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Как израснах до националист 
 
 

Често чувам един въпрос, който в крайна сметка ме подтикна да 
напиша тази книга. Питат ме разни хора: Как може, ти - човек, който си 
бил участник в промените през 1989-1990 г., опозиция на комунистите, 
демократ и главен редактор на в. „Демокрация", днес да си 
националист? 

Минах през различни периоди - първо не обръщах внимание на 
въпроса, после иронизирах хората, които го задаваха, имаше и 
моменти, в които се ядосвах на питащия. 

Накрая осъзнах, че съзнанието на страшно много хора в 
България е така промито от комунистическата и глобалистичната 
пропаганда, че за всички тях въпросът изглежда нормално. Защото те 
виждат парадокс в това някой да е бил опонент на комунистическия 
режим, да е пледирал за свобода на словото и демократични условия на 
развитие, а години след това да защитава националистически възгледи. 
Има и такива, които ми казват: Радвам се на твоята еволюция - и ме 
уверяват, че едва ли не от деца са били националисти при 
комунистическия режим. Което е абсурдно, разбира се, защото при 
комунизма нашето поколение беше възпитавано в интернационализъм, 
обратното на национализма. Така че аз наистина еволюирах и не се 
притеснявам да го кажа. Ще разкажа и как. 

Що за еволюция е това всъщност и парадокс ли е тя? Да си 
израснал през годините на развиващия се и развит социализъм, да се те 
учили, че няма Бог, че няма дух и душа, че всичко е материя и класова 
борба, че в скоро време - когато победи комунизмът, няма да има пари, 
и че не съществува различно обяснение на световната цивилизация и 
история от това на Маркс, Енгелс и Ленин. Да стигнеш сам до извода, 
че нещо много е сбъркано в системата на социалкомунизма и да 
започваш да й опонираш. Да си вътрешен емигрант в комунистическата 
държава. После да станеш свидетел и помагач на срива в 
комунистическата  система  и  да  си  въобразиш, че  започва епохата на 
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свободата и справедливостта в твоята страна. След това да видиш как 
хубавите идеи се изкористяват. Да видиш как за двайсетина години 
ограбват родината ти нагло, безнаказано и алчно тъкмо тези, за които 
си мислел, че ще работят за свободата и справедливостта. Да стигнеш 
тогава до други изводи за капиталистическата глобалистична система, 
която е била непозната като практика у нас. Да разбереш, че тя е точно 
толкова несправедлива и смазваща свободите на хората, както и 
комунистическата, но с по-перфидни средства. Да виждаш как в 
държавата ти не остава нищо българско като собственост освен дребни 
услуги и пищни имоти на гангстери. И как всичко това се подкрепя и 
одобрява от смятания доскоро от теб за демократичен и справедлив 
Запад. Да виждаш двойния стандарт, който този Запад прилага към 
родината ти... 

След всички тези наблюдения и прозрения, които преживях, 
какъв мога да бъда днес? Член на някоя от измислените 
"демократични" партии, издънки на бившата компартия? И да участвам 
в ограбването и заробването на народа си? Да си затварям очите за 
жестокия геноцид, на който е подложен българският народ в началото 
на 21 век? Не, това не е възможно за жив човек с работеща съвест. 

Какъв друг може да бъде днес един мислещ и запазил честта и 
достойнството си българин, освен патриот? Освен националист? 

Тази еволюция е толкова нормална и естествена, колкото 
превръщането на малката игрива, мила и толкова сладко раирана 
наивна котка, която си играе дружелюбно с околните, в голям, силен, 
уверен в себе си, различаващ враг и жертва в околния свят тигър. В 
убеден борец за достойнството на собствения си народ, който може да 
раздели след всички преживени илюзии и грешки зърното от плявата. 

Днес млад или възрастен, българинът стига неизменно, някой 
по-бавно, друг - по-пряко, до извода, че единствено защитата на 
националните интереси може да бъде градивна политика за България. 
Добре, но нали всички политически лидери твърдят, че защитават 
националните интереси? Нали депутатите и министрите дават следната 
клетва веднага щом ги изберат: „...във всичките си действия да се 
ръководя от интересите на народа...“. Да, дават клетва! Да, твърдят, че 
следват националните „приоритети“. 
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Ако питате хората наоколо обаче, ще ви кажат, че българските 

депутати и министри не се ръководят от интересите на народа. Ще 
добавят, че мислят точно обратното. И ще са прави. Резултатите от 
работата на депутати и правителства досега показват само едно - 
животът на българина се влошава с всяка изминала година. Той става 
все по-неравнопоставен в сравнение с останалите европейски държави. 
Явно лидерите на държавата не се ръководят от интересите на народа 
си, а от някакви други интереси. От свои лични, от интереси на чужди 
държави, но не и от българските национални, народни интереси. 

Излиза, че управниците на България от периода на т.нар. преход 
лъжат, че защитават националните интереси. Тогава как да разпознаем 
истинския от лъжливия народен водач? Как да отсеем зърното от 
плявата? 

За да го направим, трябва на първо място да дефинираме 
понятието „национален интерес“. То произлиза от „нация“. Произходът 
е от латинската дума "natio", което значи „рождение“. Някои 
съвременни папагалстващи политолози у нас повтарят лъжата, че тази 
термин започва да се използва едва ли не чак през 19 век и понятието 
съществува от около 200 години, тоест след Френската революция. 
Всъщност още в началото на 16 век италианският писател и политик 
Николо Макиавели (1469-1527) използва „нация“ в днешния смисъл на 
думата. А през същия 16 век Карл V (1519-1588) се нарича император 
на „свещената римска империя на германската нация“. А какво се 
разбира под „нация“ днес? Според известния американски речник 
„Уебстър“ нация е „общност от хора, свързани с определена територия, 
която има достатъчно съзнание за своето единство, за да търси или да 
притежава свое собствено управление“. Според британския „Колинс 
Джуниър Дикшънъри“ нация е „група от хора с общо потекло или с 
общ език и култура, група от хора, управлявани от едно правителство“. 
За френския „Ларус“ нация е „човешка общност, която е най-често 
заселена на една територия и която има повече или по-малко силно 
историческо, езиково, религиозно и стопанско единство“. Испанският 
вариант на „Ларус“ казва: „Нация е естествено общество от хора, чието 
единство по територия, потекло, история, език и култура ги прави 
склонни към общ живот и поражда съзнанието за обща съдба.“ 
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В българската енциклопедична литература има различни 
периоди. Следосвобожденски, комунистически и посткомунистически. 
През първия от тях отношението към национализма няма негативен 
характер, а за нация речникът на братя Данчови от 1936 г. казва: 
„Нация - сборът от хората, които обитават една и съща земя и имат 
един и същ произход и език или са отдавна свързани с едни и същи 
интереси; народ.“ 

Както виждаме, преди 9 септември 1944 г. между нация и народ 
не е имало разлика в българската енциклопедична мисъл. След 
комунистическия преврат обаче думата „народ“ става притежание на 
управляващата върхушка и се употребява като положителен, 
„прогресивен“ термин, а „нация“ отпада, защото се свързва с 
„национализъм“, което според комунистите е реакционна идея. За 
манипулатори и лъжци като комунистическите лидери е било играчка 
едно и също понятие - нация и народ, да бъдат разделени и натоварени 
с различен смисъл. Оттам и поколения българи след 1944 г. да бъдат 
облъчени с неверни разбирания за смисъла на думата „нация“, която 
просто означава „народ“, и думата „национализъм“, която просто 
означава „народолюбие“. 

И по-старото, и съвременното тълкуване за понятието „нация“ в 
света включва общ език, култура, религия и територия. Плюс 
задъжително наличие на държава. Думата „нация“ следователно не 
трябва нито да ни плаши, нито да ни кара да бягаме от нея. Тя е нещо 
естествено като „небе“, „ земя“ и „майка“. Същото се отнася и до 
„национализъм“. 

Но точно тук и комунистите, и техните приемници в периода 
след 1990 г. у нас спекулираха. По време на комунизма имаше период, 
в който творчеството на големия български поет Иван Вазов беше в 
списъка на т.нар. забранена литература, тъй като бе обявено за 
шовинистично. Комунистическите идеолози наричаха „шовинист“ 
всеки български писател или публицист, който подкрепяше идеята за 
обединяване на българския народ в неговите етнически граници. За 
това обединяване българите водиха три войни в началото на 20 век - 
Балканската, Междусъюзническата и Първата световна. Обединението 
на българите в Стара България, Тракия, Македония, Добруджа и 
Моравско не се получи заради предателството на цар Фердинанд и 
политиката на т.нар. Велики сили, които не искаха на Балканите да има  
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една голяма, силна и обединена България, която да има излаз на Бяло 
море и да държи морския трафик през Дарданелите. Управляваните от 
масони Англия, Франция, а след болшевишката революция и Русия 
разкъсаха родината ни на парчета, от които още капе кръв. Двеста 
тридесет и две хиляди българи загинаха със смъртта на героите в трите 
обединителни войни - Балканската, Междусъюзническата и Първата 
световна. 

Тези скъпи жертви ни задължават днес да бъдем не либерали, 
не космополити, не абстрактни демократи, а именно - националисти. 
Защото тези българи умряха в името на националния идеал, а не в 
името на евроатлантическата идея или в името на глобализма. Този, 
който нарича днес националния идеал „архаизъм“ или националиста - 
екстремист, показва, че смята жертвата на тези герои за глупост. Издава 
себе си като националнихилист, който не заслужава да се нарича 
българин. Днес, ако не искаш да си съучастник в отричането на 
българския дух и интерес, ако не искаш да помагаш на нашите и чужди 
гости, които ограбват родината ни, си длъжен да си националист. 

Но защо тази дума стряска все още някои неосъзнати хора у 
нас? Защо тя се използва, за да плаши аудиторията? 

Това понятие се нуждае от здраво изчистване на черната 
пропаганда. От преосмисляне и подреждане в скалата на днешните ни 
ценности. Защото без националистическо съзнание българите ще 
изгубят себе си в един свят, който прилага двойни стандарти - 
големите, мощни държави прилагат национализма, и то в агресивна, 
шовинистична форма, но го забраняват на по-малките и в най-умерен 
вариант. Ако се хванем на тази въдица, влизаме в самоубийствена 
спирала. 
 

Българският национализъм 
няма общо с английския шовинизъм 

 
Когато говорим за национализъм, на първо място трябва да 

приемем, че няма универсално разбиране за национализма. Тъй като 
самото понятие предполага защита на конкретните интереси на дадена 
нация, то национализмите трябва да са толкова различни, колкото са и 
нациите. Един е интересът и национализмът на Англия - империя, 
завладявала с насилие и измама цели континенти, друг - национализмът 
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на едни поляци, чиято държава изчезва и се появява през последните 
300-400 години като феникс от опожарени руини. Един е 
национализмът на САЩ с доктрината Монро от 1826 г., която 
постановява, че цяла Латинска Америка е зона на интересите на 
Щатите и те могат да изпращат войски там. Друг е национализмът на 
българските националреволюционери - Раковски, Левски, Ботев, които 
не искат завладяване на чужди земи и богатства, а просто обединение 
на българския народ в една държава със справедлив социален строй. В 
първия случай американските войници отиват да се бият по заповед и 
загиват в името на една олигархична върхушка, която си е харесала 
чилийската мед или петрола на Венецуела. Във втория случай Ботев 
тръгва с двеста човека да срутва Османската империя, знаейки, че това 
е невъзможно, но решил да даде пример на другите българи. 

Как ще наречем американския национализъм и как - 
българския? Има ли нещо общо между тях? Не, разбира се. Но 
последователната световна пропаганда днес ни учи, че американската 
инвазия в Ирак (агресивен шовинистичен милитаризъм) е нещо 
прогресивно и добро. А опитите на нации като българската да 
защитават интереса си, заплашен от процеса на глобализация, са нещо 
опасно и лошо. 

