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	 Валентин	Радомирски

За военното 
напрежение на 
североизток от 
България

През последните дни се чувства нагнетяване 
на напрежението на североизток от България.

САЩ, НАТО и ЕС отправят сериозни преду-
преждения към Русия, обвинявайки я в агресив-
ни намерения към Украйна. Не стихва бежан-
ската криза по границата на Беларус с Полша 
и прибалтийските държави. От двете страни 
на границата се съсредоточават нови войнски 
контингенти, в това число и от други държави. 
Засилва се военната активност в Черно море и 
Закавказието.
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политическите 
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България с 
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в рамките 

на 47-то НС
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Когато възстановихме дей-
ността на ПП „Възраждане 
на Отечеството“, която пре-
именувахме в ПП „Русофили 
за възраждане на Отечест-
вото“, ние определихме две 
основни теми, мотивиращи 
нашата активност. Първата 
е външнополитическата ори-

Николай	Малинов

Всякакви претенции мо-
жем да имаме към САЩ, 
но не можем да отречем, че 
американците имат активна 
позиция по всички ключови 
проблеми на света. За разли-
ка от Европейския съюз, кой-
то много често е или пасивен, 
да не кажа безразличен, или 
просто папагалства позиции 
на САЩ.

Какво е отношението 
към днешното глобално 

противопоставяне 
„Запад – Русия“?

САЩ издигат стени, „ре-
жат пътища“, но ясно фор-
мулират своите интереси и 
когато преценят се договарят. 
Ето преди два дни, на виде-
осрещата между Байдън и 
Путин, сблъсъкът е явен и ка-
тегоричен, но американският 
президент търси мостове там, 
където е преценил, че е важ-
но за Америка. В конфликта 
„НАТО – Украйна – Русия“  
Байдън обявява, че при „ру-
ска агресия“ ще ожесточава 
санкциите, но в същото вре-
ме чрез своя съветник Джак 
Съливан  казва, че „диплома-
цията трябва да се използва 
за намаляване на напрежени-
ето около Украйна“. От една 
страна „администрацията 
на Байдън описва подробно 
санкциите, които е готова да 
наложи на Русия, ако нападне 
Украйна“ (по Bloomberg), но в 

същото време американският 
президент е готов да възложи 
на работни групи диалогът с 
Русия да продължи. Байдън 
обявява готовност да разго-
варя за „стратегическата ста-
билност в света, за кибербе-
зопасността, за регионалните 
проблеми, за климата“ (По 
зам. председателя на Съвета 
на Федерацията на Русия К. 
Касачов – фейсбук). Байдън 
е  готов да обсъжда с Путин 
„темата с взаимните ограни-
чения в работата на дипло-
матическите мисии“ като 
и двамата президенти „са 
констатирали неудовлетво-
рителното състояние на дву-
странните отношения“  (по 
investor). В съобщението за 
видеосрещата и двамата пре-
зиденти  отчитат „особената 
отговорност за поддържането 

на международната безопас-
ност“ и заявяват, че „Русия и 
САЩ ще продължават диало-
га и необходимите контакти“ 
(по Российская газета). И т.н, 
и т.н – както свидетелства уж 
„протоколната“ среща между 
Байдън и Путин.

Какво казва по темите 
Европейският съюз? Какво 
казва тази световна сила с 
претенции, но без самочув-
ствие и която е само на сто-
тици километри от Русия? 
Каква среща проведоха или 
имат намерение да проведат 
европейските ръководители 
с Путин? Как реагират „про-
гресивната и загрижената за 
света“ Европейска комисия, 
която със сигурност е раз-
брала „знака, че Москва вече 
не иска да се задоволява със 

Смешният васалитет 
на Европейския съюз
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	 	 Юрий	Борисов

„Диктатурата“  
  Русия

Та думата ми е за „диктатора“ Путин. Имам 
приятели, за които Русия е олицетворение на дик-
татура.

На 10 декември главният редактор на руското 
издание „Новая газета“ Дмитрий Муратов получи 
Нобелова награда за мир.  Интересен вид дикта-
тура ще да е тази, която съжителства с  влиятелни 
организации за защита на правата на човека, по 
принцип настроени и действащи  срещу властта. 
Интересна диктатура ще да е тази, която позволява 
да съществуват и да формират общественото мне-
ние такива вестници като „Новая газета“ или Ком-
мерсантъ, например. Особена порода диктатор ще 
да е този президент, който позволява на свой съ-
ветник (Сергей Глазьев) да критикува безмилост-
но икономическата политика на правителството 

	 Д-р	Николай	Михайлов	пред	БНР

Никой български 
политик не може 
да понесе натиска 
за Северна 
Македония
Кирил	и	Асен	не	са	фанатици	на	
неолиберализма,	имат	гъвкаво	корпоративно	
мислене,	изтъкна	психиатърът

Общонационалната тревога има устойчиви ос-
нования и това е нещо, което „не може да се анули-
ра от Кирил и Асен след една символична и в извес-
тен смисъл реална победа, доколкото им е връчена 
възможност да управляват“. Това каза пред БНР д-р 
Николай Михайлов, психиатър и богослов.
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ентация на България, а втората – социалната поли-
тика на нашата държава. Тези два приоритета ясно 
са записани в нашите „Програмни позиции“, които 
изпълняват функцията на Програма на Партията.

Геополитическото поведение на България е фун-
дамент, от чието качество зависи цивилизацион-
ната съдба на нашата страна. За нас приятелски-
те взаимоотношения с Русия – държавата-ядро на 
Православната цивилизация, са гаранция за оцеля-
ване и за просперитет на България. И обратно, ние 
сме убедени, че обявеният в края на ХХ век ,,нов 
цивилизационен избор” на практика означава об-
вързване с атлантически императиви, служене на 
чужди и пагубни за страната ни геополитически 
интереси, които заплашват суверенитета на бъл-
гарската държава.

Във вътрешен план за най-важен наш проблем 
ние смятаме социалната справедливост, разбирана 
като намаляване на неравенствата и достойно съ-
ществуване на обикновените хора.

Тези разяснения обясняват защо от това Коали-
ционно споразумение ние се интересуваме най-ве-
че от геополитическото поведение на България и 
от нейната социална политика.              

Външна политика на България

От гледна точка на външнополитическото пове-
дение на България в „Промяната“, която ни обеща-
ват, нищо не се променя. Новите овластени отново 
не формулират национални ценности, а организа-
ционни привързаности и декларации за вярност. 
Заявеното ,,задълбочаване на стратегическите от-
ношения със САЩ” представя новите управлява-
щи като колониална администрация на американ-
ски протекторат, която в името на раболепието и 
личните си интереси е готова да постави на кар-
та съдбата на Отечеството. Американският закон 
,,Магнитски” е въздигнат над българското нацио-
нално законодателство . Поставен е силен акцент 
върху   трансформиране на газопреносната ни мре-
жа към водород (за пренос на американски втечнен 
газ). Смисълът на заложения втори мост над Дуна-
ва при Русе бе разкрит след първата официална ви-
зита на премиера Кирил Петков – при генералния 
секретар на НАТО Йенс Столтенберг: да се изгради 
гражданска инфраструктура, която да може да се 
използва за военни цели. Пълната преориентация 
към организиращия се англосаксонски свят личи 
още от заявеното ,,укрепване на двустранните от-
ношения и политическите връзки на нова основа с 
Великобритания” и ,,задълбочаване на отношения-
та с държавите от Индо-Тихоокеанския регион” (в 
услуга но новия антикитайски англосаксонски во-
енен съюз AUKUS). Според Споразумението ние 
ще бъдем „достойни и уважавани“ членове на ЕС 
и НАТО, без значение какви са техните действия 
и каква е посоката, в която ни водят. Обещава се 
България да се бори за деескалация на противопос-
тавянето в Черно море, но в рамките на НАТО – аг-
ресивна военна организация, която увеличава кон-
фликтите и ескалира противопоставянията. При 
това се поема ангажимент за ,,по-тясно ангажира-
не с общите отбранителни структури на НАТО”. 
Когато Споразумението говори за сигурност и от-
брана, които са тясно свързани с геополитическо-
то поведение на България, споменава се нещо за 

