, следвайки ге-
ографията на хълма и  днес 
за изкачването му се из-
ползва кабинков лифт. Дво-
рецът, храмовете, културни-
те и социални сгради показ-
ват урбанизирана терито-
рия, планирана като Горен 
и Долен град. Храмовете на 
Деметра, Хера, Гимназията 
и  Агората за забележител-
ни в архитектурно отноше-
ние. Храмовете на римските 
императори Траян и Адриан 
- също.

Интересна е постройка-

та на Пергамската библи-
отека, в която е имало 200 
000 тома от елинистичния 
период, и която е имала 
връзка с храма на богиня-
та Атина. Тоз? ¸ храм е от 
най-ранните в Пергамон(4 
в.пр.Хр.) и  богинята се счи-
та за закрилница на града. 
 Театърът в Пергамон е кон-
струиран за 10 000 души и  е 
ситуиран като горска сцена, 
която е в близост до храма 
на бога на виното Дионис.В 
долината пред театъра ле-
жат забележителните тво-

рения на училището за скул-
птури в Пергамон - олтарьт 
на Зевс и на боговете Атина 
и Зевс. Фризове и релефи 
отразяват античния стил в 
древния град.

Асклепиона е величе-
ствена постройка, символ 
на величието, с монумента-
лен вход, алея за церемо-
нии и внушителна колонада 
с галерии. Свещената вода, 
която е намерена там, е 
въведена в стаи, където се 
е ползвала за лечебна цел.

Храмьт на египетските 

Мариана пред Пергамон - руините на Акропола

статуя на богинята Нике вьтрешен двор в музея Бергама
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Навлизаме в месец април с 
по-големи надежди за нормал-
ни климатични условия. В мно-
го райони поради лошите дни 
през месец март голяма част от 
задачите не се изпълниха. На-
дяваме се още в началото на 
месеца да навлезем в правил-
ния ритъм.

В периода до 12-и – възходя-
ща луна. Трябва да довършим 
сеитбата на всички растения, 
за да имаме качествен разсад 
през май или растящи растения 
в лехите. Пикираме готовия раз-
сад и го подготвяме за засажда-
не в градината според времето 
от 13-и до 27-и – периода на 
низходящата луна.

Пръскаме ябълките (втори 
път) с 1% бордолезов разтвор 
във фаза червена пъпка и ма-
жем всички дървета с пастата 
на Мария Тун – Ствола и дебе-
лите клони.

Това е и времето за преся-
ване на готовия компост и под-
хранване на дървета и расте-
ния по време на низходящата 
луна. Точните дни са 13-и и 23-и 
април. Веднага започваме за-
реждане на нова купчина за ес-
ента. Подходящи дни са от 2-и 
до 5-и, от 10-и до 12-и, от 19-и 
до 21-и, 29-и и 30-и – напълно 
достатъчни за месеца, през май 
ще продължим. 

Какви са прогнозите за месе-
ца според подредбата на плане-

тите? Слънцето все още е във 
водното съзвездие Риби, плюс 
три водни тритона на 5-и, 12-и и 
18-и и като добавка активност-
та на пет планети, намиращи 
се във водни съзвездия. Много 
влага през първата половина на 
месеца и постепенно нормали-
зиране през втората, особено 
след преминаването на слънце-
то в топлия Овен. Затоплянето 
на земята започва след 5-и и 
през месеца при хубави дни мо-
жем да извадим заложените в 
земята биодинамични компост-
ни препарати.

Това е и месецът с най-много 
благоприятни дни за садене на 
картофи – 2-и, 3-и, 22-и, 29-и и 
30-и с по три звезди. Месецът  
е благоприятен за сеитба на 
смески за зелено торене – сиде-
рати. Ще ги косим през май за 
мулч и за компоста. За компост-
ната купчина имаме достатъчно 
благоприятни дни и трябва да 
оформим по-голямата част от 
купчината, за да имаме време 
през есента да поставим и би-
одинамичните препарати. За 
присаждане на корона можем 
да ползваме съхранени в хла-
дилника или зелени калеми – 
сами избираме технологията, 
а точното време е само в един 
ден – 27-и април – по-рано су-
трин или вечер, като опаковаме 
с хартия присадките за предпаз-
ване от слънцето. 