Тази изкривена дяволска схема се нуждае от изправяне. 
Кривото огледало на Дявола, с което една световна върхушка ни 
промива мозъците, трябва да бъде счупено. И тогава ще видим, че 
българският национализъм е единствената имунна защита на нацията 
ни. Че без него падаме повалени от интернационален СПИН с летален 
изход. Вирусът на този СПИН е изработен и отдавна действа. 

Френската революция, извършена главно от масони-илюминати 
е едно разрушително антихристиянско цунами, което помита животите 
на около милион невинни жертви и разбива моралните устои, 
създавани от църквата и религията с векове. Тази революция има един 
авторитетен и извисен критик, който не спестява нито един злокобен 
детайл от кръвопролитието, наречено „Велика френска революция“. 
Ето как английският консерватор и политически философ Едмънд Бърк 
(1729-1797 г.) описва този „прогрес“: „Кланета, мъчения, бесилки! Това 
ли са вашите права на човека! Не съм и сънувал, че ще доживея да видя 
тези нещастия...“. 
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Бърк прозира истинската същност на този погром - Френската 
революция: „Това е война между най-изкусно сътворения и най-
всеобхватен план, откакто свят светува, насочен срещу всяка 
собственост, всеки закон, всяка религия и всяка свобода.“ 

Консерваторът Бърк, един от малкото съвременници на тези 
събития, прозрял плана на една специфична световна върхушка за 
разрушаване на нациите и държавите, стига до следващата стъпка в 
прозренията си - че национализмът е естествена защитна реакция на 
нихилистичната стихия. Едмънд Бърк задава въпрос на френските 
сатрапи - „революционери“: „Някога и някъде виждали ли сте човек 
изобщо? Ухажвали ли сте жена изобщо? Човек изобщо няма. Има 
англичанин, французин, руснак, персиец...“ Английският философ 
утвърждава истината, че човек не е просто „политическо животно“, 
както го определя Аристотел, а има и национална принадлежност. 

От кървавите събития през 1789 -1794 г. във Франция са 
изминали над двеста години, но явно трябва отново и отново да се 
напомня тази истина - човек има вродено и доразвито след това чувство 
на национална принадлежност и всеки опит да се отрече или 
омаловажи това трябва да приема като нещо антиприродно. 
 
 

Как у нас стана „лошо" 
да си националист 

 
 

Противоприродно беше това, на което ни учеше 
антихристиянската измислица - марксизмът. В неговото символ-верую 
„Комунистически манифест“ е  казано ясно, че марксисткият комунизъм 
се бори срещу религията, семейството и частната собственост. 
„Пролетариите“ - основни борци против тези библейски ценности, 
според марксизма нямат отечество. В речника на чуждите думи в 
българския език от 1982 г., издание на БАН, пише: „Национализъм - 
реакционна буржоазна идеология и политика, която се проявява в 
проповядване приоритет на интересите на собствената нация, породена 
от самото развитие на капитализма.“ /1/. 
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Според  комунистическото  (по  Маркс - Ленин)  разбиране 
нацията се е породила от развитието на капитализма. Капитализмът е 
лошо нещо, значи и нацията е лошо нещо. А национализмът - съвсем 
лошо нещо. Интересното е, че двайсетина години след падането на 
комунистическия режим в България тази марксистка формула 
продължава да се набива в съзнанието на масовата публика. Десетки 
интервюта на политици повтарят едно и също - аз съм патриот, но не 
националист. Как разделят тези термини интервюираните, не е ясно. 
Ясно е, че се страхуват от термина „националист". Защото са закърмени 
с марксистката пропаганда. Но това е само едната страна на въпроса. 
Ако българските политици няма откъде да се вземат и са полагали 
задължително изпити по марксизъм-ленинизъм при всеки етап на 
обучението си, то защо западните ни съветници също повтарят като 
мантра, че национализмът е лошо нещо. Нека си спомним глупостите 
на философа Ралф Дарендорф, който каза, че национализмът е 
последното убежище на комунизма. Тази нелепост беше повтаряна от 
бившия президент на България Желю Желев, който налагаше и тона на 
идеологията на СДС - новата политическа сила след 1989 г., която 
трябваше да опонира на комунистическата партия и да изгради 
философията за изграждане на нова България. Вместо да застане на 
обратната позиция на марксизма - национализма, СДС елитът прие 
спекулативната формула национализъм = комунизъм и не позволи да се 
развие една истинска пробългарска доктрина за защита на нацията. 

В същото време, докато западноевропейски и американски 
умници ни плашеха с национализма, САЩ развиваха и обучаваха 
своите ученици в крещящ национализъм. В американски учебници 
може да се прочете дори твърдението, че Америка е „призвана“ да 
управлява света. Двоен стандарт, какъвто те винаги са прилагали 
спрямо останалия свят. 

Ето какво пише в англоезичните речници срещу думата 
„национализъм“: 1. Желание за политическа независимост. 2. Обич към 
родната страна, често свързвана с вярата, че твоят народ е по-добър от 
останалите. 

Националисти, националистически: „Националистически идеи, 
движения и групи и т.н. са тези, които се опитват да получат или да 
запазят политическата независимост на дадена страна"/2/. 

Защо  на нас западняците  ни  казват, че национализъм  и комунизъм 
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са едно и също, а в своите речници пишат друго -това било желание за 
политическа независимост и обич към родината. 

Ето и още една дефиниция от американски речник: 
„Национализъм: 1. Преданост към интересите и културата на дадена 
нация. 2. Схващането, че за нацията е по-изгодно да действа 
независимо, като преследва по-скоро национални, отколкото 
международни цели. 3. Стремеж към национална независимост на 
страна, която е под чуждо владичество“ /З/. 

Отново същият парадокс - да се стремиш да си независим и да 
си предан към интересите и културата на собствената си нация е лошо 
за съвременните ни съветници от Запад и техните български папагали. 
Ето какво казва например един виден български политолог, следвал и 
завършил история на комунистическите движения и след това 
специализирал в Оксфорд - Евгений Дайнов: „Добра страна е, че 
всеобхватни химери като социализъм, фашизъм, национализъм не 
успяват да придобият завършен, нечовешки вид у нас.“ /4/. За 
политолога, преподавал история на комунизма и преминал на 
либерални позиции, национализмът е всеобхватна химера. Дайнов 
ползва английски, но явно избягва англоезичните речници, където ясно 
е указано, че национализмът не е химера, а чувство на родолюбие. Да 
обявиш национализма за химера, значи да кажеш, че обичта към всичко 
родно е химера. Ето на какво учат днес в България ученици и студенти 
(Дайнов в момента е професор, преподавател в Нов български 
университет.) 

Интересни са възгледите и на един друг съвременен 
интелектуалец, писателя Георги Данаилов, който до 1989 г. богатееше 
от филмови сценарии и пиеси в областта на соцреализма, а след 1989-а 
премина на либерални позиции и се изхранва от фондациите на 
международни престъпници като Дьорд Сорос и национални предатели 
като Дими Паница. Данаилов споделя в интервю за „Демокрация“ 
следното: „Това, че национализмът се пръкна от пепелищата на 
комунизма, е лесно обяснимо... Винаги във време на духовен и 
стопански упадък национализмът си е показвал рогата...“ /5/. 
Днес Данаилов получава за тези свои нихилистични възгледи награди и 
субсидии от Министерството на културата, за да издава трудно 
продаваемите си книги. Тоест у нас продължава да се поощрява 
обратното на обич и преданост към нацията и родината. 
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А какво да кажем за политиката на цял един вестник, издържан 
от държавния бюджет и помещаващ се в държавни офиси, който се 
гаври с поети като Вазов и с българската национална идея - вестник 
„Култура“. Ето какъв „манифест“ публикува на първа страница това 
антибългарско издание през 1995 г.: „Нека посочим опасността: 
зараждащия се национализъм в нашия обществен живот, който 
противопоставя (за кой ли път) националните на общочовешките 
ценности... Нека възразим: ние не „припознаваме“ възродителите на 
национализма за свои родители. Нещо повече: ние се гнусим от 
фигурата „баща на нацията“, защото тя е вмирисан светогледен 
колективизъм и неизбежно води до идеологическо смазване на 
индивидуалността... В редиците на бащите напето крачат и откровени 
културни призраци като дядото, бащата и внукът на българския 
соцреализъм. Въобще, както е казал бащата на родните поети: „И 
турците тръпнат, друг път не видели, в едно да се бият живи и умрели... 
“  

Това излияние е подписано от главната редакторка на 
„Култура“ Копринка Червенкова, която е на заплата на държавния 
бюджет. Поради библиофилския тираж на вестника тази помия не е 
широко известна на обществото, но нека е ясно, че тези, които се гаврят 
с най-потресаващите, титанични стихове на Вазов, посветени на 
саможертвата на героите от Шипка, не заслужават друго, освен 
презрението на народа си. 

Показателно за липсата на национално поведение у поредица 
управници в България е фактът, че източник на нихилизъм като в. 
„Култура“ се издържаше години наред от бюджета, за да плюе 
родолюбието като нещо черно и ненужно. 

В хора на тези националнихилисти се включва и вестник 
„Дневник“, издаван от Прокопиев и Харманджиев, уличени от редица 
публикации в „Монитор“ като приватизатори по времето на Костов, 
заграбили за жълти стотинки винарни и други предприятия. Във 
вестника на тези издатели последователно са насажда идеята, че 
„националистическата заплаха е най-лошият вариант, по който могат да 
се развият политическите процеси. “ /6/. 

Вестник „Новинар" също често громи национализма. Това 
издание премина от ръцете на еврейския аферист, съден за далавери - 
Гибински, в ръцете на бившия шеф на общинския съвет в София 
Антоан Николов, известен като хомосексуалист и мащабен приватизатор 
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на софийски имоти под масата, а днес е собственост на лидера на 
брокерската партийка „Гергьовден“ Любен Дилов-син, зад когото стоят 
същият Антоан Николов и сенчести групировки. В „Новинар“ можете 
да прочетете следното потресаващо откровение на споменатия вече 
българофоб и доскорошен пропагандатор на комунизма Евгений 
Дайнов: „Не е задължително една нация да съществува. Тя, ако не знае 
за какво съществува, може да се разпадне...“ /7/. 

Във вестник „Демокрация“ пък по същото време литераторката 
Амелия Личева (общински съветник в София от СДС) дава за пример 
предишния президент Петър Стоянов, за когото се знае, че пледираше 
да се чества 700-годишнината на Османската империя, упражнила 
геноцид над българите в продължение на пет века. Стоянов беше автор 
на доста антибългарски ходове - извини се в турския парламент за 
т.нар. възродителен процес, с което призна васалната роля на България 
пред Турция. Заяви във Вашингтон, че България трябва да се откаже от 
суверенитета си и беше основен фактор за приемането на т.нар. 
Конвенция за защита на малцинствата, която даде повод да бъдат 
вкарани новини на турски език в БНТ и днес различни групи у нас да 
настояват, че България е „мултиетническа държава“. 