ПОЗИЦИЯ на 
ПП "Русофили за Възраждане на Отечеството"

по повод на Коалиционното споразумение между 
политическите сили, поели ангажимент да управляват 

България с пълен мандат в рамките на 47-то НС

политиките на ЕС, но се запазва пълно мълчание 
относно създаването на европейски отбранителни 
сили, от което личи липсата на желание за каква-
то и да е самостоятелност при защитата на Европа 
вън от НАТО, разбирай вън от волята, стратегиите 
и намеренията на САЩ.

За цивилизационната ни сестра с международно 
признат статут на Велика сила се казва, че Бълга-
рия ще възстановява диалога с Русия, но в рамките 
на политиката на ЕС, която е враждебна и позна-
ва единствено езика на санкциите. Нежеланието 
за нормализиране на отношенията с Русия личи и 
от заложени в споразумението цели: ограничаване 
на резервния капацитет до 50% от един доставчик 
на газ и ограничаване на зависимостта от страни 
извън НАТО и ЕС при военната техника. За съсед-
ните ни цивилизационни сестри – Гърция, Румъ-
ния и Сърбия, които са естествените ни съюзници 
във времена на исторически изпитания, дори не 
се споменава. Комичен връх на външнополитиче-
ските амбиции на новите управляващи е поетият 
ангажимент за ,,засилване на връзките с Украйна” 
(на русофобска основа) и за ,,съхраняване на до-
брите отношения с Турция, които гарантират дос-
тойнството на страната ни и защита на човешките 
права”.

По горещата тема „България – Северна Маке-
дония“ Споразумението общо взето следва оч-
ерталите се вече с консенсус „червени линии“ на 
страната ни, което разглеждаме като достойнство 
на документа. Въпреки това, някои изявления на 
министър–председателя Кирил Петков дават осно-
вания за притеснения, че той е склонен да се об-
вързва със срокове, въпреки ясната формулировка 
на президента Румен Радев, че проблемите между 
София и Скопие „ще се решават не със срокове, а 
с резултати“.

Социална политика на България

За нас темата „социална политика“ не се изчерп-
ва с елементарни преразпределителни отношения, 
въпреки че и те са важни. Борбата с неравенствата 
и достойното съществуване на обикновените хора 
са тясно обвързани и с икономиката като цяло и с 
данъчната система на страната.

Приветстваме стремежа към икономика с висо-
ка добавена стойност. Не сме убедени обаче, че тя 

е възможна без активно включване на държавата 
в икономическите процеси , включително и с ут-
върждаването на обществената собственост като 
неприкосновена.

„Промяната“ не предвижда  промени в данъч-
ната система на България. Страната ни остава ли-
берален пример, който е в полза на богатите и в 
ущърб на бедните. В Споразумението на няколко 
места се казва, че ще се придържаме към европей-
ски практики, но по основни показатели ние сега, 
както и вчера, сме точно обратен пример – пример 
за антиевропейско поведение. Процентът, който 
ще се разпределя от БВП, ще продължава да бъде 
един от най-ниските в ЕС – от порядъка на 36-37%, 
въпреки че преобладаващата практика е в полза на 
процент над 40, достигащ до 45 – 50. Остава край-
но несправедливият плосък данък. Остава крайно 
несправедливият за обществото нисък подоходен и 
корпоративен данък – 10%.  Прогресивните данъ-
ци са норма за страните от Европейския съюз, но 
България е чужда на тази норма. Далеч от европей-
ската практика е и размерът на данък „дивидент“.

Въпреки либералната данъчна система, която не 
позволява европейска социална политика, все пак 
има опити да бъдат предложени мерки и политики 
в подкрепа на обикновените хора – особено в под-
крепа на хората, които отглеждат деца – увелича-
ване на детски надбавки; безплатни детски ясли и 
градини; ваучери за деца, които не попадат в систе-
мата на  обществените ясли и градини; безплатни 
лекарства за малолетни; доплащане през социална-
та система за пенсии под линията на бедност. Впе-
чатляващ е и ангажиментът в рамките на мандата 
да бъдат задоволени потребностите от ясли и дет-
ски градини. Удивление обаче буди липсата дори 
на констатация за демографската катастрофа на 
България, което събужда асоциации към просло-
вуто послание на бившия американски посланик у 
нас Ейвис Боулън: ,,Вие не ни трябвате повече от 
4 милиона”.

* * *

Нашият извод от разписаните политики в Коали-
ционното споразумение е, че декларираната „Про-
мяна“ следва, утвърждава и задълбочава дефекти-
те на политиките в България, които ни доведоха за 
изминалите над 30 години до два резултата. Пър-
во, васално подчинение на чужди сили, без опит 
да се отстоява български път, съобразен с нашата 
цивилизационна същност, с нашите собствени бъл-
гарски интереси във всички сфери на обществения 
живот и с истинските рискове пред национална-
та ни сигурност. И второ, драстично изоставане 
на България – страната ни оглавява отдолу наго-
ре всички основни класации – конкурентоспосо-
бност, доходи, демографски проблеми, здравен 
статус, ниво на образование.

Единственият отчетлив положителен стремеж 
на новата власт ние, членовете на ПП „Русофили за 
възраждане на Отечеството“,  виждаме в стремежа 
да бъде реализирана съдебна реформа, подчинена 
на целта да се върне доверието в правосъдната сис-
тема и да се създаде ефективна и отчетна прокура-
тура.
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атакува болните места на 
Русия и отказва диалог, 

Москва може да даде на НАТО вое-
нен отговор, каза Константин Гаврилов, ръководи-
тел на руската делегация на преговорите във Виена 
за военна сигурност и контрол на въоръженията.

„Всички прекрасно разбират, че настъпва мо-
ментът на истината в отношенията между Русия и 
НАТО. Не можеш постоянно да стъпваш по болни-
те места на Русия, трябва да си решителен... 

Разговорът трябва да е сериозен и всички в 
НАТО разбират много добре, въпреки цялата сила и 
мощ, че е необходимо да се предприемат конкретни 
политически действия, в противен случай алтерна-
тивата са военно-технически и военни отговори от 
Русия“, каза той в ефира на канала „Русия 24“, пре-
дава РИА Новости .

САЩ ще трябва да започнат диалог с Русия, дори 
и да не искат, каза той. В противен случай Русия ще 
трябва да предприеме военно-технически и военни 
стъпки или ще се създадат нови контразаплахи за 
страните от НАТО.

По-рано заместник-министърът на външните ра-
боти Александър Грушко каза, че Западът има два 
начина: да приеме сериозно предложенията на Ру-
сия за гаранции за сигурност в Европа или да се 
справи с военно-техническа алтернатива.

Припомняме, че Руското външно министерство 
публикува на официалния си сайт проектите на до-
говори между Русия, НАТО и САЩ за гаранции за 
сигурност, предава РИА Новости.

