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Денят на победата
- светла дата в
човешката история!
Денят на победата
над фашизма!
Атанас Панчев,
доктор КИН

На този ден през
1945 г. Русия побеждава нацистка
Германия във Великата отечествена война.
Документът за капитулацията на фашистка Германия е
подписан късно вечерта на 8
май в училище в предградие
на Берлин.
„Ние,
долуподписаните, действайки от името на
Германското върховно командване, се съгласяваме за
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Позиция на ПП
„Русофили за
възраждане на
Отечеството“
по повод
предложението
на министър
председателя
Кирил Петков
всеки българин
да дари по
една заплата
на украинското
правителство
Предложението на министър председателя Кирил
Петков всеки българин да
дари по една заплата на украинското правителство е
откровена провокация. Премиерът знае, че обществото
е разделено по отношение на
военният сблъсък между Русия и Украйна. Нещо повече
– близо 70% от анкетираните
декларират „неутралитет“.
Със сигурност голямата част
от тези „неутрални“ симпатизират на Русия, като имаме
предвид официалната и тоталната подкрепа за Украйна.

безусловната
капитулация
на всички наши въоръжени
сили на суша, на море и във
въздуха, а също всички сили,
намиращи се в настоящия
момент под немско командване, предаваме на подчинение на Върховното главно
командване на Червената армия и Върховното командване на съюзническите експедиционни сили.“ Това гласи
подписаният тогава акт за
военна капитулация.
Русия е наш двоен освободител, като ни освободи от
На стр. 2

На стр. 2

Николай Малинов:

Над 80% от българите
отказват да се доставя
оръжие на Украйна
24 АПР. 2022

„Във времена на
повсеместна лъжа,
да говориш истината
е екстремизъм...”

Джордж Оруел

Значителна част от депутатите в българския
парламент и над 80% от населението му заемат
принципна позиция по този въпрос. За това говори
в ексклузивен коментар пред портала Балканист
Николай Малинов, лидер на Национално движение „Русофили“.
Политикът коментира появилата се в някои медии информация за доставка на българско оръжие
за Украйна директно или чрез реекспорт през други държави.
Преди дни украински самолет Ан-12 излетя от
София за полския Жешев, мястото, където се получава цялото оръжие за изпращане в Украйна.
На стр. 3

Ловът на Истини, в този технологичен, медиен
свят е сложна работа.
„ТЯ” – „Истината“, първа е паднала жертва,
като осмислена и планирана цел на световните
господари – коментира „ловния излет“ и „липсата на слука“ главният редактор на списание „Сигурност“. Собствеността върху „средствата за
производство“ на новини предопределя не само
тенденциите за деформация и манипулация на
общественото мнение, но и за монополизация на
„правото върху истината“. Практиките за заливане общественото пространство априори с непроНа стр. 6-7

1152 години
от УСПЕНИЕТО на
СВЕТИ КОНСТАНТИНКИРИЛ ФИЛОСОФ
„Възсия като светла заря и просвети вселената, и прогони еретиците, като се яви на Изток, на Север, и на Юг... И до Рим достигна (...)
Кириле премудре” (Скопски миней от XIII в.)
На стр. 4

1137 години от УСПЕНИЕТО
НА СВЕТИ МЕТОДИИ
БЪЛГАРСКИ, СЛОВЕНСКИ
И ЕВРОПЕЙСКИ
На стр. 5
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Оливър Стоун:

От стр. 1

Украйна винаги е била
част от плана на САЩ
за смяна на властта в Русия
27.04.2022
Пред испанската преса американският режисьор
описва САЩ като „доберман, методично животно
убиец с много пари“, съобщава ТАСС.
Американският кинорежисьор Оливър Стоун
смята, че контролът над Украйна винаги е бил част
от плановете на САЩ. Това мнение той изрази в
интервю за испанската преса. Според режисьора,
цитиран от Diario във вторник, именно Съединените щати са провокирали този конфликт, защото
това, което направиха, е „преврат в Украйна за установяване на прозападно правителство“. „До този
момент Украйна беше неутрална и това е важно да
се помни, - казва той. - Изведнъж Русия стана враг.“
Според Оливър Стоун „Украйна е част от американския план, винаги е била.“ „Това искаха през
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2014 г. с този държавен преврат“, подчертава режисьорът. „Те получиха това, което искаха: тласнаха
ги срещу Русия.“ Според него „те искат да сменят
режима в Руската федерация, да отстранят Путин“
и „да стигнат до ресурсите на Русия на определена
цена“.
„Ние си създаваме врагове, за да продължи всичко да работи“, добави Стоун. „Страната се нуждае
от стратегия за напрежение, защото напрежението
кара света да се движи, а производителите на оръжие са щастливи, защото продават оръжия на тези
държави“.
Американският режисьор определя руския лидер като „разумен, спокоен, внимателен човек“,
добавя ТАСС.
Източник: „Гласове“, Епицентър

Денят на победата - светла дата
в човешката история!
Денят на победата над фашизма!

От стр. 1
германска окупация и ни защити на мирните преговори след войната.
На мирните преговори в Париж след Втората
световна война България беше третирана като победена - заедно с Германия.
На масовия български гражданин е слабо известно, че Съветският съюз ни спаси от ново териториално разпокъсване. Гърция настояваше за голяма
част от Родопите, близо до Пловдив и за по-големи
репарации. С помощта на Чърчил Турция имаше
териториални претенции от Югоизточна България.
Югославия настояваше както за територии, така и
за по-големи репарации от България. Всичко това
ни беше спестено благодарение на твърдата позиция на съветската делегация в Париж, независимо
че Първа българска армия участваше в разгрома на
фашистка Германия и нейните бойни части стигнаха Виена и Берлин.
Именно затова 9 май – Денят на победата, трябва да се почита. Защото точно на този ден беше
постигнато нещо велико и то с цената на милиони
жертви.
Ако нямаше Денят на победата, нямаше да има и
Денят на Европа.
Всеки, който отрича или се съмнява във взаимовръзката между тези две исторически събития,
надали почтеността и моралът са приоритет в ценностната му система.
Победата е резултат главно на саможертвата и
действията на съветския войник над хитлерофашистката чума, която бе завладяла почти цяла Европа. На 9 май 1945 г. беше ликвидирано гнездото
на фашистката зараза.

Този ден на победата е уникален, единствен и
велик в историята на човечеството. За първи път
в света в един ден стотици милиони хора проляха сълзи на радост, че краят на световната война
дойде и се постави началото на така жадувания от
всички мир.
Но сълзите от радост бяха съпътствани и със
сълзи от мъка и жалост за загиналите във войната.
Затова Денят на победата е несравним с никоя друга дата или събитие в световната човешка история.
Пет години след края на войната, на същата дата
се събират западните политици и решават да създадат Европейския съюз. Избирането на този ден
– Девети май, не е случайно съвпадение. Сигурно
за някои от участниците в това събитие датата е означавала възвеличаване на Деня на победата като
причина за създаването на обединена Европа. Но
повечето от тези политици са целели пренебрегването и омаловажаването на историческата победа
над фашизма. Целенасочената русофобска посока
в отношенията между държавите води само към
проливане на повече сълзи от страх имъка, защото
тя е условие за нови войни. Но въпреки русофобите и сеячите на омраза между хората настъпва нова
ера за човечеството – и началото ще се постави от
духовно най-силната страна Русия.
Няма сила, която да изтрие историята и датата
Девети май – Денят на победата над фашизма.
Докато съществува човечеството на планетата
ни, то ще знае за този светъл ден и ще го почита
всяка година.
Честит празник!