Вестник „24 часа“ пък направо предсказа изчезването на 
българската нация след няколко години. През януари 2000 г. този 
вестник написа в редакционен коментар: „България фактически ще 
изгуби целия си стопански суверенитет. Ще се откажем от 
независимостта си във външната политика. В по-далечно бъдеще 
знамето, столицата, химнът - всички тези атрибути на националната 
държава ще са дори по-формални от границите ни. В крайна сметка 
нашата държава просто ще изчезне... Според учените ще изчезне и 
нацията....“ 

В мазохистичната тирада на германското издание на български 
език не се споменава кои точно учени смятат така, но тенденцията е 
начертана щедро като с баданарка. Нацията просто ще се стопи, ще 
изчезне, да не говорим за такива смешни неща като знаме, химн и 
други отживелици. Да не говорим за такива смехории като някакви си 
232 хиляди българи, загинали за обединението на отечеството си през 
Балканските и Първата световна война. Плюс ония 15 хиляди, изклани 
през Априлското  въстание  ей  така,  да става екшън. Или тези избити и 
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прогонени от родните си места 2 милиона българи от Тракия, 
Македония и Добруджа при различни агресии на съседите ни от всички 
страни. Да не повтаряме „незначителната“ подробност, че същото това 
национално знаме, което ще стане „формално“, никога не е попадало в 
чужди ръце през всичките войни за национално обединение. Разбира 
се, с цената на някакви „глупаци“, за които родното знаме е значело 
нещо. Тези „будали“ са били нашите дядовци, но те горките не са били 
толкова модерни и отворени като днешните наемници на чужди 
издатели, които нямат търпение да зачеркнат нацията си. 

Удивителна прилика има между прогнозата на „24 часа“ и това, 
на което учеха българските студенти по време на комунизма. Ето какво 
пише в записките на проф. Мирослав Янакиев от СУ „Климент 
Охридски“, по които задължително учеха и полагаха изпити поколения 
студенти по българска филология: „В бъдещото комунистическо 
общество езиковото разнообразие не може да остане. Хората трябва да 
минат към общуване на един език. Днес за този процес не пречат нито 
разстоянието и времето, нито материално-техническите фактори. Пречи 
упорството на самите хора, навикът им да мислят по старому за 
„великия български (съответно руски, немски, чешки, английски и т.н.) 
език“, който е „прекрасен и няма равен на себе си“. Не е важно кой ще 
бъде интернационалният език, всеки от големите езици на големите 
нации може да върши тази работа, есперантото - също, но трябва да се 
обогати достатъчно. За съжаление езиковедите още не са показали до 
каква степен езиците от Европа и Америка са се смесили.“ 
 
 

Комунистическите безродници днес са 
социолози и коментатори 

 
 

Както виждате, хиляди млади хора са завършвали, повтаряйки 
папагалски една кретенска теория на професор нихилист (а може би 
просто с психични отклонения), научавани да гледат на родния си език 
като на нещо отмиращо и незначително. Това е само фрагмент от 
възпитанието десетилетия наред и той дава обяснение защо днес в 
България  преобладава   нихилистичното  отношение  към  националните 
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ценности. 
Интересно е и друго в постановката на професора от Софийския 

университет. Това, което той описва, постепенно все пак става 
реалност. Не е дошло „комунистическото общество“, напротив - 
комунистическите режими паднаха, но тежненията към един общ език 
са факт. Днес всяко дете в България бива обучавано на английски от 
ранна възраст. За някои родители това е по-важно от научаването на 
български език. 

Резултатът е голям процент млади хора, които не могат да 
напишат две изречения на български без грешка, но са по-добре с 
английския. Не е ли това сбъдване на мечтата на комунистическия 
професор? Ако прибавим и натиска ние, българите, да сменим 
кирилицата с латиница, нещата започват да изглеждат планирани. 
Преди няколко години у нас нашумя скандалът с австрийския професор 
Кронщайнер, който пледираше да приемем латиницата, тъй като 
кирилицата била „комунистическа“ азбука. Защо комунистическа - 
защото на пея пишели в Съветска Русия. Аргументът е идиотски, но 
професорът не се притеснява да го даде. Кирилицата е българска 
азбука, преминала за употреба в Русия чрез български духовници след 
10 век. Това се знае и признава вече и от руска страна въпреки 
дългогодишното имперско самочувствие на руските учени. 
Латинофилът Кронщайнер, вместо да бъде порицан, беше награден с 
орден за антибългарската си дейност от тогавашния президент Петър 
Стоянов. Плодовете обаче на тази промивка на мозъците се показаха 
през годините. Ето какво пише във в. „Стандарт“ някой си Иван Жеков, 
32-годишен българин от смесен брак, живеещ в Германия: „Наближава 
пак 24 май и аз пак с болка ще слушам как българите си честитят и се 
радват като деца на „големия празник на славянската писменост Св. Св. 
Кирил и Методий“. Не разбирам как може един цял народ така 
възторжено да се присламчва към една писменост, която представлява 
спирачка, бариера към приобщаването на хората в България към 
културните, научните и духовните ценности в демократична Европа и 
света изобщо.“ 

Ето какво пониква от посетия нихилизъм. И комунистическите 
професори по филология, и днешните наднационални глобалисти, 
които целят заличаването на нациите, могат да бъдат доволни от 
деформациите в мисленето на този млад човек с българско име, но не и 
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с българско сърце. Всъщност има ли разлика между комунистическия 
интернационализъм и днешната глобалистична философия за 
заличаване на нациите? Корените на тези две идеологии са едни и същи 
- те са родени от една наднационална олигархия, която плаща и за 
комунистически революции, и за разбиване на националните държави. 

Всъщност, с малки изключения, българската преса след 1990 г. 
внушава на читателите си, че национализмът е „лудост“, „ комунизъм“, 
„опасност“, „ архаизъм“ и „глупост“. Изповядващите родолюбие 
общественици или политици, доколкото ги има, биват представяни като 
налудничави хора, които са извън времето и пространството и са по-
скоро екзотика, отколкото реалност. Коментарните страници на 
вестниците преливат от анализи на доценти, професори и всевъзможни 
комплексари, за които върхът на постиженията е да сложат титла пред 
името си. Те с най-сериозен и наукоподобен тон пишат как 
национализмът е нещо опасно, което, слава Богу, няма да се появи на 
политическата сцена в България. Не стигат, разбира се, до обективна 
формулировка на понятието „национализъм“, а по един папагалско-
маймунски начин го приравняват с реалии от типа „фашизъм“ и 
„хитлеризъм“, бъркайки и тези две понятия. 

Дежурни манипулатори на общественото мнение редовно 
изкривяват понятието национализъм. Пример за това е социологът 
Андрей Райчев, който от служител в идеологическия апарат на 
компартията стана пръв апологет на капитализма само за година. Ето 
какво пише той във в. „24 часа“: „Но така или иначе нашите идиоти 
националисти могат да си запишат на челото с огнени букви: 
демокрацията и толерантността дават по-добри резултати дори от 
гледище на техните тъпотии за Велика България.“ /8/. 

За бившия пропагандист на комунизма, станал милионер след 
1989 г. чрез ограбване на българската нация, националистите са 
„идиоти“. Внушението на Райчев за контраста национализъм - 
демокрация е най-подлото в случая. Според него тези две понятия са 
противоположни. Всъщност българските националисти искат правила 
на демокрацията, които да важат за всички. Искат да няма политико-
криминална мафия, която да ограбва българите, и да няма предимство 
на чуждите капиталисти пред българските. Очевидно райчевци не искат 
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това, а обратното. Логично е, като се има предвид небългарският 
произход на семейството на Райчев. 

На това, че национализмът е вреден и няма място в политиката, 
учат и университетските преподаватели у нас днес. Ето какво казва доц. 
Татяна Томова, политоложка: „Затова националната идея се изоставя 
във властта. Там не се прави разлика между наше и чуждо, не се гледа 
чии са капиталите, чия е собствеността, а се търсят добри решения на 
проблемите. Така политическото управление на нацията се превръща в 
управление на територията... Всички форми на националистически 
реверанс към избирателите са безотговорни, защото НАЦИОНАЛНА 
ПОЛИТИКА НЕ Е ВЪЗМОЖНА (курсивът мой - б. а.)..." (в. „Новинар“, 
5 октомври, 2004 г.) 

Виждате ли докъде стига промивката на мозъците на 
студентите и нихилизмът на днешните „български“, всъщност 
антибългарски преподаватели! Да внушаваш на младите хора, че 
национална политика не е възможна, е не само предателство, а 
престъпление към собствения ти народ. Цитираната университетска 
преподавателка е типичен случай на нихилистично съгласие с 
амбициите на външни фактори да превърнат България в територия, 
населена с индиферентно и объркано население, което е доведено 
дотам, че не се смята за нация, а за случайно обитаващ по тия места 
сбор от неидентифицирани индивиди. 

Тези амбиции да ни обезличат вече са успели до голяма степен - 
и то главно заради предателството на интелектуалци като въпросната 
Томова. 

„Национална политика не е възможна...“, тръби гласът на 
националнихилистите и слугите на антибългарските световни фактори. 
В същото време мощни държави като САЩ, Франция, Великобритания 
или дори Турция водят безспорна, недвусмислена национална 
политика, и то в ущърб на други нации и държави. 

Вестникарските страници изобилстват с антибългарски 
внушения, които трябва да ни набият в главите, че българите са тъпи, 
лениви, неспособни да се модернизират, олигофрени. Ето няколко ярки 
примера на такива сугестии, дело на помияри и плазмодии в 
журналистиката: „Българинът ще гладува, защото е глупав“- пише 
вечно мрънкащият срещу народа си псевдожурналист и словесен 
мастурбатор Иван Бакалов. /9/. 
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„В момента, в който типичният нашенец застане пред типичен 
представител на Запада, лъхват страшни бездни, за които сме слепи... 
Всеки ден изглеждаме като морални дебили...“ /10/ - това пък е 
мнението на социалния антрополог Харалан Александров, който 
присъства редовно в печатни и електронни медии, за да обяснява 
поведението на българина в различни ситуации. 

„Избирателят е водорасло, обществото е пихтия“, отсича друг 
умник - познатият ни Евгений Дайнов. /11/. 

Какво натрапват в главите на читатели и зрители тези 
интелектуалци с титли и претенции, но всъщност жалки и 
комплексирани личности с достъп до медийни трибуни? Че българинът 
в сравнение с „великия“ западняк е просто едно нищожество. Че има 
космически бездни между него и западняка, който е културен, морален 
и стъпва петнайсет сантиметра над земята. Тези внушения следват 
принципа на китайската капка, която постепенно, но натрапчиво 
променя мисленето ти. Крайният резултат след всичките тези промивки 
е обобщението на средностатистическия читател: Там е друго, тук няма 
надежда да се оправи, защото ние сме големи боклуци. Такова 
разсъждение съм чувал много пъти при разговори с различни хора, 
търсещи контакт с мен. 

Ето я отровата, която успяха да внедрят в организма на нацията 
ни харалановци и дайновци, които най-често са от небългарски 
произход генетично, а по душа са най-долнопробни българофоби. 
 
 

Антибългаризмът започва 
от учебниците след 1879 г. 

 
 
 

Войнстващият българонихилизъм, който днес вирее у нас, е 
завършек на една цяла програма за принизяване на българското начало. 
След петстотинте години, през които българската нация е подложена на 
геноцид и асимилиране от по-некултурната и несравнимо по-слабо 
цивилизована турска гмеж, се налага отново да се пише историята на 
българите. С тази задача се заемат главно интелектуалци, учили в Русия 
(като най-близка езиково и верски страна, при това - империя), или 
повлияни   от   силната   по  това  време  панславистка  теория.   Според 
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панславистите българите са малко племе от тюркски произход, което 
идва на Балканите през 7 век и заварва там огромно море от славянски 
племена. Малкото войнствено племе от българи, или като ги наричат в 
учебниците и енциклопедиите „прабългари“ (чували ли сте за 
„прагърци“ или „прагерманци“?), са една конна орда, която се слива 
със славянското море и постепенно се стопява в него, оставяйки само 
наименованието на държавата, която според нещастните учени, 
насаждащи тази глупост, се е появила през 681 г. И така 
„прабългарите“ изчезват, името България кой знае защо не изчезва, 
макар че е по-логично да се казваме днес „Славяния“, ако вярваме на 
кретенските версии в учебниците. 