Основните разпоредби на първия документ (С 
НАТО) гласят:

- да се изключи по-нататъшно разширяване на 
НАТО и присъединяване към Алианса на Украйна

- да не разполагат допълнителни войски и оръ-
жия извън страните, в които са били през май 1997 
г. (преди присъединяването на източноевропей-
ските страни към Алианса) - освен в изключител-
ни случаи със съгласието на Русия и членовете на 
НАТО

- НАТО да се откаже от всякаква военна дейност 
в Украйна, Източна Европа, Закавказието и Цен-
трална Азия

- да не се разполагат ракети със среден и по-ма-
лък обсег на места, където могат да ударят терито-
рията на другата страна

- да не се провеждат учения и други действия с 
численост повече от една бригада в договорената 
гранична зона, редовно да се обменя информация 
за военни учения

- да се потвърди, че страните не се считат за про-
тивници, да се консолидира договореност за разре-
шаване на всички спорове по мирен начин и стра-
ните да се въздържат от използване на сила

статуквото“ (по Liberation)? Под статукво разби-
райте цялата „пещ“ от проблеми – струпване на 
натовски войски в Черно море и близо до Русия, 
струпване на руски войски по границата с Украй-
на, въоръжаване на Украйна от Запада, минирането 
на Минските споразумения, санкциите от всякакъв 
калибър на Запада спрямо Русия, разнебитването 
на дипломатическите отношения и прочие.

Мълчанието на Европейския съюз, ако не броим 
ученическото  повтаряне на американски заплахи, 
е пълно. Особено когато става дума за Европа – Ев-
ропейският съюз интересува ли се от себе си? Или 
просто примира от страх дали в Америка ще му ку-
пят колите, парфюмите и виното?

По повод на проблемите от срещата „Байдън – 
Путин“  на Урсула фон дер Лайен й се е откъснало 
в Twitter от сърцето май само: „Ще отговорим на 
всяка по-нататъшна агресия, като затегнем и раз-
ширим съществуващите санкции“ (по investor). 

Смешният васалитет
на Европейския съюз

От стр.  1

Колко смело, конкретно и загрижено за европейски-
те интереси! И като говори за санкции, върховната 
ръководителка на ЕК кои по-точно санкции има 
предвид? Може би спирането на „Северен поток 
2“? Тази ли гигантска санкция, чрез която Европа 
най-много да се самонакаже като стои на студено 
през зимата? И как посрещат самите европейци 
обидните за една суверенна сила заплахи за „Севе-
рен поток 2“? Чувстват ли нюансите и градациите? 
Едно е например ако САЩ кажат, че „ОЧАКВАТ 
ГЕРМАНИЯ да спре газопровода „Северен поток 
2“, друго е някоя си Даниела Шварцер (директор 
за Европа и Евразия за фондация „Отворено обще-
ство“) да се изцепи със „Северен поток 2″ вече 

няма да бъде политически осъществим в обозримо 
бъдеще“  (по Bloomberg).   И ако наистина „САЩ 
са сключили споразумение с Германия, че ще спре 
„Северен поток 2“ при нахлуване на Русия в Украй-
на“ (както се хвалят oт aмepиĸaнcĸия Koнгpec пpeд 
Rеutеrѕ), в Европа ще има ли дискусия или каквото 
каже САЩ – това е?

И когато разни български политици ни гово-
рят напомпано за Европейския път, за липсата на 
Европейска алтернатива, за нашата неотменима 
привързаност към Европейския съюз, не е зле да 
поискаме повече самочувствие от Европа. Защото 
васалното поведение на нашия „Дом“ е смешно.

Условия, при които Русия ще 
даде военен отговор на НАТО

- да се поеме ангажимент да не се създават ус-
ловия, които биха могли да бъдат възприети като 
заплаха от другата страна

- да се създадат горещи линии за спешни контакти

Документът е съставен на руски, английски и 
френски език, текстовете на които са еднакво ав-
тентични. Споразумението ще влезе в сила от да-
тата на депозиране при депозитаря на уведомления 
за съгласие да бъде обвързано от повече от поло-
вината от подписалите държави. По отношение на 
държавата, която е изпратила такова уведомление 
по-късно, документът ще влезе в сила от датата на 
изпращането му.

Посочено е също, че всяка страна по споразу-
мението може да се оттегли от него, като уведоми 
депозитаря за това. В този случай договорът се пре-
кратява на индивидуална основа след 30 дни.

Основните разпоредби на втория документ (със 
САЩ) гласят:

*да не се разполагат оръжия и сили в райони, къ-
дето другата страна ще възприеме това като запла-
ха за националната сигурност

*страните да се въздържат от полети на тежки 
бомбардировачи с ядрено и неядрено въоръжение 
извън тяхното небе, откъдето могат да поразяват 
цели на територията на другата страна

*страните да се въздържат от присъствието на 
военни кораби в райони извън националните води, 
откъдето могат да поразяват цели на територията 
на другата страна

*страните да не разполагат ракети със среден и 
малък обсег в чужбина и в райони, откъдето могат 
да поразяват цели на територията на другата страна

*страните да не разполагат ядрени оръжия в 
чужбина и да изтеглят вече разположените, както 

и да елиминират инфраструктурата за 
разполагане на ядрени оръжия извън 
тяхна територия

*страните да не провеждат военни 
учения с разработване на сценарии за 
използване на ядрено оръжие и да не 
подготвят военни неядрени държави 
да използват ядрено оръжие

*Съединените щати се задължават 
да изключат по-нататъшно разширява-
не на НАТО на изток и да се откажат 
да приемат постсъветските страни в 
алианса

*Съединените щати да поемат за-
дължения да не създават военни бази в постсъвет-
ските страни, да не използват военната им инфра-
структура и да не развиват военно сътрудничество 
с тях

Споразумението влиза в сила от датата на полу-
чаване на писмено уведомление за приключване на 
необходимите вътрешни процедури от страните. 
Документът е съставен на руски и английски език, 
като и двата текста също са еднакво автентични.

Руският президент Владимир Путин по-рано за-
яви, че е необходимо незабавно да започнат прего-
вори с оглед изработването на ясни международни 
правни споразумения, изключващи по-нататъшно 
напредване на НАТО на изток и разполагане на 
оръжия, които заплашват Русия в съседни държа-
ви, предимно в Украйна. Москва смята, че е не-
обходимо официално да се оттегли решението на 
срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г., 
че Украйна и Грузия ще станат членове на НАТО, в 
противоречие с ангажимента на лидерите на всич-
ки държави членки на ОССЕ да не засилват сигур-
ността си за сметка на сигурността от другите.

На среща между руския заместник-министър на 
външните работи Сергей Рябков и помощника дър-
жавния секретар на САЩ Карън Донфрид, Русия 
официално предаде на Съединените щати двата до-
кумента - договор и споразумение, които включват 
руски идеи за гаранции за сигурност. От Кремъл 
заявиха, че Руската федерация е готова незабавно 
да започне преговори по проектите на тези доку-
менти.

По-рано Рябков каза за РИА Новости, че ако 
НАТО и САЩ не отговорят на искането на Русия за 
гаранции за сигурност, това може да доведе до нов 
кръг на конфронтация.

Източник: /Поглед.инфо/ 
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До V  век пр. Христа римляните не могат да се похвалят с нищо сериозно. Дълго време те са били подчинени на властта на етруските 
царе, нямат значителни селища, нямат монументални надписи, а военната им машина още не е изградена. През IV век пр. Христа галите 
разбиват римската армия при река Алия и подлагат Вечния град на страшен грабеж.