Позиция на ПП „Русофили за
възраждане на Отечеството“
по повод предложението
на министър председателя
Кирил Петков всеки българин
да дари по една заплата на
украинското правителство
Провокация е, след като премиерът знае, че
милиони българи едва оцеляват със своите мизерни заплати и пенсии.
Провокация е, след като правителството може
да осигури евтин ток и газ в името на интересите
на българския народ, но предпочита да служи на
русофобската истерия. Може, защото са му известни пътят и начинът, посочени включително
и от нашата партия. Нали му е ясно на българския премиер, че този път е от Русия?
Провокация е, след като призивът е очевидно
за военна подкрепа ̶ Кирил Петков никъде не
споменава за хуманитарна помощ.
За какво му е на Кирил Петков тази провокация? Може би той за пореден път иска да покаже
свръхлоялност към САЩ? Иска да се извини, че
неговата коалиция не може да вземе бързо и еднозначно решение за подкрепа на Украйна?
Явно Кирил Петков подготвя почвата България да подкрепи директно Украйна с оръжия.
Казваме „директно“, защото ясни станаха фактите за подкрепа чрез посредници.
Какво в същност ще подкрепи България, ако
дари на Украйна оръжия?
България ще подкрепи удължаването на войната. Явно официална България иска конфликтът да се реши с военни средства. Явно официална България иска „афганистански“ сценарий.
Подкрепата на България за Украйна е подкрепа за повече смърт, както за руски, така и за украински войници. И целия този цинизъм в името
на хипотетично отслабване на Русия – „мечта“
за САЩ и всички, които я следват.
С подкрепата си за Украйна и с враждебното
си отношение към Русия българската власт работи директно срещу икономическите интереси на
българския народ.
Нека да попитаме и следното. Иска ли Кирил
Петков част от неговата помощ да стигне и до
Донецк и до Луганск? Те нали бяха част от Украйна? Жертвите от режима в Киев за него допустими ли са или само жертвите на Киевския
режим са жертви?
За ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ днешното правителство е вредно за България. То поставя свои частни, егоистични интереси над непосредствените интереси – икономически, културни и дипломатически на българския народ. То е вредно и стратегически, защото
продължава да обслужва чужди геополитически
интереси, които се стремят да съхранят със кръв
и разрушения еднополюсния свят.
Освен за геополитически шахмат и лично облагодетелстване, в тази страна някой политик
ще помисли ли и за добруването на обикновения
българин?
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Николай Малинов:

Над 80% от
българите отказват
да се доставя
оръжие на Украйна

От стр. 1
„България, представлявана от министъра на
икономиката Корнелия Нинова, която е председател на Българската социалистическа партия (БСП),
която е част от управляващата парламентарна коалиция, декларира, че България не доставя оръжие
на Украйна, в съответствие с принципа на спазване
на всички международни закони. Ако някоя трета
страна от своя страна доставя оръжие на Украйна,
то България не е в състояние да коментира или да
влияе по тези въпроси. Това е официалната позиция на българската държава”, каза Малинов.
В общ дух на ситуацията лидерът на „Русофили“ отбеляза и посещението в София на министъра на външните работи на Украйна Дмитрий Кулеба, който се опита да убеди българските власти
да окажат военна помощ на Киев. В същото време
украинският министър отхвърли компромисното
предложение на българския премиер да помогне
на Украйна с доставката на защитни средства.
„Кулеба проведе срещи в София на почти всички нива. Той се срещна и с президента, и с премиера, и с председателя на парламента. Държеше се
доста предизвикателно. Достатъчно е, че в отговор
на думите на българския президент, че българите
виждат руснаците и украинците като братски народи и не могат да заемат страна и затова заемат
неутрална позиция, Кулеба си позволи да каже, че
чувства братство с Русия само във формата на отношенията между Каин и Авел, разглеждайки Русия единствено като агресор “, каза Малинов.
Той подчертава, че българският парламент, правителство и президент на този етап официално
смятат, че България трябва да заеме неутрална позиция в конфликта между Москва и Киев. Има обаче десни политически сили, които заплашват да
напуснат управляващата коалиция, ако не се вземе
положително решение за доставката на оръжие за
Украйна. В същото време от БСП, напротив, заявиха готовност да предприемат подобни мерки, ако
се вземе решение за доставка на оръжие.
Според Николай Малинов в този контекст трябва да се припомни и оставката на българския министър на отбраната Стефан Янев, който отказа да
доставя оръжие на украинската страна и използва
термина „специална военна операция“, а не „война“ по отношение на събитията.
„Българското общество има най-високо ниво
на подкрепа за Русия и Путин в сравнение с други
европейски страни, които са членки на НАТО: някъде около 77-78%, а 84% от гражданите са против
доставката на оръжие за Украйна“, заяви лидерът
на движение „Русофили“.
Малинов подчертава и факта, че руската телевизия все още не е спряла излъчването си в България. Почти всяка седмица се провеждат митинги в
подкрепа на неутралния статут на България и срещу враждебното отношение към руската култура,
история и общото историческо минало на руския
и българския народ. Освен това българите активно
се противопоставят на опитите за преименуване
на улици в чест на Украйна и окачване на украински знамена.
„Русофилското движение в България е масово.
Ние смело говорим истината, държим руското знаме и лозунгите в подкрепа на Русия на всички публични прояви, които се провеждат ежеседмично“,
обобщи Николай Малинов.

„Анализите на квалифицирани експерти (имам предвид по-специално американците Джон Миршаймър и Ноам Чомски), разследванията на журналисти като Глен
Гринуолд и Макс Блументал и документите, иззети от руснаците - прихващането
от украинската армия на 22 януари и планът за атака, взет от компютър, оставен от
британски офицер, показват, че