Освен това образованието на българите след Освобождението 
преминава в ръцете на масони, които вкарват в него идеите на 
либерализма и интернационализма и заглушават естествените импулси 
на човек към обич, привързаност и вярност към родните корени, към 
гена, който пресъздава с векове един народ. Първите масонски ложи, 
които се появяват у нас след 1879 г., обхващат в себе си 
преобладаващата част от младата българска интелигенция - учители, 
адвокати, учени. Например първата ложа в София - „Братство“, 
основана на 7 юни 1883 г., включвала в ръководството си такива важни 
фигури като Спас Вацов - началник отделение в Министерство на 
народното просвещение, първи надзорник на ложата бил Д. Попов - 
главен секретар на същото министерство, втори надзорник пък бил 
Георги Златарски - един от първите български геолози и брат на 
известния историк Васил Златарски, който пък първи вкарва в 
образованието невярната теория за тюрко-алтайската незначителна 
орда прабългари и морето от славяни, създали държава чак през 7 век. 
В същата ложа ръководни места заемат все ключови фигури от 
министерства, членове на Върховната сметна палата, секретарят на 
княз Батенберг, архитекти, писатели като Михалаки Георгиев и 
Константин Величков (станал и министър на просвещението 1894-1899 
г.), политици като Константин Стоилов (министър-председател на 
България 1894-1899 г.). 

Както виждаме, политическото управление и образованието 
попадат в ръцете на масони още в първите години след 
Освобождението. Това продължава и през следващите десетилетия. А 
основното  в  масонските  философии от различен тип е премахването на 
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нациите и религиите и претопяването им в една обща маса - лесно 
управляема и без родова памет. Всъщност теорията за произхода на 
българите, която учат и днес в училищата, се оформя в тези години на 
отклонение от истината и на поклонение пред чужди идоли и 
авторитети. 
 
 

Лъжите на Шафарик и Иречек 
 
 
На българските ученици от поколения насам им набиват в главите една 
слаба като литература и много долнопробна като антибългарски 
внушения книга. Тя се изучава в училищата, от нея обичат да правят 
пиеси всякакви мазохисти режисьори, филмират литературното 
недоносче и го величаят литератори от всички епохи. Става дума за 
книжката на масона Алеко Константинов „Бай Ганьо“. В тази злостна 
карикатура на българина е описан един чех, който трябва да играе 
според болния мозък на автора фигурата на свръхкултурния европеец, 
пред когото българинът бай Ганьо е един ужасен простак и некултурен 
примат. Сцените на срещата между бай Ганьо и Иречек са вкарани в 
христоматии и всевъзможни сборници с „класическа“ литература . 

Този същият Контантин Иречек е въздигнат от редица 
български историци в ранг на божество. Всъщност Иречек би трябвало 
да бъде ясно обявен за фалшификатор на българската история, и то с 
огромна вина за неговата измама, защото от нея тръгва идиотската 
теория за тюркската „прабългарска“ орда и славянското море. През 
1876 г. Иречек пише и издава своята „История на българите“ на 
немски. Тогава самите българи са заети да вдигат въстание срещу 
османските поробители и да загиват от техните ятагани в битката си за 
свобода. Докато тече Баташкото клане, невръстният 22-годи-шен 
Иречек подрежда пъзела на фалшификацията, наречена „произход на 
българите“. Младият амбициозен и лъжлив чех обаче не е откривател - 
той няма такива качества. Той е един старателен епигон на дядо си - 
Павел Шафарик, който години преди това вече е сложил основата на 
кретенската антибългарска теория за добралата се до Дунава малка 
орда от тюрки-прабългари и сливането им със славянското море. 

Кои са Иречек и Шафарик? 
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Иречек е роден във Виена през 1854 г. с рождено име Йосиф 
Херменгилд в семейството на Йосиф Иречек и Божена Шафарикова. 
При конфирмацията приема името Константин. Бащата на майка му е 
Павел Йосиф Шафарик - филолог и историк на културата. Именно 
дядото Павел Шафарик слага основата на грешната теория за тюркския 
произход на българите. За българите тогава се знае малко в Западна 
Европа, защото страната ни е потънала в мрака на османския гнет от 
векове. Унищожени са документи и архиви при турското нашествие, 
които са разказвали истинската история на българите. Част от тези 
документи са разпилени и пренесени в Атон, Русия и в Дубровник. Но 
през втората половина на деветнайсети век изследователите на 
античността нямат много източници или ако ги имат, ги пренебрегват. 
Така прави и „великият учен“ Шафарик. Панславистката теория тръгва 
да се налага в Европа. Шафарик дотам изкривява истината, че през 1826 
година пише труд, в който обявява българския език за диалект на 
сръбския. 

Същият деформатор на истината публикува през 1837 г. 
съчинението „Славянското старо житие“ /12/. Според тази труд 
българите, завладели Мизия под ръководството на Аспарух през 679 г., 
са пришълци от Кама и Волга и са уралско, чудско-финско племе. Ето 
как този псевдоисторик описва „създаването“ на България през 7 век: 
„Предводителите на немногочислени, но храбри и опитни във военното 
дело пълчища нападнали миролюбивите, занимаващи се със земеделие 
и стопанство славяни, подчинили ги под своята върховна власт, 
поселили се между тях и като опитали един път удобството на 
благоустроения живот, в късо време до такава степен се сближили със 
своите нови поданици, щото най-сетне приели техните нрави, обичаи и 
език и даже заедно с тях приели и християнството, но при това 
съвършено изгубили своята народност и се превърнали от уралски 
фини в задбалкански славяни.“ 

Тази глупост на „приелите“ нравите, обичаите и езика на 
покорен от тях народ се повтаря от внука на Шафарик - Константин 
Иречек, а оттам и от „корифеите“ на българската историография след 
Освобождението - Васил Златарски, Петър Ников, Иван Шишманов и 
др. Така се ражда голямата лъжа, наречена „славянобългарска 
държава“. 

Иречек  издава  през  1875 г. на чешки  своя труд  „Dejiny naroda 
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bulharskeho“ („История на българския народ“). На следващата година 
този труд излиза и на немски. На руски „Историята на българския 
народ“ на Иречек излиза през 1878 г. в Одеса, а на български - чак през 
1886 г. в превод на Райнов и Бояджиев, отпечатан в Търново. Заради 
тази изкривена история на българите, нямаща почти нищо общо с 
реалната, Константин Иречек е произведен за доктор по философия в 
Прага през 1876 г. А през 1879 г. Министерството на народната 
просвета на България го назначава за главен секретар на същото 
министерство със заплата от 10 хиляди лева годишно и договор за 5 
години. За сравнение един български чиновник в банка в тази епоха 
взема около 3000 лева годишно, а български учител - около 1000. По 
този начин още след Освобождението е поставен двоен стандарт за 
българите и чужденците, като последните са поставяни на изкуствен 
пиедестал. Днес положението е същото. Един „консултант“ на 
Световната банка, за когото не се знае какво точно консултира в 
България, взема по 900 евро дневни за престоя си в България в 
началото на 21 век. В същото време българският учител взема 250 лева 
месечно или в евро - 125 евро за цял месец работа. Заплатата на 
западняка, дошъл да сведе няколко азбучни истини на „аборигените“ в 
България, е 20 700 евро на месец. Това е точно 165 (сто шейсет и пет 
пъти!) повече от заплащането на българина със същата квалификация и 
много често по-добър специалист от госта. За да приеме обаче 
българинът това икономическо смачкване, първо трябва да бъде 
смачкан психически. И това става чрез непрекъснатото изкривяване на 
собствената му история и достойнство. 
 
 

Защо българите не са тюрки 
или монголоиди 

 
 

В учебниците по българска история от десетилетия пише едно и 
също: „По произход прабългарите са тюрки“ /13/ - пише в академичния 
двутомник на БАН, издаден през 1954 г. в епохата на Вълко Червенков. 
Той е под редакцията на тогавашните „светила“ в историята - проф . Д. 
Косев, проф. Д. Димитров, проф. Жак Натан, проф. Хр. Христов, проф. 
Д. Ангелов. Те обясняват написването на тази история с необходимостта 
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от „марксистко-ленинско“ описание на древните и по-нови събития. 
През 1966 г. в учебника по история за 10 и 11 клас няма промяна: „По 
произход прабългарите са тюрки“ /14/. Авторите са почти същите 
професори: Косев, Христов и Ал. Бурмов. През 1958 г. в „Кратка 
история на България“ изводът е пак такъв: „Прабългарите спадали към 
тюркската етническа група“ /15/. 

И тук авторите са от Института по история към БАН: Димитър 
Ангелов, Бистра Цветкова, Крумка Шарова, Горан Тодоров, Кирил 
Ламбрев, Войн Божинов. Позоваванията са все на Васил Златарски, 
който от края на 19 век владее българската историография и налага 
това грешно мнение. 

Този рефрен върви до началото на 80-те години, когато БАН 
подготвя луксозно многотомно издание на историята на България, 
посветено на 1300-годишнината от създаването на държавата. Във 
втори том, публикуван през 1981 г., на стр. 60 произходът е пак 
тюркски, но с алтайска гарнитура: „Проучванията напоследък 
утвърдиха схващането, че прабългарите са принадлежали към тюркско-
алтайската езиково племенна общност, към която са спадали още хуни, 
хазари, авари, огузи, печенеги, кумани и др.“ /16/. 

Тук като някакъв Носферату, като Вечния евреин се появява 
отново името на Димитър Ангелов. Този виден историк явно е повтарял 
това изречение от епохата на Берия до епохата на Людмила. Ефектът от 
повторението е постигнат. Днес от сън да вдигнеш историк от кое да е 
поколение, той ще изрецитира, че българите са тюрки. Какво става след 
изгрева на демокрацията? Дали няма промяна? Има откъслечни 
проблясъци на разум, но не и цялостна промяна. Ето ви учебник по 
история за 11 клас от 2002 г.: „В последно време се утвърждава тезата 
за принадлежността на българите към алтайската езикова и етническа 
общност.“ /17/. 

Автори на оригиналната „алтайска“ (какво ли значи това?) 
теория, според която произхождаме от Западен Сибир и сме 
монголоиди са Йордан Андреев, Елена Стателова, Красимира 
Мутафова, Петко Петков и Тодор Мишев. Тези титани на мисълта 
стигат до извода, че българите са монголци, името им означава „ловци 
на самури“ и са номадско конно полудиво племе, което кара главно на 
кумис - кобилешко мляко. Неясно защо тези конни диваци при 
пристигането си на Балканите внезапно изоставят кумиса и се захващат  
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за мащабно мегалитно строителство на крепости, дворци и базилики от 
камък, при това ги правят най-големи и величествени в тогавашна 
Европа. Но за днешните и вчерашни академични папагали такива 
нелогични детайли нямат значение. Те се страхуват само от едно - да не 
вземе някой червенобузест бюргер от сакралната Европа да ги обвини в 
„национализъм“. 

Единствената прилична история за ученици е учебникът, 
издаден от „Планета 3“, с автори Петър Делев, Георги Бакалов, Петър 
Ангелов, Цветана Георгиева, Пламен Митев, Ивен Илчев, Евгения 
Калинова и Искра Баева. В този труд за първи път в български учебник, 
одобрен от Министерството на образованието, се отхвърля грешната и 
доказана като такава преди стотина години теория за тюркския 
произход на старите българи: „Старата и поддържана доскоро теза за 
тюркския произход на старобългарския език вече е сериозно оспорена 
от някои езиковеди. ...Според езиковеди по състав старобългарският 
език най-много се доближава до иранската група езици от Памиро-
Ферганския регион...“/18/. 