Много задачи, които ще тряб-
ва да сместим в по-конкретните 
прогнози за месеца. От 2-и до 
6-и очакваме сравнително то-
пло време с кратки превалява-
ния. След 7-и много неспокойно 
и променливо време, студено 
с валежи и постоянен северен 
вятър! Около 11-и април много 
хладни утрини, последвани от 
период на по-приятен вятър. 
След 18-и ще последва намаля-
ване на температурата (слани 
по по-високите места), промен-
ливо време с много влага. Тези 
дни за радост ще са малко. Оч-
акваме след 20-и април да из-
насяме доматите на открито.

Всяка година ви напомняме 
за феномена „Рижа Луна“, кой-
то сега започва от 7-и април и 
продължава до 6-и май. 30 дни 
с възможности за неочаквани и 
непредвидени катаклизми.

Малко са неблагоприятните 
дни през месеца, но както ви-
наги в деня на разпятието на 
Христос – петък и самия Велик-
ден не работим. Природата още 
помни нарушените природни 
ритми от кръста и кръвта.

За компенсация и хубав спо-
мен ви каним на втория ден от 
Великден на литийно шествие с 
чудотворната икона от Бачков-
ския манастир до местността 
Клувията. Ще останете довол-
ни!

Успех през месеца!

БИОДИНАМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 Г.

Лунен календар за месец април  2016 г. от Димитър СТояноВ
дела е смачквала  човешки съдби. Жесто-
кият финал на разказа – самоубийството 
на Събева – е психолотически мотивиран 
и има силно художествено-моралистично 
послание.

  С опасността от плъзгане по фейлетонното и директно 
подигравателното, сатирата е един от най-трудните  и под-
веждащи автора си литературни жанрове

С майсторски написания разказ–сатирична гротеска „Аго-
рата” Мариана Праматарова разкрива високите си белетри-
стични  умения. Със смела и честна гражданска и авторова 
позиция, в него тя е изобразила цялата абсурдност, пълното 
разместване  и смесване на стойностно и безстойностно, на 
добро и зло, на комично и трагично в днешната българска 
действителност.

  Публицистичните текстове във втората част на книгата, 
„Домашното насилие”,  впечатляват  с актуалността, много 
доброто познаване на темата  и  ерудитския подход на ав-
торката към нея. Вероятно работата й като адвокат, позна-
нията в различни отрасли на знанието /психология, социо-
логия, история, философия и др./ са причините за задълбо-
ченото „оглеждане” на проблема от всички страни, за търсе-
не и предлагане на ефективните пътища за решаването му.

 В днешно време много хора на различни възрасти пишат 
и издават книги, в което само по себе си няма нищо лошо. 
Но, да ме прости Господ!, считам за нелепи, смешни и вред-
ни за цялостния литературен процес в България упоритите 
напъни и неистовото желание на мнозина от авторите на 
тези книги непременно да бъдат включени и участват в най-
безсмислената за художествената литература игра „Кой е 
по, по, най”!? С качествата си текстовете на Мариана Пра-
матарова убедително доказват, че тя не е от тях.   

богове е построен като ин-
дикатор за интереса към 
египетската култура и еги-
петските богове Серапис, 
Изида и Хипократ. Монумен-
талната входна врата, укра-
сена с големи бронзови кози 
съществува, кулите, стените 
и част от басейните - също.

В музея на град Бергама 
са експонирани изящни ста-

туи, олтарът на Зевс, архео-
логическа колекция, предме-
ти от бита на древните жите-
ли на Пергамон. Артефакти-
те са разположени в красива 
музейна сграда, оформена 
в диагонални квадрати с 
външен и вътрешен двор.

Богатството на древен 
Пергамон може да се види и 
в музея Пергамон в Берлин.

статуя 
на 
Аполон
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Николай Тодоров,  доктор по филология

За бог Зевс – бог Живе, орфей, пръстена 
от Езерово и античната българска книжнина

Седми ден от пътуването
Откъс от книгата на Евелина Тодорова „нЕБЕСнИ ХоРА“ 
Евелина Стефанова Тодорова е дипломиран филолог. Преводач от френски на 
езотерична и художествена литература. Последният й превод от 2012 г.  е на 
книгата „Катари и  тамплиери“. Член е на Съюза на българските журналисти и на 
Асоциацията на екскурзоводите в България.