Унижението за потомците на Ромул е било огромно, но те са се поучили от жестокия урок. Поколение след поколение биват възпитавани 
в желязна дисциплина, а и любов към отечеството. Макар да е преминало през доста кризи и кръвопролития, до края на I век пр.Христа, римското 
общество вече е добило сила. Тогава иберите, галите, гърците, келтите и са вече биват покорени. Покорен е и богатия на ресурси Египет, а заплахата 
от Картаген е премахната отдавна и окончателлно. Пътят към бляскавата слава е открит.

Първият император на Вечния град е Октавиан Август. Той слага край на гражданските войни и въвежда ред в държавата. След него идват Тиберий, 
Калигула, Клавдий, Нерон. Те са последвани от други способни и по-малко способни владетели. Докато Домициан е слаб, то родения в Испания Траян 
действа така сякаш е роден и откърмен в Рим. Той успява да разшири значително територията на държавата, а и да покори част от северните траки. 

Със златото и среброто на цар Декебал, Траян спасява Рим от финансова и криза. Около век и половина след Траян, един чужденец сяда на престола 
в Рим. Става дума за родения в Лептис Магна, Либия Септимий Север. Във вените му тече кръвта на местното население и това го прави почитател 
на Ханибал - смъртния враг на Вечния град. Септимий Север знае как да задържи властта си - облагодетелствайки войската. Това му позволява да води 
своя политика и да не се страхува от общественото мнение. Дързостта му стига до там, че издига в Рим статуя на Ханибал –смъртния враг на града.

След преживяването на това унижение, римляните вече не са впечатлени от родените извън пределите на Апенините и успели да стигнат до престола. 
Негодуване е имало разбира се, правени са заговори, организирани са убийства на владетелите от чужд произход, но с течение на времето все повече хора 
родени в далечни земи стават върховни владетели на Римската Империя.

Максимин	 Тракиецът 
е  първият трако-илирийски 
император на Рим. Максимин 
е роден през 173 година в Се-
верна България. Родителите 
му са обитавали селце в под-
ножието на Стара планина. 
Епитетът Тракиецът показва 
ясно към кой етнос е прина-
лежал този способен войник, 

който благодарение на своите качествата и на ува-
жението на легионите се издига до императорския 
престол.

Галериий	 е роден в тракий-
ско селце в близост до София. 
Гордеел се е с дакийския си 
произход и дори е възнамеря-
вал да преименува империята 
от Римска на Дакийска. Тряб-
ва да се уточни, че в Именника 
(на българските князе) се спо-
менава, че петстотин години 

преди Аспарух българи са имали царство на север 
от Дунав, а това е Дакия. Ще бъде напомнено, че 
имената на дакийските царе Буребиста и Скорило 
са обясними на български език (1). Това показва, 
че Страбон е напълно прав, когато споменава, че 
даки и гети говорят един и същи език, а също и че 
са роднини с мизите. Същите мизи, които в про-
дължение на хиляда години са отъждествявани 
със старите българи.

Максимин	 Дая е поредни-
ят тракиец на римски престол. 
Името Дая означава дакиец, 
както обяснява Страбон в кни-
га VII.

Ветран е роден в Мизия, коя-
то по негово време се нарича 
България. Този владетел дори 

не е благоволил да промени името си, за да е по-
приемливо в Рим. Ветран идва от старобългарска-
та дума ветръ – вятър.

Констанций-I е бащата на един от най известни-
те владетели на Римската империя – Константин 
Велики. Констанций е роден в Мизия, неговите 
биографи разказват, че бил извънредно доброду-
шен и учтив, обичан искрено от своите поданни-
ци. Толерирал и подпомагал християните, които 
до тогава са били преследвани. Загива в Британия 
защитавайки северната граница на империята от 
пиктите.

Константин	 Вели-
ки	 е роден в Мизия. В 
своята работа “Езикът 
на Константин Вели-
ки “ Г. Сотиров обясни 
много добре, че този из-

вестен император не е грък, или римлянин, а тра-
киец. Бил е поклонник на бога-слънце Митра, но 
преди битката с Лициний  приема Християнство-
то и слага кръст на своите знамена. Има предание, 

че на сън той чува глас – С този знак ще победиш! 
Действително Константин побеждава и прави от 
Християнството официална религия на Римската 
империя. Християнството на Константин обаче е 
било тракийското верую, същото което е изповяд-
вано от гетите и заклеймено след време от гърците 
като ерес.

Днес обаче те си приписват Константин Велики. 
Това е един жалък опит за манипулация на исто-
рията. Първият Християнски император не може 
да е грък защото дядо му е дардан, а дарданите 
са безспорно тракийско племе. Константин е ро-
ден и отраснал в Ниш – тракийски град.  Обичал 
е много София (със старо име Сердика ) и е каз-
вал за този красив град- Това е моят Рим! Юлиан 
Апостат, който е роднина на Константин спомена-
ва, че е от тракийски произход. Ако Константин 
беше грък нямаше да постави новата столица на 
империята във Византе – сърцето на Тракия (2), а 
в Атина, или Спарта.

Лициний	 е роден в Дакия, по 
времето когато според Именника 
там са господствали българите. 
Валерий Лициний е зет, но и съ-
перник на Константин Велики.

Юлиан Апостат (Отстъпникът) 
е гонител на християните и прави 
опит за възвръщане на паганизма. 

Това завършва с неуспех, но пък точно той спира 
нашествието на германските племена и спасява 
Рим.

За Маркиан се казва, че е роден в Мизия (на-
ричана още България по времето му) и е служил 
на генерал Аспар (гет на римска служба). Марки-
ан започва военната си кариера във Филипополис, 
днешния Пловдив.
Клавдий	Готски произхожда от Мизия. Извес-

тен е с това, че отблъсква нападение на гетите, на-
ричани още готи.
Йовиан	е също с мизийски родители. Известен 

е предимно с походът си към Персия, а и с възста-
новяването на Християнството, подтискано и пре-
следвано от някои негови предшественици.

Лъв Бесът (Весът) прави кариера в римските ле-
гиони и достига до престола благодарение на ге-
тът Аспар.

Юстин	 е тракиец, който бла-
годарение на бързата си кариера 
в римската армия става импера-
тор в Константинопол, а по-късно 
подпомага възкачането на пле-
менникът си Юстиниан на прес-
тола.

Юстиниан, наричан още Юс-
тиниан Велики е един от най-обичаните и съще-
временно най-мразените владетели на Източната 
Римска империя.

Той възстановява много постройки и крепости 

в Тракия, а и дава на траките правото на самосто-
ятелна църква.

Максимин Тракиецът, Лъв весът, Константин 
велики и останалите трако- илирийски императо-
ри достигат до престола благодарение на изклю-
чителните си качества като военоначалници. Не 
случайно Юстиниян пише в Aутентикa -“ Tова е 
важно и всекимо известно, че ако някой спомене 
името Tракия, веднага щом думите излетят от 
устните му, слушащия осъзнава благододните ка-
чества на този народ – невероятна мъжественост 
и страховита войнственост, изпитани по всякакав 
начин на бойните полета. Teзи качества са типич-
ни само за тях, те ги  имат по рождени в кръвта 
си .’’