В този учебник за първи път се дава по-близка до истината 
трактовка на българския произход, като се зачерква кретенската версия 
за „татаро-монголския“ ни произход. Понятието „татари“ на монголски 
означава „чужденец“, а не име на народ, уточняват авторите. И добавят 
със съжаление, че в западните енциклопедии продължават да ни 
наричат „татаро-монголи“ по произход. Едно смело за българските 
конюнктурни историци обобщение в този труд също заслужава 
внимание - фактът, че за последните 250 години са се появили цели 17 
теории за произхода на българите. Многото хипотези, казват авторите, 
говорят или за грешен подход, или за толкова древни корени на 
българите, че е много трудно да се изгради единна теория. 

За първи път в учебник за средните училища се прави и 
изводът, че сме древен народ с история от 7300 години. Че българите 
принадлежат към малобройната група от най-древни народи в 
човешката история. 

Това е пробив, но не достатъчен. През последните години 
излязоха достатъчно убедителни доказателства, че ние, българите, не 
сме от тюркски произход. Последното от тях е от 2011 г. - генетичното 
изследване „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на 
българския народ",  проведено  от  специалисти  от Института по микро- 
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биология при БАН, Катедрата по медицинска генетика на МУ - София, 
и Националния геномен център. Според ръководителя на проекта акад. 
Ангел Гълъбов това е най-голямото генетично изследване на българи и 
то показва следното: 

1. Траките не са изчезнали, както ни лъжеха учебниците по 
история. Ние сме преобладаващо наследници на траките, което значи, 
че живеем от хилядолетия тук, по тези земи. 

2. Изследванията показват, че българските гени нямат нищо 
общо с турските въпреки властването на Османската империя в 
продължение на столетия. 

3. Българите не са и „славяни“, каквото и да означава този 
идеологически панславистки и пансъветски термин. 

Изводът е, че българското население е тук на собствена земя от 
7000 години най-малко, което значи, че сме с по-стари история и 
цивилизация от египетската, шумерската, еврейската и китайската. 

Нужно е масово пренаписване на учебниците и енциклопедиите 
по българска история, в което трябва да вземат участие останалите с 
непромити мозъци историци и учени патриоти, за които е по-важна 
истината за България, отколкото парите от европроекти или чужди 
фондации, дадени за антибългарска дейност. 
 
 

И преди ДНК изследванията 
се е знаело, че траки = българи 

 
 
Гигантската лъжа, че сме тюрки, монголци или „славяни“, което не е 
раса, нито антропологична група, а идейно понятие е разбивана много 
пъти от отделни автори след Освобождението. Сред тях са учени и 
изследователи от европейска и световна величина. Но в учебници и 
енциклопедии се налага все пак лъжливата теория, че сме пришълци в 
собствените си земи, а не истината - че сме предходници и създатели на 
културата, която днес наричат „елинска“ или „старогръцки“. Защо? 

Отговорът е един: има заинтересувани външни фактори 
българската история да не блесне в истинската си светлина. Защото 
тогава те -  примерно гърците,  ще трябва да  признаят, че са откраднали 
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не просто една музейна витрина, а цяла цивилизация. Така както се 
опитаха да откраднат Орфей преди няколко години с рекламния лозунг: 
„Елате в страната на Орфей“ - тоест Гърция. Има и други външни 
фактори, за които България като понятие и история не трябва да 
съществува. И ако ние не защитим истинската си история, няма кой да 
го направи. За съжаление през последния век са доминирали 
предателите в историческата ни наука и обществена сфера. Имало е 
обаче и истински будители на българския дух. 

По време на Възраждането ни това е големият наш националист 
Съби Стойков Попович, останал в историята ни като Георги Раковски. 
Раковски е не само бунтар или борец против турското иго. Той е 
задълбочен изследовател на историята и произхода на българите. Още 
през 60-те години на 19 век той е наясно, че ние сме по произход трако-
илирийци, че сме коренно население на Балканите отпреди тук да се 
заселят гърците, тоест отпреди хилядолетия и че гърците са откраднали 
нашата история. Този титан на епохата си пише ясно и категорично по 
тези теми, но писанията му остават непознати и непризнати за 
българската общественост до ден днешен. Защото противоречат на 
политическата и лъжовна идея, че българите сме пришълци, дошли тук 
през 7 век - малка тюркска орда, претопила се в славянското море. 

Раковски обаче е отречен от продажните ни историци след 
Освобождението като „налудничав“ и „екзотичен“ автор. Тези 
историци предпочитат да сме орда пришълци тук, по нашите земи, 
вместо истината, че сме коренно население от няколко хиляди години. 
Предпочитат самоунижението и самоотрицанието вместо националната 
гордост и фактите. 

Впрочем в учебниците за първоначалните училища отпреди 
Освобождението е пишело, че българите сме от индоевропейски 
произход. Ето пример от издадената от Христо Г. Данов през 1874 г. 
„Кратка българска история“: „ Този народ откъде си влече потеклото? - 
От индоевропейските народи...“ (илюстрация на книгата!) 

Как стана така, че по време на турското робство учебниците ни 
казват, че сме индоевропейци, а в модерния технологичен 20 и 21 век 
ни изкарват „тюрко-алтайци“? Какви болни мозъци изработиха и 
внедриха тази гадна лъжа? 

Утехата е, че през всички тези десетилетия на национално 
предателство от страна  на  историци  като  Златарски  и  всички  негови 
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епигони е имало и патриоти - интелектуалци, които са изнасяли 
истината за българския произход. На първо място това са титаничните 
фигури на доктора по история Ганчо Ценов и Раковски. За журналиста 
Стоян Шангов обаче днес почти нищо не се знае. Той е умишлено 
забравен. А е с много сериозен принос в българската журналистика и 
историография. 

Роден е през 1867 г. в Одринска Тракия, в Енидже, 
Лозенградско. В края на 19 век пише в хумористичните вестници 
„Фенер“ „Дяволско шило“ и др. От 1899 г. започва да издава в. „Поща“. 
По-късно става редактор на „Вечерна поща“, чиято основна тема е 
македонският въпрос. През 1923 г. Шангов издава няколко тома 
„Българска история“ много добре илюстрирана и с обилни цитати от 
антични и средновековни автори. В този труд известният журналист 
казва ясно: „Старите българи не се нито монголи, нито туранци 
(тюрки), нито фини...“ 

Друг един забравен наш голям интелектуалец - Никола Йонков 
- Владикин (1862-1918), журналист, писател и литературен критик, 
баща на големия ни конституционен юрист Любомир Владикин, пише 
още през 1911 г. книга, озаглавена „История на древните траки“, в 
която казва, че е престъпление наложената забрава над един от най-
великите народи на древността, на които Европа дължи населението си. 
„Този народ е стълбът на арийството, той е свидетел на Египет и 
Халдея, той им е помагал да проходят, да растат и да се цивилизоват, 
той даде религия и църковен език на Персия, на Туркестан и Индия, той 
основа Рим, той научи финикияните да подражават на индустрията му, 
той покори всички познати тогава народи и най-после обедини 
цивилизациите...“ 

Ето какви категорични обобщения са правили наши патриоти 
интелектуалци, но гласът им е бивал заглушаван от българофобите и по 
тяхно време, и особено след това - при комунизма. Такива автори бяха 
обявявани за „фашисти“ и „великошовинисти“ от просъветското 
управление на България през периода 1944-1989 г. 
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Забравеният Ганчо Ценов, 
или кой подмени българската история 

 
При разговор с един известен български историк през 

последните години отворих дума за Ганчо Ценов - изключителен учен 
от европейска величина, живял през годините 1875 -1952 и автор на 21 
исторически труда с огромен принос към старата история на българите. 
„Мани го тоя...“ - каза презрително професорът по история. Добре де, 
все пак как ще обориш това, което излага Ценов, и то с фактология и 
цитати на антични и средновековни автори в оригинал? - продължавах 
да упорствам аз. „Абе трябва да взема да го прочета...“ - изплю 
камъчето накрая известният историк. 

Този епизод очертава най-добре отношението към титана на 
историческата наука Ганчо Ценов, изхвърлен още в началото на 20 век 
от българската историография, защото теорията му противоречи на 
славянофилските и всякакви други българофобски тези, наложени от 
псевдоучени като Златарски, Мутафчиев и подобните им. А 
отношението на „научните“ ни среди е типично папагалско - отхвърлят 
го, без да са го чели. 

Кой е Ганчо Ценов? Ценов е роден през 1875 г. в с. Бойница, 
Кулско. Завършва история в Софийския университет. Започва работа в 
отдел „Култура“ на Военното министерство, което го изпраща на 
специализация в Берлин през 1900 г. Защитава докторска дисертация в 
Берлинския университет на тема „Произход и история на българския 
народ“. За епохата Ганчо Ценов е единственият български историк, 
получил докторат в Берлин. За трудовете си Ценов провежда гигантски 
изследвания във Ватиканската библиотека. Средства за това осигурява 
богатата му съпруга. Благодарение на тези усилия през 1910 г. се 
появява фундаменталният му труд „Произходът на българите и 
началото на българската държава и църква“. Появата на Ценов на 
сцената на българската историография е посрещната на нож от 
тогавашният деребействащ псевдоисторик Златарски и обкръжението 
му. Теорията на Ценов разваляла славянофилската глупост за малката 
българска тюрко-алтайска орда, която дошла по нашите днешни земи 
през 7 век и се стопила в славянското море. Вездесъщият Златарски 
прави  всичко  възможно  Ценов   да   не  получи  катедра    в   Софийския 
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университет, въпреки че e най-ерудираният историк и единственият 
български доктор на науките в Берлинския университет. Ценов е 
принуден да издава трудовете си на частни начала и да ги 
разпространява извън академичната среда. След 1944 година името на 
Ганчо Ценов е напълно забранено за изучаване, а книгите му - 
инкриминирани. Пишещият тези редове си спомня, че отделни 
произведения на Ганчо Ценов се намираха срещу солидни суми и рядко 
в полулегалното общество на книголюбителите антиквари. Авторът им 
беше заклеймен като „великобългарски шовинист“ от наложената от 
ционизма комунистическа власт в България. 

През годините, в които е отхвърлен от академичните среди, 
въпреки по-високото си ниво от всички български професори по 
история, Ганчо Ценов издава със семейни средства книгите си. Те са 
следните: 

1. „Праотечеството и праезикът на българите“, издадена през 
1907 г., 215 страници; 

2. „Седмичните дни като белег на старо християнство у 
славяните“, сп. „Преглед“, кн. 4, 1907 г. 