Продължението на долупосочените публикации от бр. 3 
на в. "Квантов преход" можете да проследите в сайта 

на вестника: www.kvantov-prehod.org

Инж. Ради ПАнАйоТоВ

опитът да бъде заменена кирилицата 
с латиница 
Езикът и писмеността като обект и средство 
за психотронно въздействие 
невежество, престъпно съглашателство 
и продажност подпомагат противниците
на българския дух 

Силовите структури на евро-
пейските държави: полиция, 
жандармерия, гранични во-

йски, и други подобни, от десетилетия не са 
виждали по-страшно престъпление от нару-
шение на правилата за движение по улиците, 
източноевропейски джебчии, или някое бито-
во убийство. Те са изнежени, омекнали, раз-
глезени и кекави. Не знаят какво да правят с 
такива диви орди главорези, с тези “различни 
хора”, с които се сблъскват сега. Не смеят да 
влязат в кварталите даже и на турците, араби-
те, негрите, които живеят там от десетилетия. 

Повтарям - няма кой да пази Европа! Тя е 
клетка без фагоцити. Имунна система без 
имунитет, кръв без левкоцити! Разграден кар-
тонен двор. Женчовци, въоръжени с хартиени 
мечове.

Какво ще дойде от Турция, след падането 
на визите за турски граждани и след при-
емането на Турция в ЕС?
Малко цифри: ЕС е около 500 млн. От кои-

то над 20% в момента са именно черно-ка-
фяви мюсюлмани. Тоест, около 100 млн, вкл. 
смесените бракове. Смесени-смесени, но де-
цата от тези смески са винаги и само от не-
европейската култура.

Към тези 500 млн се добавят към днешен 
ден 80 млн турци. Но истинската сметка е, 
че от 580 млн 180 млн ще са черно-кафяви 
мюсюлмани, плюс турците. Предвид раж-
даемостта в тези не-европейски общества и 
счупения рефлекс за размножаване у стари-
те европейци, е въпрос само на 15-20 години 
черно-кафявите мюсюлмани плюс турските 
граждани да станат 60-70% от този ЕС. Чиста 
математика, вижте трендовете във всички де-
мографски статистики в Интернет, може даже 
и в Уикипедията или в специализираните из-
точници. Въпрос на още 50-70 години е ев-
ропейците като християни, култура и даже 
като раса да бъдат заличени напълно. Фи-
зически, имам предвид. Изклани, изтласкани, 
прокудени, конвертирани в див салафи-уаха-
би ислям.

Фантастика?

Нека ви кажа нещо... Сега повечето гра-
мотни хора с компютър ужасено, но тихичко 
(засега това е само някъде там, далече, и на 
компютъра) виждат как убиват заровени в зе-
мята жени с камъни, как обезглавяват хора 
със сатанинска жестокост, методичност, в го-
леми строени и подредени редици. Как ре-
жат глави, крещят неистиво “Аллаху екбер!”. 
Как режат живи хора с моторни резачки, раз-
членяват ги. Как горят живи хора. Как ръфат 
сърцата на убити войници пред камерите. Как 
разстрелват също такива индустриални коли-
чества хора. Само защото не са като убийците 
си. Как унищожават методично, безжалостно, 
всякакво културно и археологическо наслед-
ство. Заличава се, взривява се, унищожава се 
хилядолетната история на човечеството. Тези 
сатанисти буквално се хвалят с това, сами го 
записват, и сами го публикуват във всички ре-
сурси на интернет. За да ги разберете, трябва 
да знаете, и да не го забравяте: за тях светът 
е разделен на 2 части: Дар-ел-Ислам (светът 
на исляма), и Дар-ел-Харб (светът на война-
та). Всичко, което не е ислям (според тях, ис-
лямът от 7-8 век) подлежи на война. Тоест, на 
унищожение. Ние с вас, децата ни, родители-
те ни, целият наш свят трябва да стане или 
техен свят или да бъде заличен. Буквално. Без 
значение колко го разбирате или вярвате в мо-
мента.