Някои императори от тракийски произход са 
действали в ущърб на своите сънародници, но за 
сметка на това други за защитавали интересите на 
народа, от който са произлизали. Г. Сотиров ци-
тира Кодин, който пише, че Константин Велики 
построил четири града, а именно Перстлаба, Пли-
скуба, Констанция,  и Дристра. Според Сотиров 
това са Преслав, Плиска, Констанца и Дръстър-
Силистра. Понеже освен Констанца (по името на 
императора) останалите три имат обяснение на 
български, то явно Константин Велики е искал да 
се отблагодари на българи.

Много от крепостите изградени по времето на 
Юстиниан също носят български имена. Тулеус 
(тулъ-колчан), Ракуле (ракла), Дебре (дебри), Во-
дас (вода), Бисдина (бездна), Беледина (бледна),  
Тамонбари (тъмна бара), Ездикея (ездаческа), Бре-
дас (брести- бродя), Беластура (бела страна)...

Нашите деди дават не само императори на Рим-
ската империя, но и знаменити военоначалници. 
Това са Аспар, Велизарий и роденият в Силистра 
Аеций, наречен още последният римлянин. Пъл-
ководците от тракийски произход извършват не-
вероятни подвизи и дори печелят уважението и 
срахопочитанието на противниците си.

Дедите ни са имали качества на необикновени 
хора, това го доказват не само трако-илирийските 
императори, но и Тервел, който спира арабското 
нашествие, а дълги векове след него и обикнове-
ните селски синове, които пред Одрин показаха, 
че петстотин години подтисничество не могат да 
сломят духа на боговете на войната. Българите са 
били избивани, разселвани, тормозени от различ-
ни деспоти, но винаги са намирали сили да стро-
шат чуждото иго и пак да възвърнат свободата си. 
Предците ни са правели подвизи  всеки пък когато 
са си спомняли кои са – древни господари, а не по-
корно племе. За да се измъкнем от днешният ад 
трябва да се държим гордо и да остстояваме пра-
вата си, а не да кимаме покорно и с въздишка да 
приемаме съдба, която не ни подхожда.Нека пока-
жем на дедите си, че сме техни достойни наслед-
ници!

БЪЛГАРИ на РИМСКИ престол
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 Преди десетина години два екипа 
ентусиасти си поставят за цел да 

изследват нашата история там, където 
тя не е изследвана, и да повдигнат 

българския дух. Сдружение „Руните 
говорят“, подпомагано от сдружение 

„България“, се заема с нелеката задача 
за разчитане на прабългарските руни и 
изненадва българската общественост у 
нас и по света с невероятни открития.
„Руните говорят“, които наричат себе 

си интердисциплинарен екип и работят 
изцяло безвъзмездно, преди години е 

изследвал надписите на пръстените 
на цар Кубрат и е разчел техните 

послания. Нещо повече - екипът е 
обосновал защо могъщият български 

владетел, основал Стара Велика 
България, не е нито «хан», нито «кан», 

а цар на българите.

Съкровището на цар Кубрат, какъвто еки-
път доказва, че е могъщият български 
владетел, е открито през 1912 година в 

Малая Перешчепина, Украйна. То съдържа пред-
мети от самото покръстване на цар Кубрат – приел 
името на един от апостолите на Исус – Тома. 

Сред съкровището са и три пръстена, единият от 
които е с много дълъг текст – този на българския 
владетел.  Върху пръстена на цар Кубрат, или Тома, 
са изписани най-важните събития от историята на 
българите и има пълно описание на българската 
държава към датата на неговото царуване, на цар-
ската фамилия и покръстването или приемане на 
християнството от трите български племена под 
скиптъра на цар Кубрат. 

Друго, което е важно, че има изписан заветът на 
великия български владетел – неговите наследни-
ци да пазят учението на християнството чисто и да 
владеят, и пазят изконната българска земя на Бал-
канския полуостров – Едем. 

Според Мила Салахи от сдружение „Руните го-
ворят“, която владее седем древни и съвременни 
езици, писмото върху пръстените е комбинирано 
от нашите древнобългарски руни, които са основа-
та на всички писмени системи в света и азбуката на 
Тот, което се казва и в самия пръстен: 

„На Аза (душата, епифизата) за Светлината (Азо 

ра) и съдбата писха през вековете на божият слуга 
Тот с Богатството (азбуката). 

 Ясно се казва и кой ще прочете пръстена - това 
може да бъде само българин. „Битието (животът) 
на царя добре скрито в Кръста е. И с магия ще се 
прочете от клоните (българи) на царството. Дър-
вото (родът, от който произлизаме) с ръцете си ще 
посеят и построят. От Жреца Цар („есеиа“ - жрец, 
мъдрец, „есеите“ - кастата на Исус) с ръцете, с вати 
(„ватан“ - първоезикът на руните, нишката). Умът 
от Извора ще им дари! И ще се радва, и ще спрат 
мъките в ковчега, когато от Светлината ще се по-
сее!” Цар Кубрат Екипът на „Руните говорят“ не 
просто твърди, че Кубрат не е кан/хан, а доказва, 
че е цар, тъй като според разчитането в пръсте-
на ясно, и то неведнъж, е написано: «Кубрат Е и 
Т’Сара, и Хляба”. 

Друг е въпросът, че до ден днешен никой не е 
потърсил и не е обяснил какво означава самата тит-
ла «цар». Оригиналното звучене е „Сар“, но както 
знаем, докато един език стигне до ниво аналити-
чен, какъвто е родният ни език (език, в който мор-
фемите - най-малките смислови единици в езика 
- могат да съществуват самостоятелно и се смятат 
за отделни думи), се използват така наречените оп-
ределителни членове. 

В пръстена на цар Кубрат се използва Т’ и става 
Т’сар - царят. След известен период те се сливат и 
се преобразуват в буквата ц, въпреки че е запазено 
съчетанието тс в много думи – „детски“, „комит-
ски“ и т.н. 

Думата «сар» буквално означава «без примеси», 
в случая – чистокръвен. Тук трябва ясно да се каже, 
че престолонаследникът винаги е първородният 
син, а ако няма син, титлата може да се приеме от 
брата на владетеля – това е обичайното право на 
първия управляващ род. Това обяснява и традиция-

Пророчествата 
и заветът на 
КУБРАТ - ЦАР 
на българите 

та на царските и аристократични династии до днес 
- да не се изкривява кръвната линия на потеклото. 
Що се отнася до думите «кан» и «хан», когато не 
се познава семантиката (значението на думите) в 
езика, се греши. «Кан» е част, а «Кан Ас ю Биги» 
– «Част от звездата на бигите», нарицателно име 
на българите. «Хан» е «закон, законен»; също така 
означава «полк», военен термин. 

Българската история е част от историята на Ве-
ликата тирейска цивилизация, а тя е фундаментът 
на историята на човешката цивилизация, казва еки-
път и прави интересно разкритие и от разчитане-
то от пръстена на Бела от Абдера – съпругата на 
Астир, познатият ни под името Аспарух създател 
на Дунавска България. 

Този пръстен съдържа пророчество и то гласи: 
„Огнена девойка ще се роди! Слушайте я за напи-
саното и да пише от потеклото! Нейното е да види 
Тис заровеният с анкха (живота)! И родовете да 
изкове с ръцете си тази! Сама ще съшие руните и 
Управляващия Род ще скове! С Божията сила влиза 
и ражда я в Царството, от тишината ражда я Тис. И 
от заровените камъни на Мисзо(исус) ще види, ще 
прочете и ще се завърнете!”. 