Тази война е едновременно
неизбежна и силно импровизирана

Неизбежна, защото откакто Зеленски обяви, че
Крим ще бъде върнат със сила през април 2021 г.,
украинци и американци решиха да започнат това не
по-късно от началото на тази година. Съсредоточаването на украинските войски в Донбас от лятото
на 2021 (бел. ред.), масовите доставки на оръжия
от НАТО през последните няколко месеца, ускорената бойна подготовка на полка “Азов” и армията,
интензивният обстрел на Донецк и Луганск от украинците още на 16 февруари (всичко това, разбира се, остана без вниманието на западните медии)
показват, че голяма военна операция е планирана
от Киев за края на зимата. Целта беше да се повтори хърватската операция „Буря“ срещу Сръбската
Крайна през август 1995 г. и да се превземе Донбас в светкавична офанзива, без да се даде време
на руснаците да реагират. Това обяснява защо САЩ
говореха за руска атака от есента на 2021-а (бел.
ред.): те знаеха, че войната ще се случи по един или
друг начин.
Импровизираната руска реакция беше направена
по спешност. Виждайки, че дипломатическите маневри на НАТО – американският отказ да отговорят
на техните предложения, срещата Блинкен-Лавров
в Женева през януари, призивите на Зеленски за
спокойствие и посредничеството Макрон-Шолц
през февруари – не са успешни, а може би само
приспиват бдителността им, руснаците предприеха
действия, които бяха едновременно майсторски и
много рискови. Решиха да поемат инициативата и
да атакуват първи. И вместо да атакуват челно добре оборудвана и добре укрепена армия, те решиха
да я заобиколят в масирана маневра за обкръжаване, разгръщайки се на три фронта едновременно
- на север, в центъра и на юг, с цел унищожаване
на военновъздушните сили и колкото е възможно
повече оборудване в ранните часове и осуетяване
на украинския отговор. Ако бяха допуснали Украйна да атакува първа, положението им щеше стане
критично и те или щяха да бъдат победени, или обречени на безкрайна война на изтощение в Донбас.
Нека припомним, че броят на руските войски е нищожен: 150 000 срещу 300 000 украинци с Националната гвардия.
Нека да разгледаме политическата страна. Кои
ще са победители и губещи в тази война? Виждам
истински победител, по-малки победители и много
губещи. Най-големият победител несъмнено са Съединените щати. Трябва да се признае, че екипът на
Байдън, въпреки мършавостта на своя президент,
маневрира майсторски. С изтеглянето си от Афганистан миналия август тя изчисти името си в очите
на общественото мнение и попречи да бъде обвинена за катастрофалното нахлуване и окупация на

тази бедна страна. След като написаха сценарий,
изпълнен брилянтно от комика Зеленски, те се явяват на западната публика като доблестни бели рицари, въпреки че всъщност те са настроили всичко.
Те затвориха редиците на НАТО и превърнаха европейците в полезни идиоти, готови да защитават
демокрациите, заплашени от прословутия касапиндиктатор Путин.
Те ги принудиха да купуват своя шистов газ, докато германските Социалдемократи и “Зелени” се
втурнаха да мобилизират 100 милиарда евро военни средства, за да закупят техните F-35. Бинго!
Единственият недостатък беше, че планът не изпълнява целите си. Руснаците не попаднаха в този
капан. Украйна ще бъде разчленена, неутрализирана и няма да се присъедини към НАТО, както се
надяваха.
Другите победители са Китай, Индия и страните от Юга, които жадно наблюдават как Западът и
особено европейците се разкъсват и отслабват. Изведнъж те се върнаха в удобната позиция на неутралност или необвързаност. Китайците биха предпочели приятелско споразумение, но нямаха избор:
те знаят, че ако позволят Русия да си отиде, те ще
бъдат следващите в списъка, както се вижда от наводнението от синофобия, излято от Запада под
предлог за защита на правата на уйгурите (докато
на Запада не му пука за правата на йеменците, които безмилостно биват бомбардирани през последните шест години).
Големият губещ, разбира се, ще бъде Украйна,
която ще бъде убита, осакатена, разчленена, опустошена и унищожена за нищо, защото в крайна
сметка ще загуби много повече, отколкото би трябвало да загуби от Минските споразумения, ако ги
беше приложила, а не ги презираше. В това отношение президентът Зеленски ще носи тежка отговорност в очите на историята, тъй като той избра
унищожаването на страната си пред компромис,
когато все още имаше време.
Другите големи губещи са европейците. В близко бъдеще, разбира се, те могат да се похвалят с
новооткритото си единство, ускорено превъоръжаване, яростно желание да защитят демокрацията
и свободата до последния украинец, щедрост към
бежанците, бъдеща енергийна независимост от Русия. Всичко това е правилно и вярно, но не е достатъчно. А утре цената, която трябва да се плати, ще
бъде много висока. Поведението им показва, че те
вече нямат никаква тежест спрямо американците,
на които са станали васали.
25.04.2022
Превод: В. Сергеев
Източник: Поглед.инфо
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Свети Константин Кирил Философ (на гръцки:
Kurillosq, Kyrillos, Kiril, Cyril\ на старобългар) е учен-богослов от Романия (Римски:
ската империя, от нейната източна част, влязла в
модерната европейска историческа наука с името
Византия), който заедно с брат си Методий е създателят на старобългарската азбука - глаголицата.
Остава в историята като християнски мисионер
и общославянски просветител. Канонизиран е от
православната и католическата църква за светец
и за равноапостол. На 30 декември 1980 г. с апостолическото послание Egregiae Virtutis, папа Йоан
Павел II обявява Константин - Кирил Философ
и брат му Методий за съпокровители на Европа.
Българската православна църква (БПЦ) и православните християни го почитат и като един от светите Седмочисленици.
Роден е 827 г. в Солун, Византия, като едно от
седемте деца на висшия византийски военачалник,
друнгария Леон (Leontios), известен в българската
историография като Лъв, подстратег (помощник
управител) на Солун и областта, и на жена му Мария. Това многобройно семейство според житиеписеца на Константин е „от добър и почтен род,
отдавна познат на бога, на царя и на цялата
солунска област“. Те са високопоставени поданици на Византийската империя. За етническия му
произход няма точни, безспорни сведения. Според
различни съвременни автори произходът му е български, славянски, ромейски или смесен.
Многозначителен е фактът, че в семейството си
той е научил сложното произношение на българските звуци, които по-късно прави на буквознаци
ж, ч, ш, щ, ъ и др. - Азбуката, която да замени използваните до тогава от българите „черти и резки”, гръцка и латинска азбуки.
Константин владее на високо ниво старобългарски, гръцки, латински, еврейски (който усъвършенства при започването на хазарската мисия по време
на престоя си в Херсон и дори пише граматика за
него), ползва сирийски и арабски, вероятно придобива познания и по хазарски, алански и персийски,
немски и други езици.
Във времето между 843 г. и 851 г. е и първата
значителна публична проява на Константин-Кирил
Философ - диспутът му с низвергнатия патриарх
Йоан VII Граматик, наричан още Анис или Янис,
който е иконоборец (иконоборството е смятано за
ерес, и то с политически привкус). Константин изпълнява поръчение на правителството и на действащия патриарх да пречупи авторитета на опозиционния им Йоан VII Граматик.
По времето на халифа Джафар-ал-Муттавакил
(847-861) Арабският халифат, уверен във военните