Каква е връзката на Турция 
със всичко това?
Повече от пряка. В момента тази кърва-

ва сатанинска вакханалия, която устройват 
САЩ-нерегулярната армия ИДИЛ в региона, е 
резултат от “дейността” на около 80-100 000 
“човека”. Те се набират от над 82 държави в 
света, в това число от всички европейски стра-
ни и от повечето бивши СССР републики, и от 

някои днешни субекти на Руската Федерация. 
Въпреки че идват от такива места, огромната 
част от тях са хора, които културно и ментално 
живеят буквално в 12-13 век. Те не знаят - за 
какво служи тоалетната. И това не са силни 
думи - вижте фотографиите на тоалетните от 
влаковете в Унгария и в Германия - нито един 
не се е сетил да ползва клекалото и бидето, 
всичко е на пода. 

Запомнихте ли цифрата? 80-100 000 главо-
рези-сатанисти, бесните кучета на войната на 
САЩ, които предизвикаха “бежанска вълна” 
(като повод) за над 900 000 “мигранти” в рам-
ките на 1 година за Германия. За справка ще 
ви кажа, че през септември 2015 Унгария обя-
ви официално, че само за последните 3 месе-
ца през Унгария преминаха над 194 000 “ми-
гранти”. Аз бях там, видях го, и го чух лично. 

Да ги наречем грубо милион (за Германия). 
И да не забравяме, че те все още се предисло-
цират. В процес на придвижване са. Още не са 
се задействали, устроили, организирали, са-
моорганизирали, не са започнали да действат. 
Как действат, няма да ви разказвам - вижте за 
справка дейността им в ИДИЛ.

Запомнете този непълен засега милион и да 
се върнем на Турция, която скоро ще пътува 
безвизово, а след това ще бъде част от ЕС. 

Турция цивилизационно е разделена на 3 
неравномерни пояса: Европейска част (вклю-
чително Истанбул), от Егейско море до Анкара 
и Източна - от Анкара до Армения (можем да 
го наречем Кюрдистан). 

Европейската част не е страшна. Това са 
наистина хора, които относително слабо се от-
личават от нас и останалите европейци. 

Втората: от Егейско море до Анкара, е сме-
сена. Смесена с какво? Преминавам на трета-
та, Източната, за да разберете - с какво.

В Кюрдистан живеят над 25 млн кюрди. 
Някои даже твърдят, че са над 35 млн. Едва 
ли някой знае истината. Там без преувеличе-
ние има хора с по 10-12 жени, които имат 100 
деца. Повтарям - не греша и не преувелича-
вам. Да, 100 (сто) деца. На въпроса на нашия 
тираджия: „А ти знаеш ли им имената на всич-
ките?”, бащата невъзмутимо отговаря: „Май-
ките ги знаят”. Там хората живеят в 12-13 век. 
Там главен е агата. Агата е собственик на ця-
лата земя, на която работят всичките ратаи от 
околните 4-5 села. Там например е невъзмож-
но мома от село, подопечно на агата, да се за-
люби и да пристане, да се омъжи за момък от 
някое друго село без благоволението на агата. 
Ако го направи, баща й е длъжен да я убие, 
след което да се самоубие. Ако не го направи, 
му “помагат”. Днес, в 21 век, там е точно така. 

Имам приятел - текстилен индустриалец, 
който работи от 20 години с Турция. Купува 
там платове, за да шият тук. Във фирмата му 
работи българска туркиня. Светско момиче, с 
висше образование. Ползва я за преводач при 
преговорите с турските си партньори. Когато 
стане дума да се ходи на преговори в Истан-
бул, нашенката с удоволствие се съгласява на 
тези командировки. Обича Истанбул. Един път 
обаче нашенецът получава покана да оти де в 
Кюрдистан, на преговори с тамошен произво-
дител на платове. Съгласява се. Туркинчето 
от фирмата обаче е категорична: „Шефе, ако 
искаш, уволни ме, но кракът ми там не стъпва. 
Там е страшно!”. Нашенецът обаче е инат, от-
ива без нея. Посрещат го именно пазванти-
те на агата. Както те, така и всички останали 
мъже и момчета над 12 години са въоръжени. 