Екипът на „Руните говорят“ работи чрез раз-
читане на древното българско руническо писмо, 
запазено до Х век, като спазва 15 строги прави-
ла за четене, зависещи според формата носи-
тел. Улавя се основата на думата и се проследява 
нейното развитие до съвременния ни език. Еки-
път използва и метод за проектиране на звезди-
те, картографиране и определяне на територии, 
базиращ се на свещената геометрия, която на-
шите предци са познавали отлично. След това 
екипът търси потвържение на своите открития 
в исторически източници, хроники и артефакти. 

Паметникът	на	великия	български	владетел	
в	Малая	Перешчепина.	
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За	хора,	отгледани	в	подобна	либерална	
оранжерия,	глобалното	е	много

по-важно	от	националното.	Като	
мислене	и	манталитет	те	отдавна	
нямат	нищо	общо	с	България,	смята	

журналистът	Петър	Волгин	

Управляващите в България често са обвинявани, с 
основание при това, че защитават преди всичко по-
зициите на поредния Голям брат, вместо да отстоя-
ват българските национални интереси. Това васално 
поведение е обяснимо. Политическият ни елит знае 
прекрасно, че оставането му във властта зависи ос-
новно от благоволението на външните фактори. И 
затова прави всичко възможно, за да заслужи това 
благоволение. Разбира се винаги има политически 
формации, които на фона на общото подчинение на 
чуждите сили се отличават с неистовото си желание 
да изпълняват чуждите директиви. Има ги и в насто-
ящата четворна коалиция. „Продължаваме промяна-
та“ и ДБ водят люта битка, за да спечелят любовта на 
презатлантическия хегемон, за да бъдат признати за 
единствени негови представители в тукашните земи. 
Струва ми се, че този неистов двубой в крайна сметка 
ще бъде спечелен от ПП. Поради две основни причи-
ни. Първо, хегемонът обича победителите. И никак 
не обича да инвестира в партии, които за няколко ме-
сеца губят половината си електорат. И, второ, самият 
профил на „Продължаваме промяната“ показва, че 
това е формация, чиито ръководители съвсем искрено 
вярват, че България ще има добра съдба, единствено 
ако се движи неотклонно по пътя, зададен ѝ от хеге-

мона. Това е либерално-глобалистката матрица, която 
отрича всякаква общностна идентичност, била тя на-
ционална, класова или религиозна. Според днешния 
либерален догмат подобно нещо като национален ин-
терес не съществува и всеки, който го защитава, бива 
заклеймяван като носител на старото.

Либералният догмат предпоставя, че с политика е 
най-добре да се занимават колкото се може по-млади 
хора. Не защото толкова уважава младостта, а защо-
то се смята, съвсем правилно, че младите се манипу-
лират по-лесно и са по-податливи на модерните из-
кушения. Вгледайте се в лидерите и активистите на 
„Продължаваме промяната“. Огромната част от тях са 
свързани или с американски университети или с до-
бре известната фондация „Америка за България“. А 
хора, преминали през подобна школовка, едва ли биха 
застанали в защита на българския национален инте-
рес. За хора, отгледани в подобна либерална оранже-
рия, глобалното е много по-важно от националното. 
Като мислене и манталитет те отдавна нямат нищо 
общо с България. Много по-свързани са със светов-
ната метрополия, отколкото с родното си място. И 
още нещо много важно. За тези хора всичко е бизнес. 
Според тях едно действие има смисъл, единствено ако 
носи печалба. Ако води до някаква материална загуба, 
то в никакъв случай не бива да бъде предприемано. 
И понеже защитата на историята, езика, културата е 
нещо безкрайно далечно от манталитета на такива по-
литици, лидерите на „Продължаваме промяната“ съв-
сем искрено не разбират защо трябва да имаме твърда 

"Продължаваме промяната“ и 
"Демократична България" водят 
люта битка, за да спечелят любовта 
на презатлантическия хегемон

позиция по отношение на Северна Македония. Те не 
виждат това, че хора като братя Миладинови или Гоце 
Делчев са загинали за България. За тях е от значение 
единствено фактът, че защитавайки историческата ис-
тина, рискуваме да не получим скоро парите по Пла-
на за възстановяване. Защото нека не бъдем наивни. 
Нашите скъпи европартньори съвсем директно ни из-
нудват с този План. Никакви правила и ценности няма 
тук. Има откровен рекет.

Това коментира пред БНР журналистът Петър Вол-
гин. Той продължи още: "Добре е, че в управляващата 
коалиция присъства и БСП, която твърдо защитава 
българския национален интерес. Ако зависеше само 
от ПП или ДБ, те за отрицателно време щяха да се 
подчинят на външния натиск. Първо, заради любовта 
си към евроатлантизма във всичките му измерения и, 
второ, заради своята бизнес насоченост. За тях финан-
совият морков е несравнимо по-важен от защитата на 
историческата истина. Разбира се, ако натискът на на-
шите евроатлантически партньори продължи, упра-
вляващата коалиция може и да му се подчини.

И веднага мога да ви кажа какъв ще бъде дълго-
трайният ефект от едно подобно национално преда-
телство. Евроскептицизмът в България ще стигне до 
космически висоти, партиите, които биват възприема-
ни като проксита на Брюксел и Вашингтон, ще пре-
търпят значими електорални щети, и изобщо няма да 
е изненада, ако „Възраждане“ спечели следващите 
избори. Съвсем скоро ще разберем дали това ще се 
случи.     Източник Факти

„Не мисля, че има особени основания за някакво 
облекчение. Борисов за мен от ден първи на него-
вата интронизация е една тежка политическа ано-
малия, нещо по-лошо – дълбок културен дефект, 
направо казано срам за нацията, срам за всички, 
които го подкрепяха. (...) Това, че Борисов е еваку-
иран частично от българския телевизионен екран, 
инструмент на омагьосването на нацията през тези 
12 години и на нейната деградация, е за мен велико 
облекчение. И в този смисъл те са през това обсто-
ятелство добре дошли. Иначе аз съм се отказал от-
давна да бъда наивен. Ще ги съдя по резултатите“, 
посочи Михайлов.

„Става дума за една победа на „светите братя“ 
Кирил и Асен (със симпатична ирония го казвам) 
Представлява удар срещу една много мощно дегра-
дираща политическа и манталитетна сила.“

„Има две неща, които правят смяната на власт-
та приемлива – първо натискът върху българския 
прокурор, който нарича Борисов „шефе“, и, второ, 
фигурата на Бойко Борисов, която е притисната, за-
сега символично“, заяви д-р Николай Михайлов в 
предаването „Политически НЕкоректно“.

По думите му „от КТБ до „Хемус“ това, 
което става, е страшно“.

Наивно е обаче да се мисли за наказуемост на 
беззаконието в структурата на стихийно пазарно, 
турбокапиталистическо управление, каквото пред-
ставлява българското управление от 89 г. насам, 
смята Михайлов.

Той акцентира върху свръхоптимистичния въз-
глед на лидерите на ПП за това, че „при правилно 
проведена политика на капиталистическа рефор-
ма благоденствието на една нация е осъществимо 
така, както просперитетът на една корпорация е 

реализируем“.
Фантастично звучи целта на Кирил Петков в обо-

зримо бъдеще България да бъде средноевропейска 
благоденстваща страна, изтъкна д-р Михайлов.

„И особено наивно по причина на това, че е про-
пуснат най-същественият елемент на такъв вид 
просперитет, ако той изобщо е възможен, а именно 
културното условие и човешкият фактор.“

Политическият ни елит е в плен на 
глобалистката матрица

Кирил и Асен не са фанатици на това, което се 
нарича неолиберална политическа платформа, каза 
още психиатърът.