1152 години от УСПЕНИЕТО
на СВЕТИ КОНСТАНТИНКИРИЛ ФИЛОСОФ
си възможности, желае да докаже и своето културно и религиозно преимущество пред християнска
Романия (Византия). Той прекратява традиционната политика на толерантност към друговерците и
отправя с доста високомерен тон покана за диспут
по въпросите на различните вери и християнската света Троица до византийския император, което
фактически е форма за установяване на дипломатически контакт според условията на епохата. Император Михаил III, знаейки за проявените вече качества на младия Константин Философ, и отчитайки факта, че владее арабски, сирийски и еврейски,
го натоварва с тази отговорна мисия, състояла се в
851 или в някоя от годините до края на 856 година.
Това е първата мисия на Константин-Кирил като
дипломат. От житието му проличава, че в Багдад,
при диспута със сарацините, се разисква не само
основният въпрос за Светата Троица, но и проблеми за войните, за данъците, за отношението към
мира, за изкуствата. Със знанията и личността си
мисионерът привлича вниманието на опонентите
си и спечелва доверието им.
В 860 г. Константин е натоварен с нова важна
дипломатическа мисия, този път при хазарския
владетел в Крим. Хазарски пратеници пристигат в
Цариград. Намираща се в непосредствена близост
до две големи държави - Арабския халифат и Византия, Хазария е притеснена от тяхната политическа и идеологическа експанзия. В стремежа си
за самосъхранение, владетелят Булан и неговите
сановници приемат през 730 г. неофициално еврейската религия, като в резултат Хазария се оказва
едно извънредно пъстро в етническо и религиозно отношение държавно образование. Населението му се състои освен от хазари, още от българи
и други племена, разделени на юдаисти, мюсюлмани, християни, езичници. Двете й големи съседки правят непрестанни опити да наложат в Хазария собствената си религия. Това кара хазарският
владетел да се обърне официално към Византия и
дава предложение да приеме християнството, ако в
Хазария бъде изпратен такъв мъж, който успее да
обори сарацините и евреите.
Задачата да разясни идеята за Светата Троица отново е възложена от Михаил III на Константин. При тази мисия Константин взема със себе си
брат си Методий. По пътя си за Хазарската страна двамата спират в град Херсон, разположен на
западния бряг на Кримския полуостров, където
Константин се подготвя за диспута и усъвършенства еврейския език. В изворите се споменава, че
тук братята попадат на свето писание, написано с
т.нар. в изворите „рожки“,„сурски”, вероятно сирийски тълкувано като „руски“ букви. Тук братята
откриват мощите на третия папа след Свети Петър
- Климент Римски. От Херсон братята продължават с кораб за хазарската земя.
Диспутът се води отново по въпроса за Светата Троица, но и по ред други религиозни въпроси,
като зачатието на Богородица, обрязването, поклонението на иконите. Константин спечелва на своя
страна хазарските водачи, които са готови да признаят християнската вяра за най-добра. Покръстени са около 200 хазари, но не допускат утвърждаването на християнството като държавна религия.
Мисията обаче постига освобождаването на хиляди пленени християни и връщането им в родните
им места. Константин продължава да действа като
дипломат на империята в Крим и околните области. Скоро след мисията си при хазарите през 861
г. той е изпратен и при аланите, в околностите на

град Фула (близо до Херсон), натоварен с дипломатическа задача от Михаил III, подробности за която
не са достигнали до нас, освен фактът, че проповядват заедно с Методий, отсичат едно дърво, на
което се кланят местните хора като на кумир, и успяват да покръстят известен брой от тях.
След изпълнението на възложената им мисия и
връщането им във Византия Константин се оттегля
в константинополеката църква „Св. Апостоли“, а
Методий става игумен на своя манастир във Витиния - „Свети Полихрон“. В този манастир равноапостолите Константин и Методий, заедно с кръг от
ученици българи, съставят глаголицата и започват
да превеждат на старобългарски език литургически текстове. Но големият проблем, на който трябвало да се намери решение, е бил признаването и
освещаването на старобългарския език като литургичен, на буквите и на богослужебните книги написани с тях. Проблемът е решен с най-известната
мисия на Константин и брат му Методий - Моравската.
През 862 г. двамата братя, по искане на великоморавския княз Ростислав и по поръка на императора, са натоварени да разпространяват християнството във Великоморавия на разбираем език .
Константин заявява на Михаил III, че за да е успешна мисията моравците трябва да имат букви и
книги на своя език. Тогава императорът и неговият
съветник Варда сами предлагат на Константин да
състави азбука. „Ако ти пожелаеш, Бог може да
ти даде това...” - казали те.
През 863 г. Константин и Методий с няколко
свои ученици българи тръгват за Великоморавия,
с писмо до Ростислав от императора и с безценния
дар за моравците, старобългарската писменост,
въплътена в първите преводи на св. Евангелие,
Апостола и Псалтира. Те се установяват в столицата Велеград. Създават там духовно училище,
обучават бъдещите свещеници, превеждат богослужебни книги, и проповядват на старобългарски
език. Магнаурският философ става учител, учейки
възпитаниците си на „азъ”, „буки”, „ведя”, „глаголи”, „добро”, естъ”... (Аз, буквите, разбирам, говоря, добро, е това...). Двамата братя превеждат на
старобългарски целия богослужебен чин - утреня,
вечерня, часове, повечерие, полунощница и св. Литургия. Поставя се началото на старобългарската
литургическа служба. За новопокръстените моравци, които били глухи за проповедите на немски
език и неми пред месите на латински език, това
било Божествен дар. По това време западните европейски народи не могли дори да мечтаят за своя
писменост, за просвещение и богослужение на роден език.
Готовността на братята да поемат Моравската
мисия и личната им активност да я осъществяват
се дължи на убеждението им, че всеки народ има
право да твори собствена култура на своя език.
Това убеждение е блестящо защитено от Константин в спор с привържениците на „триезичната догма” във Венеция. Той заявява на опонентите
си: „Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички?
Също и слънцето не грее ли на всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух? Как вие не се срамувате, като определяте само три езика, а искате
всички други племена и народи да бъдат слепи
и глухи? Бога ли си представяте немощен, че не
може на всички да даде това, или завистлив, че
не иска?”
(Със съкращения)
Йордан Колев
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1137 години от УСПЕНИЕТО НА
СВЕТИ МЕТОДИИ БЪЛГАРСКИ,
СЛОВЕНСКИ И ЕВРОПЕЙСКИ