3. „Българите са по-стари поселници на Тракия и Македония от 
славяните“, София, 1908 г., 82 страници; 

4. „Критически разбор на българите“, издадена през 1910 г., 82 
страници; 

5. „Произходът на българите и началото на българската държава 
и българската църква“, издадена в София през 1910 г., 472 страници; 

6. „Първите религиозни борби в България“, издадена в София 
през 1912 г., 24 страници; 

7. „Покръстването на българите“, издадена през 1914 г. 
8. „Хиляда години ли от смъртта на Св. Климент Охридски“, 

издадена в София през 1914 г., 16 страници; 
9. „Кой е Климент Охридски?“, издадена в София през 1915 г., 

52 страници 
10. „Произходът на хуните“, издадена в София през 1915 г., 48 

страници; 
11. „Русия и завоевателните стремежи на сърбите“, издадена в 

София през 1915 г., 111 страници; 
12. „Препирните за народността на българите. В що се състоят и 

защо се водят“, издадена в София през 1936 г., 32 страници; 
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13. „Кроватова България и покръстването на българите“, 
издадена в София през 1937 г., 144 страници; 

14. „Народността на старите македонци“, издадена в София през 
1938 г., 10 страници; 

15. „Прокопиевите хуни и Теофановите българи. Турци или 
славяни основаха българската държава“, издадена в София през 1938 г., 
53 страници; 

16. „Хуните, които основаха българската държава. Техният 
произход и тяхното християнство“, издадена в София през 1940 г., 102 
страници; 

17. „Wer hat Moskau im Jahre 1812 in Brand gesteckt?“ Ebering, 
Berlin, 1900; 

18. „Goten oder Bulgaren“, Leipzig, 1915; 
19. „Geschichte der Bulgaren“, Steiwetz, Berlin, 1917; 
20. „Die Abstammung der Bulgaren und die Urheimat der Slaven“, 

Walter De Gruyter&Со., Berlin und Leipzig, 1930; 
21. „Geschichte der Bulgaren und der anderen Subslaven von der 

romischen Eroberung der Balkanhalbinsel an bis zum Ende des neunten 
Jahrhunderts“, Walter De Gruyter&Со., Berlin-Leipzig, 1935 

 

Как е възможно такова огромно и задълбочено творчество - 
съдете само по заглавията - да остане извън погледа на българската 
общественост? Може, когато заработи машината за промивка на 
мозъците. Когато върху един истински изследовател на автентичната 
българска история бъде залепен етикет „шовинист“ и той бъде 
бойкотиран от продалите се на чужди интереси интелектуалци. Нима 
днес не се повтаря същата история? Нима в сегашно време не виждаме 
интелектуалци, продали душите си на фондациите на Сорос или някой 
друг международен мошеник и престъпник? Учени, които искат да се 
замени кирилицата с латиница, български преподаватели, които воюват 
срещу българската история и искат да пишат учебници, в които няма 
турско робство, а „присъствие“? Нима дъщерята на Ганчо-Ценовия 
противник Петър Мутафчиев - писателката Вера Мутафчиева, не е 
достоен наследник на деформатора на българската история - своя 
баща? Нали същата „интелектуалка“ подкрепи идеята да се строи 
паметник на българоубиеца Сюлейман паша, изклал българското 
население на Стара Загора, Казанлък и околностите през 1878 г.? 
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Съвсем логично и закономерно при толкова много национални 
предатели, Ганчо Ценов е обявен за вреден, а огромното му творчество 
потъва в забрава. Днес патриотични издатели правят героични усилия 
да издадат фототипно поне някои от книгите на Ценов и това показва, 
че българският дух с жив и търси истината. А каква е истината за 
произхода на българите? 

Според най-истинския историк Ганчо Ценов българите са преки 
наследници на траките, те са живели по днешните ни земи много преди 
седми век - още столетия преди Христа, те са християнизирани много 
по-рано от другите европейски народности и са дали писменост и вяра 
на цяла Европа. Това, разбира се, е най-схематично очертаване на 
Ценовата теза. 
 
 

Защо Ценов е отхвърлен? 
 

 
Парадоксалното е, че и Ганчо Ценов, и неговите непримирими 

опоненти Васил Златарски, Стефан Младенов, Петър Мутафчиев, 
Петър Ников, панславистът Ватрослав Ягич и руснакът Николай 
Державин, използват същите исторически източници. Но изводите им 
са различни от тези на Ценов. Този парадокс се обяснява много просто, 
ако гледаме историята през политиката. А това винаги е било така. 
Знаем добре как се пренаписва един учебник по история в зависимост 
от политическата конюнктура. В романа-антиутопия на Джордж Оруел 
„1984“ пък това е очертано като задължителна характеристика на 
властта. Там цели екипи пренаписват дори вестниците - разбира се, 
това е художествена хипербола, но базирана на истински факти. У нас 
цели екипи от академични светила написаха след 1944 г. историята на 
България като борба между работническата класа и буржоазията. Бяха 
изрязани като със скалпел отделни епизоди от историческото ни 
минало или дори личности и събития. Така е постъпвано и с 
българската история от страна на т.нар. славянофили. Именно с тях 
влиза в битка Ганчо Ценов и понася тежки преследвания. В периода 
между Първата и Втората световна война сред българските 
интелектуалци се оформят кръгове като „Българска орда“, които искат 
да   внесат   някаква   реабилитация  в  тезата,  че   българите  са   някакво  
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номадско племе, по-низше от славянското море, в което се е претопило. 
Но корекцията на „Ордата“ не  е повече от вариант на фалшивата теория 
на панславистите - славянско море и диви пришълци прабългари, 
дошли тук през седми век. В този вариант „Ордата“ само пледира 
пришълците, ако може, да не се възприемат като диваци, а като част от 
цивилизован народ, живял в близост до китайците и описван от техните 
хроники. Но това не променя основното - че българите са късни 
пришълци на Балканите, а основното население тук няма нищо общо с 
тях. Именно тази грешна конструкция атакува Ганчо Ценов. И точно 
затова е изолиран така жестоко от учени и политици, продали се на 
българофобите. 

Ценов твърди, позовавайки се непрекъснато и коректно на 
антични и средновековни източници (които той чете в оригинал за 
разлика от опонентите си), че българите са автохтонното (коренно) 
население на Балканите и в различни периоди са наричани от други 
народности различно: траки, трако-илирийци, готи, гети, скити, 
склавини, славяни, мизийци и пр. Това обаче не променя тяхната 
еднородност и автентичност. Според Ценов българите са и 
християнизирани много по-рано от общоприетото - още през 2-3 век. 
Според други изследователи това е станало още през апостолските 
времена. 

Друг въпрос е, че в официозната, наложена чрез лъжа и 
подмяна история траките нямат общо с българите. Те се били стопили и 
изчезнали като захар в чай. Много забавно звучат дебелите академични 
томове по стара българска история, в които периодът между 1-2 век и 
5-6 век е празно поле. В началото на този период има траки, които 
според Херодот са „най-големият народ след индийския“. Как така най-
големият след индийския народ ще изчезне в резултат на римското 
господство, като знаем, че римляните не са избивали народите, 
покорени от тях, а са ги включвали в империята и са обирали 
материалните им блага. На този въпрос академичните историци не 
отговарят, заобикалят го и им е по-лесно да повтарят мантрата, че 
траките се „претопили“ в славянското море, както и по-късно 
наричаните от тях „прабългари“. Значи всички други освен славяните 
се претопяват по един неестествено бърз начин? Ето с тази антилогика 
българската историография е манипулирана десетилетия. Слава Богу 
през  последните  години  излиза  достатъчно, макар  и  хаотично подна- 
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сяна литература на автори като ст.н.с. д-р Йордан Табов, Климент 
Василев, Александър Мошев, ст.н.с. д-р Петър Добрев, проф. Йордан 
Николов, д-р Я. Шопов, д-р Л. Цанков, Т. Ялъмов, Светлозар Попов, 
Константин Каменов, Здравко Даскалов, Ради Панайотов, Боно 
Шкодров, Детелин Вълков и др. 

В текстовете на тези изследователи, макар и несистемно, се 
изгражда една вярна и правдива история на българите - като на един от 
най-древните и духовно извисени народи в света, създатели на 
значителна материална и духовна култура. Като на народи водачи, 
народи, създали няколко огромни империи в античността и 
средновековието и дали духовна светлина на цяла Европа. 

Това не са пресилени идеи. Не са „израз на провинциални 
комплекси“, както се опитват да изкарат нещата снобеещите 
поклонници на националнихилизма. Това е историческата истина, 
затрупана под много пластове лъжа и фалшификация, които ние - 
днешните потомци на духовната страна България, съществувала преди 
хилядолетия, сме длъжни да разчистим. Национализмът е инструмент 
за постигане на тази цел. 

 
 

Какви сме по произход 
и защо се казваме българи 

 
 

В безумието и продажната си дейност фалшификаторите на 
историята ни като Васил Златарски и неговите поддръжници стигат до 
откровени абсурди. Като например твърдението на проф. Иван 
Шишманов за произхода на името „българин“, „България“. Според този 
„учен“, за когото ще срещнете суперлативи в енциклопедиите, името 
„българи“ идвало от името на река Волга, край която нашите предци си 
пасели конете. Простото историческо съпоставяне доказва, че по 
времето, в което част от огромната народност на старите българи са 
живеели наистина до тази река, тя се е наричала Итил, а не Волга. По-
скоро реката е кръстена на нашите предци, отколкото обратното. Но за 
корифеи на лъжата като Шишманов историческите факти нямат 
значение.  Тези  обслужващи  тогава  славянофилската  теория агенти на 
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чужди интереси като него са гледали само едно - да наместят накриво 
фактите към фалшивата теория за ордата, дошла от Изток и вляла се в 
славянското море. 

Защо е тази бясна амбиция да се изкривява българската 
история? Защото след Освобождението в Европа и Русия се появява 
стремеж България да бъде очертана в границите между Стара планина 
и Дунав. Така е изгодно на Русия, която се стреми към Проливите и не 
иска българите да имат държава до Бяло море, макар границите на 
Екзархията да са такива. На Западна Европа пък не й харесва да има 
силна българска държава, която да измести създадената вече послушна 
на Англия гръцка държава. Ето как България трябва да бъде разкъсана 
на пет парчета и тя е разкъсана по време на Берлинския договор от 1879 г. 

Интересите на враговете - Русия и Англия, се обединяват на 
гърба на страдаща България. Благодарение на невероятния национален 
дух на новите български държавници и интелигенция само шест години 
след зловещия Берлински договор българите извоюват със свои сили 
обединението на Княжество България и Източна Румелия. Родината е 
обединена, но не изцяло. Извън пределите, под робство остават 
Македония, Тракия и Добруджа и Поморавието. 

Но откъде идва фалшивата теория за българската народност 
между Дунава и Стара планина? Утвърждава я националният предател 
Васил Златарски, който се съгласява с нея под влияние на Русия и я 
налага в учебници и енциклопедии. Много хора ще подскочат от 
силните думи, които използвам за смятания за класик на историческата 
ни наука Васил Златарски. Но преценете сами - същият този Златарски 
знае добре, че според Никифор Грегорас българите преди шести век са 
владеели не само двете Мизии, но и Македония и останалата Илирия. 
Знае, но премълчава този факт и налага лъжата, че сме на Балканите от 
седми век натам. 

Златарски знае също, че в хрониката на Манасий се казва, че по 
времето на император Анастасий (491-518) българите са владеели 
Долната охридска земя и цяла Македония, но го е премълчал. Златарски 
е знаел и за картата на св. Йероним (4 в.), в която Мизия е наречена 
България, но го е премълчал. Златарски е знаел и това, че в хрониката 
на владиката Йоан от Никиу Мизия е наречена „провинция България“. 
Там се казва, че роденият в Залдаба (днес Шумен) Виталиан се надигнал 
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през 516 г. срещу император Анастасий. Срещу него императорът 
изпратил по море към Варна военачалника Кирил. Сражението станало 
между Варна и Шумен, след което Кирил се оттеглил към Варна, а 
Виталиан останал в провинция България. Всичко това е било известно 
на Златарски, но го е премълчал. Златарски е знаел, че според Йордан 
(6 в.) в Долна Мизия, Тракия и Македония „само българи живеят“. 

Златарски е знаел и трудовете на Константин Порфирогенет, 
който описва, че при Константин Велики (306-337), че поради 
нападенията на българите направил от Тракия особена провинция за 
защита на Цариград. На друго място същият Порфирогенет, описвайки 
появяването на сърбите при император Хераклий (610-640), пише: 
„Когато България се намираше под римска власт, умря князът на 
сърбите, който беше избягал при императора.“ 

Всички тези неща Златарски ги е знаел, но вкарва в 
официалната ни история лъжливата, антибългарска теза за 
първоначалната поява на българи едва в края на 7 век, при това, 
описвайки ги като орда тюрки. Как да наречеш такъв мастит лъжлив 
историк освен „национален предател“. Той така е увредил идеята за 
произхода и историята ни, че са нужни огромен труд, усилия и време, 
за да възвърнем истината за българите. 