„Те имат корпоративно мислене, което е във ви-
сша степен гъвкаво. То не е нито ляво, нито дясно, 
това изрично и постоянно се повтаря от г-н Кирил 
Петков.“

„В този кабинет е внедрена г-жа Нинова, която 
не представлява никакъв гарант на лява политика. 
Но тя се бори за собственото си политическо оце-
ляване и малко или много ще бди отвътре“, допъл-
ни той.

Според Михайлов управляващите, начело с ПП, 
нямат въобще идея, че „Северна Македония трябва 
да бъде упорито консервативно бранена като при-
вилегирована тема на българското национално са-
мосъзнание“.

„Те имат тая фантазия, че когато започнат да се 
строят пътищата между Македония и България, 
най-общо казано бизнес проектите, ние ще се въз-
любим допълнително.“

Пред тях стои само и единствено „много по-

скромна, но трудна задача – да излъжат българ-
ското население“, че постепенно този въпрос се 
разрешава в перспективата на бъдещето, а не в 
перспективата на миналото, коментира д-р Нико-
лай Михайлов.

„Така че българският народ да свикне с неизбеж-
ното, защото натискът е голям и този натиск няма 
да може да се понесе от никой български политик, 
без изключение.“

„Няма да има никакво лавиране. Това не са хора, 
които могат да лавират. Вътре в коалицията може 
да има интонации, които да изхождат от Нинова“, 
подчерта още д-р Николай Михайлов пред БНР.

„Да се иска от български политик да отстои на 
американския натиск в един психотичен конфликт 
с Русия на това ниво, на този етап, пропаганден и 
подготвителен, е просто крайно наивно. Това не 
може да се случи. В България ще бъдат настанени 
тези военни единици, които са нужни на Америка, 
ако са нужни. Ще бъде поискано безусловно съ-
гласие за това България да бъде инсталирана като 
прифронтова държава и т.н. Америка е решила по 
някаква причина, която си остава загадка на собст-
вения ѝ упадък и дълбоката криза на американска-
та политика, да атакува пропагандно, вербално и 
с изтласкване на НАТО на изток по един начин, 
който не може да бъде пропагандно защитен по 
никакъв начин, защото не е логичен, не е убедите-
лен, включително за населението на европейските 
държави. Това само в България се счита за полит-
коректен тон, за нещо, което трябва безусловно да 
бъде възприето като очевидно, защото се суфлира 
от истината на запад срещу неистината на изток.“

От стр.  1 Никой български политик не може да 
понесе натиска за Северна Македония
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или  банковата система на страната  и да ползва като 
своя трибуна  влиятелни телевизии. Или президент, 
който да подкрепя, включително и финансово, орга-
низации като „Изборский клуб“ с такива критични 
спрямо президента и властта в Русия личности като 
Александър Проханов,  Михаил Делягин, Александър 
Дугин, Леонид Ивашов и прочие и прочие.

Между другото днес, в своя статия, „Комерсантъ“ 
разказва как държавата в лицето на Прокуратурата 
се стреми да унищожи такава организация като „Ме-
мориал“, главния пазител на паметта на съветските 
репресии, но в нейна защита се надига мощна инте-
лектуална защита. Интересна диктатура ще е тази, 

От стр.  1 „Диктатурата“ Русия

Редица наблюдатели обаче изразяват увереност, 
че това няма да доведе до голяма война. Промъкват 
се твърдения, че преди евентуална среща (или виртуа-
лен разговор) между лидерите на САЩ и Русия двете 
страни чрез досегашните си действия и декларации 
се стремят да си осигурят по-добри преговорни пози-
ции и изгоден дневен ред. Изявленията на Блинкен и 
Лавров след срещата им в Стокхолм са косвено дока-
зателство за тази теза.

Но съществува и друга опасност. Кризата в Беларус 
след президентските избори през миналата година и 
провокациите на белоруско-полската граница показа-
ха, че Минск се отказва от предишната си „многове-
кторна политика“ и охотно или по необходимост се 
ориентира изключително към Москва. Тази промяна 
обаче не означава, че Минск ще се съобразява на-
пълно с руските интереси. „Подаръците“, които Лу-
кашенко направи на Путин през миналия месец при-
нудиха Кремъл да дезавуира официално и кулоарно 
непремерените заплахи на белоруския лидер. Особе-
но силно прозвуча изявлението на Лукашенко, в което 
отправи заплаха за прекратяване на транзита на руски 
газ към ЕС по договорите с „Газпром“. Той обаче не 
се ограничи само с газа като постави под въпрос въоб-
ще целия транзит през Беларус, включително от и към 
Русия, от и към ЕС с други държави. Според руски 
източници не само руският лидер, но и други офици-
ални лица публично и задкулисно са уверили, че за-
плахите на Лукашенко са, меко казано, само на думи. 
Тази заплаха на Минск обаче помогна за повишаване 
на цената на руския експортен газ. Не беше трудно 
да се предвиди реакцията на редовия европеец, както 
и на компаниите, за които газът е не само енергиен 
носител, но и суровина. Поради това бяха достатъчно 
предвидими реакциите на европейските правителства 
и лидерите на общественото мнение.

Казано с две думи – тежката вътрешна ситуация 
и международната изолация могат да подтикнат Лу-
кашенко да тушира своите трудности, като използва 
разрастването на локален конфликт със съседните му 
държави. Такъв конфликт би поставил Русия пред те-
жък избор – да подкрепи Минск или, както ще бъде 
представено в СМИ, „позорно да го изостави“.

От друга страна, в Украйна също се очертава тежка 
икономическа и политическа зима за Зеленски и него-
вия екип. Там все повече са признаците (особено след 
Афганистан) за нарастващи в нея опасения, че може 
да бъде повторен грузинският сценарий от 2008 г., ко-
гато САЩ не помогнаха на авантюрата на Саакашви-
ли. Т.е. че въпросът за Донбас може да бъде решен от 
Русия и САЩ „зад гърба“ на Киев. Това дава импулс 
и усилва желанието на определени кръгове в Украйна 
да решат проблемите с Донбас и Крим, „както Алиев 
реши проблема с Нагорни Карабах“.

Ако обобщим – рязко нарасна опасността сатели-
тите на Русия и САЩ (според западната терминоло-
гия „проксита“, а според руската „лимитрофи“), рес-
пективно Беларус и Украйна да се опитат да използват 
военна сила за решаване на собствените си пробле-
ми, без за това да имат санкция от покровителите им. 
Именно в това се състои опасността от сегашното по-
вишено напрежение на североизток от България, тъй 
като голяма част от съществуващите досега между 
Вашингтон и Москва канали и инструменти за деес-
калация на подобни рискови ситуации вече не рабо-
тят. А в двете ядрени суперсили са наясно с максима-
та на Римската империя: „Избирайки позора между 
войната и позора, в крайна сметка получаваш и две-
те“. Vae victis!

Източник: Клуб „24 май“

От стр.  1

За военното 
напрежение на 
североизток от 

България

Общото събрание 
на ООН e при-
ело резолюция, 

осъждаща нацизма, неона-
цизма и всички форми на расизъм. Резолюцията е вне-
сена от Русия и от още над 30 държави. Подкрепена е 
от 130 държави. САЩ са гласували против резолюци-
ята. България е била „въздържал се“, което е „меката“ 
форма на гласуване „против“.