Точната рождена дата на Св. Методий не е документирана, предполага се, че е в периода между 810
и 820 г. Роден е в град Солун в семейство от български етнически произход. Бащата е висш сановник в Източната римска империя (в историческата
книжнина след XVIII век наречена Византия), но
в семейството се говори старобългарски език, който св. Методий познава отлично, както е видно в
създадените от него книжовни трудове. Още в детството си той се отличава с голяма любознателност
и получава добро образование. На 20 годишна възраст поради начетеност, мъдрост и представителен
физически облик, той става управител в старобългарско княжество, включено във Византия, но не
напълно подчинено на военноадминистративната
й организация. Младият мъж, тогава със светско
име Михаил или Атанасий управлява областта 10
години и се проявява като мъдър управник и смел
военноначалник.
Поради политически промени в империята, той
изоставя светската кариера и постъпва в манастир
на планината Олимп, в областта Витиния, Мала
Азия (днес планина Улудаг, в държавната територия на Турция) като приема духовно име Методий.
В манастира при Методий идва и много по-младият брат Константин (най- малкото от седемте деца
в семейството, а Методий е най-голямото), който
вече е проявил изключителни способности в овладяване на тогавашното познание във Византия и е
наречен Философ. Вероятно поради политическите
събития Константин се вижда принуден да напусне
престолния град и да отиде при по-големия си брат.
Двамата братя усърдно се занимават е книжовна
дейност. На базата на ползвани от българите до тогава писмени знаци, на гръцката, латинската и други писмени системи, те създават азбука съобразена
е особеностите на езика, който се говори от българите, както и от мнозинството на населението на
Балканския полуостров, Средна и Източна Европа.
Многобройно българско население живее в Мала
Азия и сред това население в областта Витиния
двамата братя живеят и работят. От средата на тези
българи Методий и Константин подбират свои ученици и създават книжовен кръг. В този книжовен
кръг са направени първите преводи на богослужебни книги от гръцки на български и сред българите
във Витиния за пръв път се води богослужение на
български език. За българите християни се определя ново име - „словени”, сиреч хора възприели
Божието слово.
След създаването на азбуката при преводите на
християнската книжнина се формира книжовна
норма на старобългарския език, а не само църковен
език. Според тази норма равноапостолите-просветители наричат и езика „словенски”, сиреч „език
предаващ словото Божие”. Така е сложено началото
на „словенска” християнска култура, която следва
да носи името СТАРОБЪЛГАРСКА. В старата книжнина и в многобройните преписи до XVII век се
посочват българи, сърби, хървати, няколко десетки
племенни названия, но никъде не се употребява понятието „славяни”, за което от XIX в. започва да се
твърди, че е древен етноним на „словеноезичните”
народи.
Непрекъснато се правят опити Кирило-Методиевския език да се представи като наддиалектен,
наднационален културен език. Създаден изключително като църковен и богослужебен християнски
език, от който се е формирал старобългарския литературен език. Възприето е и наложено в литературата понятието „църковнославянски език”, даже
периодизация се прави, като за първите преводи на

старобългарски се употребява „староцърковнославянски”.Това се прави с цел да се оспорва или отрича историческото място на старобългарския език.
За да се отрича старобългарската основа на Кирило-Методиевия език се абсолютизира близостта на
„словенските” езици тогава, поради което братята
са разбирани в Моравия и Панония, а по-късно в
Сърбия и Русия.
Книжовната и богослужебна дейност на двамата братя във Витиния е прекъсната от императора
на Византия Михаил III (842-867) и патриарха на
Константинопол Фотий (858-867 и 877-886), които
натоварват Методий и Константин с държавническа и мисионерска дейност - Хазарската мисия 860861 г. По време на тази мисия е извършена важна
дипломатическа, мисионерска и просветителска
дейност. Повече данни са запазени за проявите на
Константин, но редом е него през цялото време е
и Методий. След успешния завършек на мисията,
когато братята се завръщат в Цариград, на Методий е предложена архиепископска катедра. Той не
приема архиепископския жезъл, но се съгласява да
стане игумен на манастира Полихрон, на юг от Витиния в областта Сигриани (днес в Турция).
Разделението на Римската империя на Западна и
Източна довежда и до обособяване на два християнски центъра в Рим и в Константинопол. Християнската църква със своята мисионерска дейност подготвя и активно участва във военнополитическите
акции на аристокрацията. През IX век в западните предели на Балканския полуостров, провинция
Илирик и в Средна Европа, провинция Панония и
други се води борба за влияние, между Византийската църква, Римската църква и източнофранкското немскоезично духовенство. Тя съответства на
политическото съперничество между Византия,
Папската курия, Източнофранкското кралство и
Велика Моравия, за влияние сред населението,
което ще се нарече „словене” според книжовната
езикова норма създадена за него от Константин и
Методий. Като високообразовани хора, мисионери
на църквата и поданици на Византия, натоварени е
държавническа дейност, двамата братя са наясно е
проблемите на Моравската мисия в този възел от
противоборства.
Тяхната готовност да поемат мисията и личната им активност да я осъществяват се дължи на
убеждението, че всеки народ има право да твори
собствена култура на своя език. Това убеждение е
блестящо защитено от Константин в спор с привържениците на „триезичната догма” във Венеция.
Той заявява на опонентите си: Не пада ли от Бога
дъжд еднакво за всички? Също и слънцето не грее
ли на всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух?
Как вие не се срамувате, като определяте само
три езика, а искате всички други племена и народи
да бъдат слепи и глухи?
Кирил и Методий слагат начало на традиция в
преводаческото изкуство, да не се прави буквален
превод, а основното, най-важното в превода е да се
предаде смисълът на съдържанието. „Ние се стараехме преди всичко да предадем същия смисъл,
защото именно заради смисъла превеждаме тази
книга” обяснява ученикът им Йоан Екзарх. В някои от изворите се говори за философски трудове,
„учение” на св. Методий.
Така св. Методий остава в историята като един
от създателите и главен разпространител на напълно оформената книжовна норма на „словенски
език”, която може да обслужва обществения живот
като латинския и гръцкия език. Св. Методий гра-

ди културен мост на сътрудничество между Рим
и Цариград, но след смъртта му на 6 април 885 г.
съграденото в Средна Европа е съборено до основи. Папа Стефан V (885- 891) не само не одобрява
св. Горазд, когото св. Методий посочва приживе за
свой приемник, но поставя за архиепископ немеца Вихинг. Новият архиепископ осъжда делото на
св. Методий, забранява богослужението на словенски и нарежда всички нарушители на тази забрана,
след две предупреждения да бъдат отлъчвани от
църквата. Учениците на Кирил и Методий са подложени на преследване, хвърлени в затвора, а след
това изгонени от Моравия и Панония. По-голямата
част от тях се добират до България.
България спасява и разпространява създадените
от светите братя писменост и книжнина. Непреходна е посредническата мисия на България, на
Преслав, Охрид и Царевград Търнов, за приобщаването към християнската цивилизация и подтик
към самостоятелно културно развитие на Средна и
Източна Европа, на словенските и другите народи.
В България е създадена голямата част от книжнината, с която се запазва спомена за живота и делото
на Св.св. Кирил и Методий. Всъщност българите
предоставят на останалите словенски народи готов, обработен, богат и изразителен литературен
език, голям преводачески опит и готова книжнина.
Българската църква канонизира братята за светци
и така те са възприети от Православния Изток, а
по-късно и от Римокатолическия Запад. В България се създаде научна дисциплина Кирилометодиевистика и е издадена „Кирило-Методиевска енциклопедия” в четири тома. На 30 декември 1980 г.
с апостолическото послание Egregiae Virlulis, пана
Йоан Павел II обявява Константин-Кирил Философ
и Методий за съпокровители на Европа
Светите братя полагат началото на словенската
християнска култура, но България спасява и продължава това начало. В стихът на народния ни поет
Иван Вазов е казано точно, че българите са дали
„на вси славяни книга да четат”. Западните словени
не опазват писмото, но културният подтик, който
им дават Св.св. Кирил и Методий е достатъчен да
съхрани стремежите им към собствено културно
развитие.
(Със съкращения)
Йордан К. Колев
* Пълния текст на материалите, посветени
на светите братя Кирил и Методий, може да се
проследи в: www. kvantov-prehod. org
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„Във времена на повсеместна лъжа,
да говориш истината е екстремизъм...”