През 20-те и 30-те години на 20 век Ганчо Ценов не само 
разобличава Златарски като лъжец, но и спечелва съдебно дело, 
защитавайки своята теза срещу тази на Златарски. Уви, в учебниците 
остава лъжата на Златарски. Ценов доказва, че българи са живели по 
земите на Балканския полуостров от Бяло море на юг до Моравия на 
изток, включително в цяла Македония и Южна и Северна Добруджа. 
При това са живели векове преди Христа и векове след това без 
прекъсване или „претопяване“. Че трако-илирийците, скитите, фригите, 
славяните, готите, мизите са едно и също - българи, населявали 
днешните земи на България още през елинистичната епоха и 
извършвали премествания отвъд и отсам Босфора като нещо обичайно 
по време на Троянската война и след нея. Цяла Мала Азия е била 
населена по време на описваните от Омир събития не от гърци, а от 
тракийски племена и от техните предшественици - пеласгите, тоест -
днешните българи. 
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Ценов доказва, че българите са били християнизирани още през 
3-4 век и че евангелието на готския епископ Улфила е българско. Това 
евангелие днес се пази в шведския град Упсала и е на език, близък до 
кирилицата. Наричат този език „готски“, но понеже лъжливата 
официозна наука е решила, че готите са предци на германците, искат да 
намерят прилика с днешния германски език и езика на евангелието. 
Такава няма по простата причина, че евангелието е писано на езика на 
старите българи. 

Че българите са старите и коренни жители на Балканите, 
свидетелстват хроники, известни на науката, но пренебрегвани кой знае 
защо. Ето какво казва например една хроника на антиохийския 
богослов и хронист Йоан Малала, живял през 6 век: „Сий Ахилес имал 
своя войска, която тогава се наричала мирмидони, днес българи и 
хуни...“. Хрониката на Малала е описание на света и обхваща историята 
на човечеството от библейски времена до епохата на самия Малала - 6 
век сл. Хр. /19/. 

Цитираният момент е от книга 5-а и описва Троянската война с 
нейния основен герой Ахил, който водел своя войска от мирмидонци, 
днес - българи. Текстът на Малала е преведен в България по времето на 
Симеон (893-927 г.) и влиза като основно съчинение в сборник, изве-
стен днес като „Български хронограф“. Сборникът се е запазил чрез 
преписи в руски сборници от края на 15 век. През 12 век българският 
хронограф е популяризиран от руския учен княз М. А. Оболенски. А 
архимандрит Леонид през 1899 г. го нарича „първия славянски 
хронограф в елинска редакция“, тоест първия български хронограф. А 
друг руски учен - А. А. Шахматов през 1900 г. го признава за 
„древнобългарска енциклопедия“. 

След това сериозно научно признание обаче съчинението на 
Йоан Малала остава неизвестно за широката българска публика през 
целия 20 век. То не се споменава в учебници и енциклопедии 
десетилетия наред. Едва в днешни дни се появяват научни статии в 
отделни издания, които изследват текста на Малала и въобще говорят 
за него. 

Щом българите са били мирмидонци по времето на Ахил - 
хиляда и триста години преди Христа, значи те са коренното и по-старо 
от гърците население на Балканите и днешната част на Гърция и 
Турция.  Този исторически факт се подкрепя и от доста  други  сведения,  
 
 

36 



включително и от откритията в Перперикон и Татул, направени от 
проф. Николай Овчаров. В тези древни тракийски, тоест български 
светилища и селища, е имало силно развита цивилизация, която не е 
гръцка, показват находките. Най-старата монотеистична религия, 
проповядвана от Орфей, е създадена тук - в българските земи. По-стара 
от юдейската и мюсюлманската. Тук са се произвеждали златни и други 
произведения на изкуството, които говорят за свръхцивилизация, 
предхождаща гръцката. 
 
 

Как гърците откраднаха 
древната ни история 

 

 
Гърците имат шанса да се освободят петдесет години преди нас. 

Половин век, който е достатъчен, за да произведат една фалшива 
древна история на стария цивилизован свят. В тази история те 
приписват древните тракийски митове и легенди на „древните гърци“. 
Само че историческите факти сочат, че до седми век преди Христа по 
земите на днешна Гърция няма никакви гърци. Там живеят 
разклоненията на тракийските народности, които, както казва Йоан 
Малала, векове след това се наричат българи. Тоест предците ни са 
създали цялото това богатство от митове, религиозни сюжети и 
легенди, които днес се учат като „древногръцки“. Докато българите са 
се борили за самостоятелност на българската църква, вдигали са 
въстания и са създавали тайни комитети, гърците под крилото на 
масонска Англия фалшифицират древната история. Издават се 
редакции на стари автори със заличени текстове в тях, доказващи 
тракийския произход на основните герои на Троянската война - Ахил, 
Язон, Орфей, Херакъл. 

Божествата, които учим днес като „гръцки“, са тракийски 
(старобългарски) - Дионис (Бакх), Зевс - Замолксис, и т.н. 

Имайки цели петдесет години да обработват световното 
обществено мнение, гръцките лобисти пробутали и най-голямата си 
фалшификация - гордостта на днешния гръцки туризъм - Акропола. 
Тази символична вече за южната ни съседка  останка  от  древен  храм  е  
 
 

37 



 
сглобена и монтирана върху основи на стара крепостна стена, строена 
от старите българи - траки. През 60-те години на XIX век са събаряни 
цели кули от крепостната постройка и върху основите им е монтирана 
колонадата, която днес служи за емблема на Гърция. Това се вижда от 
запазени фотографии от епохата. Но как досега нито един археолог не 
зададе въпроса как се е запазил Акрополът на този хълм през 
хилядолетията, като знаем, че днес намираме останките от такива 
постройки винаги под земята, под пластове пръст и натрупвания? Нито 
една постройка от епохата на Акропола не е намирана така - поставена 
като на пиедестал върху хълм, върху средновековни останки и странно 
запазена от безброй нападения, земетресения и всевъзможни 
катаклизми. 

Впрочем самият Страбон, бащата на географията, казва 
директно, че „атиняните обичат чуждото“, тоест - обичат да крадат: 
„Атиняните обичат чуждото. Както в други отношения, тъй и в 
религията те са приели толкова много чужди свещенодействия, та са 
станали за присмех дори в комедията. Между другото, те са приели и 
тракийските, и фригийските свещенодействия...“ /20/. 

Българската столица Плиска, която е била по площ и мащаби 
по-голяма от Константинопол - 26 кв. км (през VIII - IX век 
Константинопол е 17 кв.км.) няма нито една сграда, запазена както 
Акропола. Не само сградите, но и старите български ръкописи са 
унищожавани, и то по заповед на гръцки владици, които са знаели 
добре какво затриват - истинската история на Балканите, която 
всъщност е българската история. 

Въпреки това истината излиза наяве и ни дава да разберем, че 
най-старото и цивилизовано население на Балканите са древните траки, 
които днес се наричат българи. 
 
 

Генетиката доказа, че сме тук 
и сме същите отпреди 8000 г. 

 

Това се доказва и от най-модерни научни изследвания. През 
2004 г., март, в американското списание „The American Journal of 
Human Genetics“ („Американско списание за човешка генетика“) беше 
публикувано огромно международно генетично изследване на У-хромо- 
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зомите сред мъжете. Мъжките У- хромозоми единствено дават данни за 
приемствеността на качествата и характеристиките на рода. По този 
начин бе установено, че съвременният човек в днешния си вид има 
прародина в днешна Етиопия преди 100 хиляди години. В нашите земи 
е достигнал преди около 70-80 хиляди години. Най-старите засега 
открити археологически находки у нас датират цивилизация на високо 
ниво отпреди 7-8 хиляди години - далече преди шумерската и 
египетската. И тук е най-любопитният момент в генетичното 
изследване - проучването на останките на скелети и на генетичния 
материал на днешните българи, живеещи в днешна България, показва, 
че ОКОЛО 30% ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ МЪЖЕ НОСЯТ 
СЪЩИЯ ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ КАТО ТОЗИ НА ДРЕВНОТО 
БАЛКАНСКО НАСЕЛЕНИЕ ОТПРЕДИ 7800 ГОДИНИ! 

Какво се случи след публикуването на този сензационен 
материал? Мислите, че академичните историци, които твърдяха, че 
траките са се стопили и ние - днешните българи, нямаме нищо общо с 
тях, си изядоха дипломите и се скриха в манастир? Не, те продължават 
да пишат учебници, в които разпространяват лъжите си. И още нещо - 
генетичните данни говорят, че древните обитатели на Балканите - тоест 
пратраките, са се появили тук като етнос и цивилизация и оттук са се 
разселвали към Мала Азия. Това научно откритие дава основа за обрат 
в историческите теории и потвърждава тезата на Ганчо Ценов, че 
старите българи са същите народности, които през вековете са 
наричани с различни тракийски, скитски и хунски имена, но са 
автохтонното население на днешните ни земи и само са се разселвали 
на юг и изток, за да се върнат пак тук след обиколка на Черно и 
Каспийско море. 

Нови изследвания на учени като Петър Добрев пък доказаха 
през последните двайсетина години категорично, че българите не са 
тюрки по произход и са имали поне три държави в областта Бактрия, 
край Хиндукуш и Памир. Че са ираноезичен народ и са носители на 
знание и държавност там, където са се настанявали. 

Има и други, по-стари генетични данни, които са известни на 
едно затворено общество от учени, но не и на широката общественост. 
Например  фактът,  че  досегашните  генетични  изследвания  сочат,  че 
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днешните българи са 60% европеиди от средиземноморската група - 
MEDITERRANIAN. Докато днешните гърци са само 40% такива. Значи 
гърците са по-скоро нещо друго, но не и европеиди. Други 30% от 
българите са европеиди от типа ALPINE, DINARIC. Групата тип NEO-
DANUBIAN, тоест „славянската“, група е представена сред българите 
едва с 5%. Точно толкова са и представителите на тюркската група - 
TURANID. Интересно е, че сред унгарските тюркската група е цели 
25%, което е повече от наличието на тюркския тип TURANID в самата 
Турция - 20%. В Турция тюркският тип е колкото българския - 
MEDITERRANIAN - 20%. Това доказва, че в днешна Турция има 
повече остатъци от жителите на някогашните български владения в 
Мала Азия, отколкото тюрки. 

Въпросът е в това, че повечето изследователи хващат един или 
няколко епизода от много старата история на българите и разнищват 
подробностите в този епизод до умопомрачаване. Например 
памирската тема в момента заема огромна част от изследванията на 
автори като Петър Добрев и други. Техните доказателства, че сме 
индоевропейска, а не тюркска народност са верни, но не дават 
цялостната картина на нашето историческо развитие. Вторачвайки се в 
Памир, тези изследователи го обявяват за първородина на българите. 
Грешка! Памир и Хиндукуш, древна Бактрия, както и Волжка България 
са само етапи от световния кръговрат на българите, не са прародината. 
Прародината е тук, където сме сега, и винаги е била тук. През вековете 
често от разселилите се преди 7500 години наши предци са се връщали 
у дома. И точно защото са се връщали при своите и вкъщи, те не са 
имали проблем с населението, останало по тези земи. На това се дължи 
братският прием между тукашното население и преместилите се 
сънародници на Кубрат през 7 век. Свои са идвали при свои, а не „орда 
прабългари“ при „славяни“. Славяни е просто едно от наименованията 
на българите през вековете. 