От стр. 3 Краят на Европа, 
началото на Еврабия
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С огнестрелно, не само с хлад-
но оръжие. Всъщност, повечето 
мъже са направо с автоматично 
оръжие. Пълно е с махали от по 
5-10 къщи, пръснати из цялата 

територия. На огромни територии, в стотици 
населени места няма ток, няма канализация. 
Няма и турска държава. Освен, когато не дой-
де с армията. Полицията е безсилна. Когато си 
отиде армията, държавата там пак става “ага-
та”.

Тези кюрди, въпреки бита си на аскети от 12-
13 век, са всъщност много богати хора. През 
техните земи, под техен контрол, платено пре-
минава целият наркотрафик от Афганистан 
и Източен Анадол към Европа. През тях пре-
минават и всичките огромни потоци от афга-
нистански, пакистански и други демографски 
потоци от “бежанци”, на които те са и канал-
джии, и регулатори.

Голямата част от другите криминални и оби-
чайни търговски трасета също минават пак под 
техен контрол. Преди турската държава да по-
еме щафетата и да се включи като държава, са 
те, кюрдите-аги, които живеят в 12-13 век. Ако 
някой такъв кюрдски момък от селата се опита 
да забегне „в цивилизацята” без разрешение 
на агата, в Истанбул, да речем, го намират (те 
си знаят как) и го връщат с бой. Западноев-
ропейският средновековен феодализъм и ру-
ското имперско крепостничество е разхайтена 
демокрация в сравнение с това, което ДНЕС 
продължава да е традиция и норма на живот 
там. За тези хора там това, което прави ИДИЛ, 
си е норма. Даже не ги впечатлява.

Спомнихте ли си двете цифри: 80-100 000 
ИДИЛ и около 1 млн “мигранти”, които на-
караха Меркел да клекне?
А сега си представете - как тези 25-35 млн 

кюрди, лази, турци, юруци и други подобно из-
точно-анадолски племена, аги, с техните раз-
бирания и порядки от 12-13 век нахлуят в коли-
чество милиони, десетки милиони! Като закон-
ни турско-европейски граждани, разбира се. 
И то за месеци, без някой да може да ги спре 
военно, административно, гранично, институ-
ционално или по какъвто и да е друг начин? 
Представете си, че през източната граница на 
ЕС - Източен Анадол, тези араби, пущуни, ха-
зари, от Афганистан и Пакистан ще нахлуват 
в ЕС още по-безпроблемно, евтино, и органи-
зирано?

Представихте ли си? Ако не сте, напънете 
си още малко въображението. Просто умно-
жете по 10-15-20 това, което в момента пре-
мина през нас и нахлу в ЕС за последните 3-6 
месеца. Защото точно това очаква ЕС и нас, в 
първите месеци след падане на визите за Тур-
ция, и в първите седмици след присъединя-
ването им към ЕС, обещано от Меркел вчера. 
ИДИЛ ще дойде в България, в ЕС. Но вече не 
като “бежанци”, а като съвсем законни граж-
дани, с право на работа, заселване и всичко 
останало, за което се сетите. И това ще е само 
началото. Това ни чака. Меркел всъщност се 
съгласи точно на това.

Именно затова Сара Вагенкнехт на 
15.10.2015 в германския Бундестаг каза: 
“Страх ме е за бъдещето на Германия!”. Източ-
ник: на руски, оригинал на немски, и пак ориги-
нал, видео, във Фейсбук.

Идваме до втория голям въпрос:
2. Кой има интерес от всичко това? 
Защо се прави? Каква е целта?
Без претенции да спазя степента на инте-

ресите, изброявам:
•	 Саудитска Арабия и монархиите от 

полуострова;
•	 Турция;
•	 Големи, мощни кръгове от висшия 

естаблишмънт на САЩ, които все още пред-
ставляват официалната външнополитическа 
линия. 