веряеми тези и факти /потоци от „фейкове“/ – явно
се явяват най-тежката епидемия за човечеството, а
медиаторите на транснационалните пропагандни
централи на Запад са способни да вкарат човечеството в драматични ментални и психични състояния
според нуждите на господарите си. /Просто анализирайте и сравнете последствията от биологичната
„СOVID“ атака и тези, които човечеството понесе
от медийния тероризъм/.
Дали не би било по-близо до истината, а и по-просвещаващо да видим как тези световни и комплексни процеси се интерпретират от руснаците и останалия свят, чиито гледни точки са напълно блокирани
в т.нар. от автора „НАТОстан“.
„НАТОстанската сфера просто не може да признае публично серия от факти, каквито един военен
анализатор от калибъра на Андрей Мартянов обяснява от години. И това е само допълнителна точка
към колективната им болка. „Русия може да се изправи срещу НАТО и да го смаже на парчета за 48
часа, смята той. Тя може да използва превъзходството на напредналите системи за стратегическо сдържане, които нямат аналог на Запад. Южната й ос - от
Кавказ и Западна Азия до Централна Азия - е напълно стабилизирана. И ако нещата станат наистина
тежки, г-н Циркон може да покаже своята свръхзвукова и ядрена визитка, без дори другата страна да
разбере какво я е ударило...“
...Такиви анализи и коментари не се допускат до
ефира ни и са табу за слуха на колониалния европеец, камо ли за нас – българите от дъното на Европа.
Да вземем още някои ключови откъси от низвергнатата част на света:
Олег Макаренко, който се фокусира на голямата
картина, пише: „...Западът смята себе си за „целия
свят“, само защото все още не е получил достатъчно чувствителен удар по носа. Така се случва,
обаче, че точно сега Русия му дава този удар – с
тиловата подкрепа на Азия, Африка и Латинска
Америка.“
„...Европа сама избра съдбата си. И избра съдба за
Русия. Това, което виждате сега е смъртта на Европа. Дори и да не се стигне до ядрени удари, Европа
е обречена“, пише Макаренко. В ситуация, при която европейската индустрия остава без евтини руски
енергийни ресурси и суровини - а Китай ще започне
да получава същите тези енергийни носители и суровини с намаление, не може да има никакви приказки за истинска конкуренция с Китай от страна на
Европа...В резултат на това буквално всичко ще се
срине там - след индустрията и земеделието ще се
срине социалната система и социалната сигурност,
ще се надигнат гладът, бандитизма и хаосът...“,
пише още руският експерт.
...Многопластовата измама включи и британското
председателство над Съвета за сигурност на ООН,
което блокира една сериозна дискусия, ден преди
руското Министерство на отбраната да се опита да
представи на ООН фактите за биологичните оръжия, които са намерили в Украйна. Китайците бяха
ужасени от откритията, пише бразилският експерт
Ескобар. Руският разследващ комитет поне е постоянен в работата си, като близо 100 изследователи
разкриват доказателствата за военни престъпления
из цяла Украйна, които ще се представят на трибунал в близкото бъдеще.
Към този момент е абсолютно ясно на всеки
сериозен геополитически анализатор, че операция Z е отворила кутията на Пандора. И Европа
е върховната историческа жертва на цялата токсичност, която ще изтече от „проекта на САЩ и
Великобритания.“

Джордж Оруел

Незаменимият Майкъл Хъдсън в едно ново свое
есе за това как американският долар изяжда еврото,
се аргументира и формулира, че „Европа в общи линии спря да съществува като независима политическа единица и вече изглежда все повече като Панама
или Либерия – “флаг на удобството“ за офшорни
банкови центрове, които не са истински „държави“,
защото не емитират своя собствена валута, а използват американския долар“.
Американски политолог и професор от Чикагския
университет Джон Миршаймър, автор на студията
„Обречен на неуспех: възход и упадък на либералния световен ред“, отстоява позицията, че „Войната
в Украйна е най-опасният международен конфликт
след кубинската криза през 1962 г. Западът, и особено Америка, е основно отговорен за кризата, която
започна през февруари 2014 г. Сега тя се превърна
във война, която не само заплашва да унищожи Украйна, но има и потенциала да ескалира в ядрена
война между Русия и НАТО“, смята професорът. И
още: Войната в Украйна ще оформи глобалния ред
на 21 век.
Краят на тази война ще преформатира
световната архитектура за сигурност и найвероятно ще сложи край на експеримента
„глобализация“– на модела такъв,
какъвто го познаваме.
Да посегнем към истината и през анализа на
български политолог, един от малкото експерти
със свободна воля, извън похлупака на „Отворени
общества, атлантически съветници и чуждоземни
медийни продуценти...“ – проф. Ивайло Груев, преподавател по политология в Университета в Отава,
Канада. „През последните две десетилетия, казва
професорът – всяка година на 9 май задавам въпрос на моите студенти кое е най-важното събитие на тази дата. Отговорите варират: тайфун в
Индонезия, отвличане на самолет в Шри Ланка,
избори в Южна Корея. През последните 20 години единственият път, когато получих правилния
отговор – т.е. капитулацията на Германия, бе от
студент, роден в Ставропол.
По-голямата част от моите студенти не бяха чували за Червената армия. Втората световна война
се преподава по следния начин: Хитлер нахлува в
Европа, след това е денят D (десантът, когато около
156 000 американски, британски и канадски сили
щурмуват Нормандия), след това е ден V (Денят на
победата). Накратко – американската армия унищожава германския Вермахт.
Моите студенти бяха изненадани да научат, че

всъщност Червената армия побеждава Германия и
че жертвите на СССР са 26 000 000 в сравнение с
418 000 американци и 45 000 канадци. Този така наречен “алтернативен възглед” не се отнася за някаква незначителна регионална битка, а за най-опустошителния конфликт в човешката история.
Защо казвам това? – продължава професорът.
Днес войната в Украйна играе ролята на мощен катализатор, усилващ метаморфозите на
това, което на Запад се нарича ”TheFogofWar”
(военната мъгла). Оказва се, че повечето, ако
не и всички факти, документи, официални
изявления, както и репортажи от фронтовата
линия, имат една единствена допирна точка на
съгласие - географията, тоест Украйна; всичко
останало е обект на това, което теоретиците математици и астрофизици наричат паралелни /
истини/ галактики.
Това не е ново явление. В щателно документираната книга “Еврейският враг, Нацистката пропаганда по време на Втората световна война и Холокоста“
Джефри Херф разкрива механиката и ефикасността
на пропагандната машина на Третия райх.
Само един много показателен факт: В последните дни на войната, докато руските сили наближават
Берлин, пропагандата на Гьобелс обяснява непрекъснатата канонада със следното трудно за вярване оправдание - заснемане на епичен военен филм.
Берлинчани са били убедени, че Германия печели
войната и виждайки първите руски танкове, са вярвали, че са част от снимачния екип на филма. Това
е преди повече от 70 години и то с помощта на масово произвежданата евтина радио точка. Нека за
момент си представим безграничните възможности
на съвременните средства за масова информация, на
които много филмови студия в Холивуд с право биха
завидели.
Но да се върнем към военния конфликт в Украйна, казва професорът. Като дългогодишен поддръжник на nonkillingsociety (пацифист), аз осъждам всеки акт на агресия, включително войната в Украйна.
Това е огромна трагедия, човешки животи се губят
всеки ден. Но в същото време легитимни въпроси
остават без своите отговори.
Имахме ли действително открит и обективен
публичен дебат за причините за руската военна операция или война в Украйна? Според това, което навремето бяха средства за масова информация, а сега
просто “министерства на Истината“ – причината е
“войната на Путин“.
Такова обяснение е прекалено елементарно, за-