Не бива да се притесняваме, че България е против 
неонацизма. България няма мнение по въпроса. Ако 
САЩ бяха подкрепили  резолюция срещу ненацизма 
и расизма, и България щеше да я подкрепи. Впрочем 
нашата страна не се забелязва да има мнение по кой-

то и да е било 
международен 
въпрос. Може 
би само Север-

на Македония прави изключение. За сега.
От Коалиционното споразумение на новите упра-

вляващи става ясно, че ние нямаме цели – нито въ-
трешни, нито външни. Ние искаме само да сме „до-
стойни и уважавани“ членове на ЕС и НАТО. Няма 
какво да се стремим към това или онова. На нас като 
български политици ни е достатъчно да бъдем достой-
ни членове. Важното е да бъдем „членове“. Така раз-
бират достойнството. И да се чуди човек как същите 
тези политици имат самочувствие.     

Източник: Клуб „24 май“

За нацизма и за достойнството 
на българските политици

	 Юрий	Борисов

В случай на провокация от 
Киев всичко ще приключи много 
бързо и плачевно за Украйна, каза 
директорът на Центъра за геопо-
литически експертизи Валерий 
Коровин в ефира на предаването 
„Мнение“.

В Киев се вдига шум за пред-
стоящата руска инвазия. Обикно-
вено такива методи се използват 
за предотвратяване на нещо, от 
което една от страните се страху-
ва. За да предотвратят тази инва-
зия, те вдигат информационната 
вълна, действайки проактивно. 
Нанасяне на превантивен инфор-
мационен удар.

В момента американският елит 
е разделен. Различни са позициите 
и по отношение на войната между 
Украйна и Русия. Администраци-
ята на Байдън не иска война и не 
е готова за нахлуването на Русия 
в Украйна, както се вижда от мно-
го обстоятелства. Сега става ясно, 
че американската страна вече не 
е в настроение за шеги. В също-
то време има ястреби, водени от 
нео консерватори, които с всякак-

ви средства тласкат Украйна към 
война с Русия, възприемайки това 
като действащо разузнаване.

Русия разбира, че не Киев, а 
Вашингтон е инициатор за еска-
лация на ситуацията, съответно 
ще бъдат взети мерки не само по 
отношение на Киев, но и по отно-
шение на САЩ.

В случай на избухване на агре-
сия от страна на Украйна, Русия 
може да прекрати проекта „Ук-
райна“ като такъв. Ако Киев стане 
причина за това. Но и Западът ще 
трябва да понесе отговорност за 
последствията. Администрацията 
на Байдън не е готова за подобен 
обрат на събитията днес. Ястре-

бите искат това.
В случай на започване на аме-

риканска мрежова агресия от 
страна на Съединените щати сре-
щу Русия, ударите ще бъдат на-
насяни по законите на мрежова 
война, едновременно във всички 
посоки: това е влошаване на си-
туацията в Сирия, началото на 
активна действия срещу руската 
групировка в САР; това е активи-
ране във всички точки на неста-
билност по периметъра на Русия, 
като се започне от Закавказието 
– изостряне на конфликта в Ка-
рабах, изостряне на ситуацията в 
Приднестровието, нова вълна от 
протести в Беларус и едновремен-
ното настъпление на въоръжените 
сили на Украйна на LPNR, плюс 
вълнения в Русия. Само в тази 
комбинация може да навреди на 
руската страна.

Ако това е само офанзива на 
Киев в Донбас, тогава всичко ще 
приключи много бързо и плачев-
но за Украйна, въпреки че Русия 
е готова за всеобхватен отговор 
срещу западната агресия.

която позволява да се случи така-
ва защита. И между другото вест-
никът да спомене, че президентът 

Путин „Не може да влияе на решенията на съдилища-
та“. И това го казва „Коммерсантъ“!

На тези мои приятели, когато говорят за диктатура-
та в Русия и за демокрацията в България им задавам 
много прости въпроси: „Ще посочите ли една влия-
телна българска медия, която през последното десети-
летие  да е била остро критична срещу икономическа-
та или външнополитическата политика на България? 
Ще откриете ли група интелектуалци, които безпре-
пятствено  формират обществено мнение в ущърб на 
официалната власт в България?“  Отговори не полу-
чавам.

Източник: Клуб „24 май“

Офанзивата на Киев в Донбас ще приключи 
много бързо и плачевно за Украйна

Валерий	
Коровин:
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Джанета Русева е иконописец от Бургас. В 
края на 2021-ва година реализира шестатата си са-
мостоятелна изложба в България и трета в Бургас  
със заглавието „Посока”. В Културен център „Мор-
ско казино” тя представи на публиката и гостите на 
Бургас 70 картини маслена живопис и акварел, от 
които две трети са икони. Нарисувала е църкви от 

Санторини, Метеора и копия на икони от Атон. За-
главието на експозицията дава картината „Посока 
в Бургас”, която е от биеналето на името на худож-
ника Ненко Токмакчиев.

 Джанета Русева от 10 години е отдадена на ри-
суването на икони. Завършила е школи по батик и 

по иконопис в Атина, където е живяла. Със София 
Боболи организират изложби с икони, които са 
представени в Холандия.  Учила е и стенопис при 
Янопуло Адамантия три години и правят изложби 
с неговата школа и Културен център „Парнасос” 
заедно с други автори от 23 държави на високо 
ниво. Живяла е 11 години в Атина и там участва в 

ПОСОКАТА на Джанета 
Русева – иконописец

изложби с живопис и икони на национални фору-
ми. Става член на ЮНЕСКО за изкуство и култу-
ра – Атина и участва активно в техните тематични 
изложби „Жената – Богородица майка”. Членува в 
Дружеството на бургаските художници и участва 
в годишните изложби на сдружението. В Иконог-
рафското сдружение членува от 2015-та година. 

 „Българско иконографско сдружение” е орга-
низация, която събира автори от всички жанрове 
в християнското изкуство – иконопис, стенопис, 
резба, миниатщра, витраж и др. Сдружението съ-
ществува от 2005 г. и се занимава с изследване, 

практикуване и поддържане на 
църковните традиции, свързани 
с християнските изобразителни 
изкуства. Поддържа активни 
отношения с организации от 
Русия, Гърция, Сърбия, Север-
на Македония, Грузия и Италия, 
които са свързани с християн-
ските традиции. Дружеството 
прави изложби, семинари и ико-
нографски събори в Троянския 
манастир „Успение Богородич-
но”, изучава древни техноло-
гии, създават се икони, олтари 
и стенописи. В изработването 
на своите творби авторите из-
ползват злато, сребро, обкови 
и  древни декоративни техники 
като гранаре и гратаре, синай-
ска нимбова позлата, пробастър 
и др. 

 Иконописците от сдруже-
нието участват в реставрацията на залата в музея 
на Бачковския манастир. Работата в изложбената 
зала на манастира вече трета година се осъщест-
вява благодарение на дарения. През месец август, 
когато е храмовият празник на манастира, там се 
организират изложби с икони, дърворезба и ми-
ниатюра. Ателие „Зограф” – Бургас е постоянно 
ангажирано с новите дейности в манастира. Про-
дължава и работата по възстановяването на трапе-
зарията, църквата „Вси светии” и други църковни 
обекти. Дружеството издава и годишен стенен ка-
лендар със светците и църковните празници.

 От последната си изложба „Посока” Джане-
та Русева дари иконата Богородица Одигитрия на 
бургаския храм „Св.св.Кирил и Методий”.

Мариана	Праматарова