Идеята на САЩ е проста: напомням, има 
3 големи геополитически конкурента за САЩ 
като финансов център и като технологична 
зона: Русия, Китай (телурокрация) и ЕС (та-
ласокрация, но все пак - конкурент). За Русия 
и Китай сега няма да пиша. Писал съм. Но ЕС 
е 500 млн, докато САЩ са 320 млн. САЩ са 
расово, културно, религиозно, етнически сил-
но смесени, докато ЕС все още е относително 
бяла, европеидна, не смесена.

САЩ държат да останат финансов, военен 
и технологически хегемон. ЕС е зависима 
финансово, подчинена военно, но все още 
твърде силна технологично. Политическото 
решение е взето: ЕС трябва да престане да 
бъде технологически титан и да остане само 
пазар за САЩ и САЩ корпорации. Затова са 
всички атаки срещу Германия: подслушването 
на Меркел, военната окупация на Германия 
със САЩ бази, наказанието за Германия (за 2 
Северен поток) с “шашмата Фолксваген”, пла-
щането на Гърция (преди това ги заставиха да 
плащат и да издържат Израел) и сега напомп-
ването на Германия с “бежанци”, и заставянето 
й да се съгласи за приемането на Турция в ЕС. 
Унижението и подчинението са пълни: вече 
изхвърлят германците от частната им собстве-
ност, за да настанят пришълците. Всичко това, 
с ясното съзнание за унищожително-катастро-
фалните последици и за Германия и за ЕС от 
това. Като венец на всичко: подписване, раз-
бира се, на ТПТИ (Трансантлатическо парт-
ньорство за търговия и инвестиции). 

Има и други, още по-страшни, и не по-малко 
сериозни цели: съкращаване на население-
то на Земята. В това число и на ЕС. Е, със за-
рази (СПИН, ебола), противозачатъчни, вакси-
ни, педерастия, ЛГБТИ (ЛГБТ е международно 
употребявана абревиатура за лесбийки, гей 
мъже, бисексуални и трансполови хора) про-
паганда, джендърна политика, ювенално за-
конодателство и прочее институционални ин-
струменти това става, но твърде бавно. Све-
товните банкстери (съчетано понятие - от 
банка и гангстер) обаче нямат време. Техният 
пясък също изтича. Черно-кафявата ИДИЛ-о 
подобна ислямизирана сган обаче все още е в 
състояние мотивирано, евтино, бързо и ефек-
тивно да изтребва различните със скорост 
и в мащаби, съизмерими само с оръжия за 
масово поразяване. Без да се налага на са-
мите световни банкстери да си цапат ръцете 
публично и да си плащат за това.

Това са интересите. Това са целите. Колко-
то и да не ви се вярва. Винаги е така - хората 
отказват да видят това, което лежи на повър-
хността. Това, което е очевидно. Това, което 
всички пропагандатори на ИДИЛ и на исляма 
открито, от години, смело, честно и презри-
телно си заявяват - тук ще бъде ислям! Пре-
веждам - или ставате мюсюлмани, ама като 
нас, или ще ви колим и унищожаваме! Така си 
пише в сурите на свещенния Коран.

Дали процеса при такова развитие може 
да остане под контрол на авторите си от 
САЩ? 
Най-вероятно - да. Те контролират най-

важното: парите и ръководителите на тези 
орди. Те ги управляват и направляват. От но-
ември 1973 година насам. Разказвал съм тук - 
как именно това е станало в исторически план.

Но това вече ни праща към третия, също 
много важен въпрос:

3. Кой има възможност да го направи: 
организационно, технологически, 
финансово, ресурсно?
Добре, вместо да ви дам лесен пряк отговор, 

ще ви отговоря с въпроси:
•	кой организира падането на социали-

стическата система в Европа и в СССР през 
1989-1990?

•	кой организира т. нар. “Арабска пролет”? 
Бяха обхванати за броени седмици над 10 
държави, на територия от почти 10 000 км, раз-
лични по икономическо, социално положение, 
с различен народностен състав, технологии... 
с доста различни неща.

•	кой организира цветните революции в 
Киев (2013-2014), България (1996-1997), Гру-
зия, Белград, Кайро (Египет), Киргизстан, опи-
та за цветни революции в Казахстан, Белору-
сия, в Сирия (2011), опитите в Турция (2014)?