КВАНТОВ
ПРЕХОД

явява Груев. В него има само един
проблем – Путин. Тоест, в момента,
в който се отървем от Путин, войната спира. Следователно: смяна на
режима в Москва!
Според последните социологически проучвания след началото на военната операция в Украйна обаче популярността на Путин е скочила
до 83%, тоест той има огромна обществена подкрепа. Следователно това е “руска война“, а не
“война на Путин“ !!!
Да си припомним колко “удобно“ бяха пропуснати в медийно пространство руските (на Путин?)
предложения, публикувани на 17 декември 2021. г.,
които според мен, както и според други наблюдатели, бяха последният дипломатически демарш, целящ избягването на този конфликт. Ерго, последният
шанс за мира.
Руските “червени линии“, визиращи руската
сигурност, не получиха заслужено медийно внимание. Съвсем накратко, основните от тях са:
спиране на разширяването на НАТО (Украйна,
Грузия), премахване на ракетните бази в Полша
и Румъния. Има ли смисъл да повторим, че тези
предложния засягат жизнено значими въпроси,
отнасящи се не само за европейската, но и за
световната сигурност.
Отговорът бе категоричен - пълен отказ на руските предложния от страна на САЩ и НАТО. (Забележка за отсъствието на Европейския съюз - Москва
не счита ЕС за независим геополитически фактор).
Обяснението от САЩ и НАТО бе просто: Русия няма и не може да има законни опасения
за своята сигурност. Защо ли, всички така „хуманни, глобални“ сценаристи, не се помъчиха
поне да отразят в сравнителен план реалността
на ситуацията.?! ХИПОТЕТИЧНО СХОДНА
СИТУАЦИЯ, В КОЯТО БИ ГИ ПОСТАВИЛ
СЛЕДНИЯТ СЦЕНАРИЙ: ОДКБ (Организация
Договора о коллективной безопасности - Армения,
Беларус, Казахстан, Киргизстан, Русия, Таджикистан) като военна организация за отбрана. продължава да се разширява не само в Централна Азия, но и
в Латинска Америка. Първата вълна на разширяване
са естествено старите руски сателити Никарагуа,
Ел Салвадор, Гватемала. Следващата вълна са Бразилия, Венецуела, Чили и Аржентина. Създават се
мащабни военни бази, включително руски ракетни
обекти. Най-накрая вратата е отворена за Мексико
и... Канада. В Канада, с помощта на ГРУ (Главное
разведывательное управление) се извършва проруски държавен преврат. Режимът в Отава се превръща в най-антиамериканския режим не само в западното полукълбо, но и в света, изпреварвайки дори
антиамериканската истерия в Техеран. Руска военна
техника наводнява канадските провинции. В непосредствена близост до 4.000-километровата граница
със САЩ Русия инсталира 30 биолаборатории (изследователски центрове) под надзора на руски специалисти по биологично оръжие…
Най-същественото - поради своята географска
близост, руските ракети вече могат да достигат Вашингтон и Ню Йорк за по-малко от 5 минути, което
прави тези градове де факто беззащитни.
Вашингтон се стреми да де-ескалира напрежението, лансирайки дипломатически демарш, предлагайки премахването на руските ракетни бази, както и писмени гаранции за статута на неутралитет на
своите съседи Мексико и най-вече Канада ./Дали е
логично.?! И още как! /
Москва и ОДКБ категорично отхвърлят тези предложения...
„За тези, които подозират, че това е евтина
Кремълска пропаганда, предлагам да си припомнят Кубинската криза от 1962 г. Тогава както Кенеди, така и Хрушчов успяха да избегнат
MAD (MutuallyAssuredDestruction - взаимно
гарантирано унищожение), защото осъзнаха, че
единственият възможен начин на действие е деескалацията.
2022 година уви не е 1962-а! За съжаление, за мо-
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мента всички индикации подсказват точно обратното, категоричен е канадският професор.
И още един съществен нюанс, за да се приближим
до абсолютната истина: През далечната 1999 г. НАТО
успешно премина Рубикон, получавайки картбланш
за военна намеса навсякъде и по всяко време, под
дефиницията „Хуманитарна интервенция“– навсякъде, където НАТО е решило, че основни човешки
права са били застрашени. Така, актовете на агресия
в Ирак и Югославия в нарушение на член 51от ООН,
НАТО лансира като „Морална битка“и хуманитарна
интервенция.
Как в този контекст изглежда конфликтът в
Украйна, през погледа на професора?
„...През 1999 г. 44 албанци бяха убити в село Рачак в Косово, което предизвика хуманитарната интервенция на НАТО с бомбардиране на Сърбия в
продължение на 78 дни.
Да припомним, че след преврата през 2014 г. режимът на Киев нареди мащабна военна операция,
използвайки въздушни сили, танкове и тежка артилерия в Луганск и Донецк, при което бяха убити не
44, а 14 000 жители. Въпрос: къде бе моралният компас на Европа, а и на света? Нима 14 000 убити украински граждани не заслужават медийно време?“
В заключение още един съществен елемент в хронологията на сагата за Украйна.
На срещата на върха на НАТО в Букурещ през
2008 г. НАТО обяви, че Украйна и Грузия “ще станат
членове“. Москва реагира, че това решение преминава абсолютната “червена линия“, тоест то е екзистенциална заплаха за съществуването на Русия.
Въпреки това САЩ предпочетоха да я пренебрегнат.
Отхвърлянето на московските мирни предложения бе обобщено от говорител на Генералния щаб
на Русия по следния кратък, но недвусмислен начин:
Този път конфронтацията няма да бъде словесна.
А руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко директно заяви:
“Моментът на истината настъпи !“
Сега ние живеем в този момент..!
„С русофобия не може да се разреши нито един
проблем на която и да било държава. Благодарение
на САЩ, русофобията е станала задължителна в западния свят. – заявява Яков Кедми, виден военен и
политически експерт, бивш ръководител в израелскаите тайни служби. С русофобия може само да се
задълбочат проблемите. Така стана и в Украйна. И
то не без помощта, и под „вещото“ ръководство на
САЩ и Великобритания.
Сега същите тези страни, и доста други, които
са скочили в тяхната лодка, дават вид, че са много
загрижени за мира в Украйна. Но изобщо не споменават, че самите те завъдиха нацбатальоните, които
осем години вилняха в тази страна и убиваха хората,
само защото са руснаци.“ /Всъщност нищо ново под
слънцето, спомнете си бойните групи в Пакистан за
подривна дейност срещу Руската армия в Афганистан, които прерастнаха в „Алкайда“ и произходът на
„Ислямска държава“. А, Яков Кедми трудно може да
се отъждестви като „руска пропаганда“. б.а./
Сега тези страни реват, че искали дипломация,
преговори, че трябвало цивилизовано да се реши
конфликтът. Ами къде бяха цели осем години, когато президентът на Русия и руското ръководство призоваваха за същото?
Но, времето за дипломация отдавна свърши. То
свърши преди доста години. И въпреки че дипломацията не даваше никакви резултати, Русия се оп-