•	кой използва, и контролира “неизвестни-
те снайпери” в Букурещ (Румъния) през 1989-
1990, в Москва през 1993, в Киев през 2014, на 
площада Тахрир в Кайро, в Босна и в Херцего-
вина, в Сараево, в Белград, в Бишкек (Киргиз-
стан) преди няколко години?

•	 кой има световна печатна машина, която 
му дава правото да печата пари без покритие, 
при узаконеното право за даване на кредитни 
пари с т.нар. “непълно обезпечение”?

•	 кой има опита в правенето на превратите  
и смяната на правителствата от национални 
в марионетни - в Латинска Америка, Африка 
през 20 век и от десетки други страни през 20-
21 век?

Да продължавам ли? Едно време в учили-
ще всяка година получавах всички оценки: от 
1-6. Иначе завършвах като отличник, разбира 
се. Единиците, ако сте забравили, пишеха за 
подсказване. Мисля, че в случая вече си за-
служих единицата и спирам дотук. И без това 
пак стана длъжко...

P.S. За малко да забравя - бях ви обещал да 
ви кажа - как би могло това да бъде промене-
но, и предотвратено?

1. Ако говорим за нас, за България, за това 
се искат 3 неща (Троица): осъзнаване (разби-
ране), действие (суверинитет) и възстановява-
не (на държавата ни). Трудно било? Ако беше 
лесно, нямаше на нас да се падне. От 25 го-
дини викане на Неволята не ви ли стана ясно, 
че Неволя няма и никой няма да ни спаси, без 
сами да се спасим?

2. Ако говорим за Европа, изменението на 
конфигурацията на световното разположение 
на силите (което вече тече, но все още побе-
дителят е неизвестен) ще доведе (би могло 
да доведе) до възстановяване на сувери-
нитета, държавността и прилагането на за-
коните и в европейските държави. Което на 
свой ред ще възстанови (би могло) бариерни-
те гранични функции и на общността и на 
държавите поотделно пред тази напаст. След 
което очистването или вкарването в релси на 
тези нео-варвари ще бъде въпрос на броени 
месеци или години, но не и десетилетия. 

Това е!
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ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”, “Сиела”,  
“Колхида”, “Бард”, “Белканто”, “Нанси”, "Паола", “Букспойнт”, "Български 
книжици", “Нова епоха”, "Елрид", “Книжарницата” и "Малкият принц", както и 
от книжните борси “Болид“ и “Искър“. Книгите можете да поръчате и 
в нашия интернет магазин: www.kvantov-prehod.org и да бъдат доставени 
с куриер на посочен от вас адрес.

Толерантността е една от най-значимите 
отличителни черти в позитивен смисъл 
на европейската култура, цивилизация 

и интелектуален климат. Българският народ 
обаче, като и другите европейски народи, не е 
иманентно присъщ на толерантността така, как-
то ни се щеше да бъде. Защото да посрещаш 
всекиго, който е в окаяно състояние и бяга не от 
добро, с враждебност и с недопускане дори да 
ти стъпи край къщата, не е индикация на онази 
човечност, на която самите ние сме били учени 
и която сме проявявали често пъти като загри-
женост и състрадание. Да напомня, че една от 
отличителните черти на нашата религия, право-
славието, е християнското човеколюбие.

От друга страна обаче, нима не е ясно, че 
превантивните мерки, които взима Европа сре-
щу бежанския наплив, не работят? Че всички-
те полицейски мерки и засиленото полицейско 
присъствие в крайна сметка няма да спрат този 
фанатизъм, който е варварски и вчера видях-
ме в Брюксел поредното му кърваво лице. Той 
в много отношения е причинен от нещо друго, 
което на битов език се казва "бутане на каруца-
та пред магарето". Има причини, поради които 
много хора като мен продължават да си задават 
въпроса: как е възможно нацистка Германия да 
бъде ликвидирана за 4 години по време на вой-
ната, а една държава, срещу която е целият свят, 
поне декларативно, да си има валута, конвои от 
петрол и пр. Тук стигаме до един основен въпрос 
- политиката не решава проблемите, политиката 
ги предотвратява. Това трябваше да бъде пред-
сказано и предотвратено, а не сега да се из-
питва един панически страх от вероятността да 
тръгнеш накъдето и да било. Самата символика, 
че е ударен европейският център на съвремен-
ния ни свят, свидетелства, че трябва някак по 
друг начин да бъде ликвидирана тази заплаха, а 
не само с паспортни контроли и отблъскване на 
хора, които пътуват в гумена лодка и се давят. 
Все още не е ясно каква част от тези ужасни и 
мощни зверства са причинени от бежанци и до 
каква степен - от местни хора в Европа, израсна-
ли в една среда, която те ненавиждат.

Напоследък в западните медии зачестиха ко-
ментарите, че многохилядният бежански поток 
към Европа не е спонтанно явление, а е органи-
зиран според намерения, които Джордж Сорос 
осъществява чрез Меркел. Напълно споделям 
мнението, че американците имат интерес да 
бъде ерозирана и по този начин Европа, която 
е достатъчно слаба и бездруго. Но самата идея 
за европейска общност, която е независима от 
Съединените щати, е подкопана и по този начин. 
Тези огромни потоци бежанци, колкото и да из-
глеждат окаяно, не може да са тръгнали само по 
личен инстинкт. Явно, че това е замислено като 
една непреодолима заплаха за Европа, която да 
я направи още по-слаба.

Преди ден Австрия ни предупреди, че милион 
и сто хиляди бежанци ще минат през България, 
след като се затворят пътищата през т.нар. Бал-

кански маршрут през Македония. Аз не вярвам 
да се разположат тук, понякога си позволявам 
зловещия хумор да казвам, че даже и бежан-
ците не ни искат. Аз обаче не смятам, че ще се 
осъществи това, което казва Австрия. Но вече 
имаме всички свидетелства какво се случва със 
Странджа, откъдето минават бежанци и досе-
га. Обаче България не може да е само бенефи-
циент от своето участие в Европейския съюз и 
НАТО. Когато всички са заплашени, и България 
е заплашена, често пъти - по-силно, отколкото 
другите. Но когато си приел самостоятелно да 
предадеш една значителна част от суверените-
та си, а според мен - изцяло, трябва да си мис-
лил преди това. Нали уж нашата национална си-
гурност беше гарантирана от НАТО, от нашите 
нови съюзници. А какво излиза - че никой не се 
интересува от съдбата на Странджа.

Винаги решенията за съдбините на един на-
род се вземат от властта, а хората понасят по-
следствията. Пак историята с магарето и ка-
руцата - с превантивността и последствията. 
Когато малцина казвахме, че национално ни 
вреди да влизаме в такъв агресивен политиче-

Страх и 
толерантност

Известният историк Андрей 
Пантев отбеляза рождения си 

ден през последната седмица на 
март.  Роден е на 26 март 1939 г. 

в село Раковица, Видинско. След 
завършването на гимназия във Видин следва 

„История“ в Софийския университет. По-късно 
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руски, немски и испански език.

ски съюз, какъвто е НАТО, и че това може да ни 
изиграе много лоша шега, тогава ни наричаха 
антидемократи, азиатци, предатели, примитив-
ни отрицатели и пр. Ето че настъпи часът, когато 
трябва да се плаща за нещо, за което не всички 
са виновни, но са приели тази власт, която им 
подготви такава съдба. Сега пак ни наричат тро-
янски коне, путинисти и какво ли не, когато се 
противопоставяме на агресията на НАТО срещу 
Русия, срещу планираното безумие "Ислямска 
държава", което си живее доста добре, вместо 
да бъде унищожено.

Ако ще още хиляда полицаи да охраняват 
едно летище, това пак не означава, че ще има 
сигурност. Фактически тези атентати показват 
безпомощността на конвенционалните средства 
за сигурност. Тази държава трябва да бъде уни-
щожена. Но основата не е само религията, осно-
вата е онази бедност, която приобщава хората 
към злото. Докато светът се дели на бедни и бо-
гати, злото - макар и облечено в идеологически 
или верски одежди, ще причинява страдания 
тепърва на човешкия род.  

Честит празник,
професоре!