итваше да помогне на хората в Донбас без военна
намеса. Но Киев и Западът не само не позволиха да
се установи мирен живот там. Точно обратното. Те
хвърлиха цялата мощ на украинската армия до границите на двете Донбаски републики. Окопаха се и
подготвиха ужасяваща кланица за руските хора там,
посочва Яков Кедми.
Но Русия, добавя той, никога не изоставя своите.
И затова Киев и Западът получиха „военно-технически“ отговор, както го определи президентът Путин.
И сега всичко ще се реши на бойното поле, категоричен е Кедми. Не с дипломация, и не с преговори.
Защото те отдавна вече не са достатъчни за регулиране и постигане на траен мир в Украйна. Защото
докато не се демилитаризира и денацифицира страната, спокоен и мирен живот не е възможен.
Проблемът в Украйна, твърди специалистът, може
да се реши единствено от руската армия. И тя ще го
реши, добавя той. Категорично и окончателно.
През лятото ще имаме друг, различен свят.
В лова за истини, не можем да не погледнем в контекста на българското участие в процеса на военните действия и безпощадната ситуация за предизвестеното от „Козяк“ ново политическо лидерство.
..„Целият сюжет в Украйна е пошъл в същината
си, пише Явор Дачков. Всичко, което Западът казва,
че ненавижда и противоречи на неговите ценности.., подкрепя там – корумпета, нацисти, националисти, криминални типове със садистична програма
и хора, които не могат да организират никаква държава, въпреки милиардите, които Щатите и Европа
наляха в последните 8 години. Нация, която избра
за президент един телевизионен шут /Зеленски има
клипове по прашки и е треторазряден актьор в тъп
сериал, който можете да гледате по Нова тв сега/,
който друса денонощно и няма нито едно самостоятелно решение...“
„Войната в Украйна показа на каква кайма е направила мозъка на човека-маса западната телевизия
през последния половин век, а при нас от 30 години.
– казва Явор Дачков – медиен човек, със съвсем не
проруски нагласи.
Питам се, дали ще се роди и след колко години,
така нужната на „днешната Истина“ Петя, която да
обясни на оцелелите след век, вероятно неправославни българи, какво „аджеба“ се случва днес наоколо в изтерзаната ни и обезчестена Родина и срещу
колко „милиона франка“, са ни видяли сметката, някои от днешните композитори и „слуги на народа“..,
а Зеленски и просто Киро, като ноти от партитурата
на „богоизбраните“са осигурявали достъпа на „правоверните“ до „Истината на Мъртвите“от „първа
ръка“.?! За да ни образоват някой ден, че просто сме
се саможертвали за поредната „Необходима Истина“ – за която дебелашка ЛЪЖА, днес е впрегната
цялата лицемерна, слугинска политическа, военна,
медийна и информационна машина...
„За човек, който помни соца и знае историята това наистина е лош театър, обобщава Дачков. Байдън, който се здрависва с въздуха казва всичко за
тях. Деменция, дезориентация и катастрофа на свят,
който си е въобразил, че успехът му се дължи на
собствените му усилия. Скъсал преди хиляда години с християнството.“
Недей да питаш, българино, за кого бие камбаната
– тя бие за теб...
Лазар Мурджев
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Борислав Цеков:

Иван Бакалов:

Като се знае какви ревностни блюстители на
европейските ценности има у нас,
нищо чудно да обявят и латиницата
като най-важна европейска ценност,
която трябва да приемем...
Имам приятел, враг на пълния член. Трябвало да
се премахне. И като протест нарочно пише всичко
с пълен член. Викам му, че така го мислят за неграмотен и не обръщат внимание каква му е мисълта, а
това запомнят. Той не се съобразява и продължава.
Дали като продължи като китайска капка да
дълбае българския език ще доведе до реформа за
пълния член? Или ще спечели последователи да го
премахнат?
Премахването му ще бъде първата крачка към
следващата реформа – приемане на латиницата.
Въпросът се повдигна през 90-те в духа на тогавашните реформи на всичко. Президентът Петър
Стоянов награди един австрийски професор за заслуги към българските работи, който директно ни
посъветва да приемем латиницата, защото кирилицата ни отделя от Западна Европа.
Като се знае какви ревностни блюстители на
европейските ценности има у нас, нищо чудно да
обявят и латиницата като най-важна европейска
ценност, която трябва да приемем.
А хора от компютърното поколение пишат на

Във всяка цивилизована
държава щяха вече да
разследват дейността на
министър

шльокавица отдавна и се дразнят на кирилицата,
защото се налага да превключват клавиатура и др.
досади.
Българи пишат на латиница из социалните мрежи и се оправдават, че нямали кирилица на телефона или компютъра, макар и „Епъл“, и „Майкрософт“, и „Гугъл“ – „Андроид“ да са се погрижили
да осигурят.
В сегашната ситуация на руския враг, руския дявол, неминуемо ще повдигнат пак въпроса за премахване на кирилицата.
На летището в Сан Франциско преди няколко
години един служител ми гледа паспорта, на който има надпис и на кирилица и вика: Like Russian.
Виждал руски паспорти (там има руски квартал),
но не виждал български (макар че в района вече
живееха към 10-ина хиляди българи). Такава забележка ще накара всеки правоверен защитник на евро-атлантизма да се откаже от кирилицата.
Вече чувам гласа на Плевнелиев с меден фалцет
да обяснява колко е важно да приемем писмеността на нашите съюзници.

Откакто собственикът на „Еконт“ си „купи“
министерско кресло, се случват няколко неща.
Най-големият конкурент на частната поща
„Еконт“ - държавните „Български пощи“, започнаха да излизат в необичайно дълги ваканции по празниците.
Така беше по Коледа и Нова година например.
В същото време „Еконт“ работи точно тогава с удължено работно време.
Освен това вече си удължи и съботното работно време, което от години беше до 13.00 ч.,
а сега вече е до 15.00 ч. Защо ли?
Вероятно защото сега пък „Български пощи“
безпрецедентно станаха обект на хакерска атака, която блокира дейността на държавните куриери повече от седмица.
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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.

застраховки
осигуряване
финансови
консултации

ВАШАТА
СИГУРНОСТ
Е НАШЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЕ!

www. vdi-broker. com
■имуществени застраховки
■застраховки „Живот“
■застраховки финансови рискове
■лични застраховки
■селскостопански застраховки
■автомобилни застраховки
■застраховки на отговорности
■финансови консултации

Във всяка цивилизована държава тези факти и обстоятелства щяха да са достатъчен повод за разследване на дейността на министър
„Еконт“ за корупция и конфликт на интереси.
Не и в България, разбира се. Промяната продължава.