Много често виждаме дървото, но не и гората. Цялото остава 
неизяснено. А цялото е общата теория за европейския произход на 
българите, за тяхното разселване на юг и изток и завръщането на 
разроилата се народност през различни епохи обратно тук, на 
Балканите, в днешните и древните земи на българите. 
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Какво се е случило и защо имаме 
много „родини“ в Евразия 

 
Преди 7600 години - над пет и половина хилядолетия преди 

Христа, се е появил Босфорът като проток. Дотогава сушата е свързвала 
Европа и Азия. Черно море е било сладководно езеро, около което е 
процъфтявала високоразвита цивилизация. Разликата в нивото между 
Черно море и днешното Егейско море била 90-120 метра. При 
поредното разтопяване на ледници преди 7600 г. водите на световния 
океан проправили път през сушата и нахлули в Черно море. Резултатът 
бил потоп, описан в не едно историческо и религиозно съчинение. 
Доказателствата за това са изложени в изследването на Уилям Райън и 
Уолтър Питман „Ноевият потоп“. /41/. 

През 1985 г. подводно археологическо проучване със специална 
подводница открива в района на древните брегове отпреди потопа един 
предмет във форма на чиния. Той е наречен „чинията на Ной“ и по него 
има писменост, която беше определена от нашия учен Боно Шкодров, 
занимаващ повече от 10 години с разчитане на древни писмености като 
протошумерска. Шкодров смята, че същите писмени знаци има и в 
находките край Караново Сливенско, в Магурата и Градешница. 

Като протошумерски определи знаците по чинията и 
световноизвестният белгийски учен лингвист Харалд Хаарман. Според 
него знаците трябва да се датират около 6000 години пр. Хр. и могат да 
се сравняват с протошумерските знаци. 

Но какво значи това тогава? Излиза, че по нашите земи се е 
родила цивилизацията, която се е развила по-късно като шумерска, като 
„древната цивилизация на земята“. Явно има и по-древна от най-
древната и тя е Варненската цивилизация, развила се по нашите земи 
преди 7500-8000 години. И тъй като генетичните изследвания пък 
сочат, че около 30% от днешните мъже на България са със същите 
генетични белези като мъжете отпреди 8000 години, живели тук, то 
изводът е, че българите са по-древен народ от шумери, акади, египтяни 
и юдеи и са създали висока цивилизация преди тях. Това трябва да се 
учи в българските учебници, а не измишльотините на изпилените 
мозъци, наричащи се учени, които ни обясняват, че сме номади, появили 
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се в Европа през 7 век. 
Но за да се изучава истинската теория за произхода на 

българите, е нужна една подробност - националисти да управляват 
България. 

Високата предшумерска цивилизация от нашите земи, чиито 
останки се намират днес по нашето крайбрежие и под водата, се 
разпръснала на юг, на изток и на запад. Основателите на шумерската 
цивилизация, считана погрешно за най-стара, са пришълците от Черно 
море. Основателите на ведическата древноиндийска цивилизация са 
също пришълците от Черно море. 

Основателите на египетската цивилизация също са пришълци 
от Черно море. Това не е ексцентрична теория, това е потвърдена от все 
повече съвременни открития фактология. 

Дори в класическата ни литература има доказателства, но се 
пренебрегват. Николай Райнов в своята „История на пластичните 
изкуства“ цитира египетския т. нар. „Царски папирус“, съставен около 
1500 г. пр.Хр. В тоя папирус се казва, че във времето, което съответства 
на V хилядолетие пр. Хр., от север са дошли полубогове, наследници на 
бог Хор. /42/. 

Според редица учени - историци и лингвисти като Гелб, 
шумерската писменост е пренесена от друг културен кръг, който той 
нарича „елемент Х“. 

Такова е положението на юг от Черноморието след потопа от 
5600 г. пр. Хр. 

На изток също се разселва част от нашите предци. През 20 век 
станаха открития, които доказват това. В пустинята Такламакан, в 
Таримската котловина бяха открити погребения - само на едно място 
113 гроба, на възраст 4000 години. Шокът за откривателите беше в 
това, че погребаните - много добре запазени поради пустинния климат, 
мумифицирани тела бяха на европеиди, на бели хора с европейски 
черти и антропологични белези, съответстващи на индоевропейците от 
т.нар. „понтийски тип“. Намерени са остатъци от колела, такива, 
каквито са открити и в днешна Украйна, на възраст 3000 г. пр. Хр. и в 
днешна България в с. Биково, Сливенско, на същата възраст. Намерени 
са следи от развито коневъдство и култура, каквато е при Варненския 
некропол отпреди 7600 години. По мумиите са открити следи от 
операции в коремната област. 
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Карта на Черно море с очертания отпреди скъсването на Босфора и 
превръщането му от езеро в част от Световния океан. Първото 
обработено злато в света във Варненския некропол е остатък от 
тази високоразвита цивилизация, от която произлизаме и ние - 
днешните българи. Доказано е вече от ДНК експертизи. Какво още 
трябва да изчакат инертните ни учени-историци, за да напишат ясно 
учебника по история, който да започва така: „ Ние, българите, сме по-
стара цивилизация от шумерската, египетската, еврейската и 
гръцката“? 
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Карта на разселването на прототрако-българската 
цивилизация преди 7600 години от книгата на Райън и Питман 
„ Ноевият потоп“. След вдигането на водите на Черно море с 
около 150 метра нашите предци са се разселили на запад до 
Ламанша. 
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Една част от прародителите на българите са поели на изток и 
са създали няколко цивилизации - в Двуречието, край Памир и 
Хиндукуш, край Каспийско море и отвъд Урал. За да се връщат 
периодично и на части в прародината на Балканите. 
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В учебника за българчета още през 1874 г. в тъмните години 
на робството се е казвало, че сме „ индоевропейски народ“, а 
не „тюрко-алтайско племе“. Излиза, че преди 
Освобождението сме знаели по-вярно историята си. После са 
започнали изкривяванията. 
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Защо преди Освобождението началните ни ученици са учили 
вярната теза, че сме индоевропейски народ, а след 
Освобождението започват да наливат в главите на учащите се 
глупостите за „ ордата“ от Азия, дошла през 7-ми век? Кой 
подмени историята ни? 
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Марин Дринов е един от сериозните разобличители на „ чудо-
финската“ и „тюркската“ теории за произхода на българите. 
Положителното при него е, че поддържа версията за 
присъствие на българите много преди Аспарух по нашите земи, 
но грешката му е, че ги смята за потомци на „ славяните“. 
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Царственикът е бил разпространено четиво в средата на 19-ти 
век сред българите. В него се говори за български владетели в 
Централна и Източна Европа столетия преди Христа. 
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Въпреки че в учебниците си учехме лъжата, че траките нямали 
писменост и език, големият наш учен-филолог Владимир 
Георгиев издаде уникален труд през 1977 г., в който посочва 
около 1500 географски названия и лични имена, оцелели до днес и 
доказващи приемствеността траки - днешни българи. 
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Големият наш възрожденец и меценат Васил Априлов още през 
1841 г. твърди аргументирано, че Кирил и Методий са българи и 
езикът на богослужебните книги е старобългарски, че 
Реймското евангелие, на което са заклевали всички френски 
крале, е на старобългарски и че всички „ славянски наречия“ са 
повторение на старобългарския. 
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Малко известната история на Йеросхимонах Спиридон от 1702 
г. описва българските царства в днешните ни земи векове преди 
Христа. 
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Големият български учен-биолог Методи Попов доказа с 
изследванията през 1938 г. си върху наследствеността и 
расовата принадлежност на българина, че не сме монголоиди и 
тюрки. 
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Юрий Венелин пише история на българите, преведена от 
бащата на Христо Ботев - Ботю Петков през 1853 г. За първи 
път след векове турски мрак чужденец посочва, че има 
няколкомилионен български народ, който не е гръцки, сръбски 
или някаккъв друг. Дотогава много хора от сочения за просветен 
Запад не са знаели елементарни факти за нас, а и не са се 
интересували. 
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Книгата на Стоян Шангов „ Българска история“ от 1923 г. е в 
противоречие с официалната версия за славянското море и 
пришълците „ прабългари“ през 7-ми век. Точно затова той е 
отречен и забравен след 1944 г. 
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Великият Раковски още през 50-те години на 19-ти век доказва, 
че българите сме по-стари заселници на Балканите от гърците. 
В книгата си „Ключ българскаго езика“ той изследва античните 
корени на българския език и дава началото на теорията за 
трако-илирийския корен на българите. 
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Колко български студенти и ученици знаят, че Раковски издава 
още през 1865 г. в Букурещ списанието „ Българска старина“, в 
което излага аргументи в полза на теорията за античното 
сродство между старобългарския език и санскритския, както и 
за връзки между старите българи и цивилизациите във Вавилон, 
Халдея и Хиндукуш. Днес излизат все повече доказателства за 
прозренията на непризнатия у нас Раковски. 
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Уникален сборник с народни песни, събирани сред помашкото 
население у нас преди Освобождението, издадени в Белград през 
1874 г. Тези песни потвърждават присъствието на българите 
от хилядолетия тук на Балканите и разкриват древната им 
космогония. 
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Ганчо Ценов е истински титан в 
българската историография. Над името 
му е наложена забрана след 1944 г., 
преди това не са му позволили да 
преподава у нас, въпреки че защитава 
докторат по история в Берлинския 
университет. Тотално подложен на 
забрава и по времето на цар Борис III, и 
при комунистите. „Грехът“ на Ценов е, 
че опонира на лъжеисторика Васил 
Златарски, виновник за налагането на 
българофобската теория за произхода 
ни като „тюркско“ племе или „ чудо-
финска“ малка орда, която дошла 
отнякъде си през 7 век на Балканите от 
изток. Златарски знае фактите, които и 
Ценов знае - хроники и свидетелства, 
доказващи българското присъствие 
много преди 7-ми век тук, но ги 
премълчава и изкривява. Златарски е 
истински престъпник в преправянето на 
историята ни, но това до днес не се 
казва ясно от академичните ни среди. 
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Фундаменталният труд на Ганчо Ценов „Произходът на 
Българите и начало на българската държава и българската 
църква“ е истинска революция в историческата ни наука. За 
съжаление продажните ни учени в гилдията правят всичко 
възможно да потопят в забрава това изследване. И днес 
българската история дължи признание на Ганчо Ценов. В 
учебниците и енциклопедиите това име трябва да влезе 
задължително и това ще стане, когато националисти 
управляват България. Тогава всички ученици ще учат 
истинската история на произхода и развитието на българите 
през хилядолетията. 

60 



ЗНАЦИТЕ В ДРУГИ 
ПИСМЕНИ СИСТЕМИ, 

ЕДНАКВИ ИЛИ 
ПОДОБНИ НА 

ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ 
НА СТАРИТЕ 

БЪЛГАРИ ПРЕЗ ТРЕТО 
ХИЛЯДОЛЕТИЕ 

ПРЕДИ НОВАТА ЕРА 
 
 
 I. Шумери, Акади, Елам 
 II. Египет 
 III. Мохенджо-Даро 
 IV. Стари българи 
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Боно Шкодров, изключително 
задълбочен изследовател, намери 
сходствата между писмеността 
на старите българи и най-старите 
на света азбуки и писмена. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Картата на Св. Йероним - днес в Британския музей - от 4-ти 
век, на която ясно е указано, че България е там, където е и сега - 
между Дунава и Босфора. Всички историци се правят, че тази 
карта я няма. Защо? 
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Първата каменна архитектура в Европа. 
Селищна могила на Големия остров в Дуранку-
лашкото езеро. Двуетажна сграда е разрушена 
от земетресение около 4400 г. преди Христа. 

 
 
 
 
 
 
 
Варненски „ златен“ енеолитен некропол - гроб №43. В него са 
намерени най-древните „ царски скиптри“ („ Гроб на цар Долонк“ - син 
на Нимфата прародителка Траке), а златните апликации 
представляват етап в обособяването на „ орфеевите“ традиции 
(„ пееща глава“) в  Древна Тракия. 4400-4200 г.пр.Хр. 
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Култова сцена от с. Овчарово (Търговишко). Илюстрира вярванията 
към великата богиня-майка и Трите велики богини от трисезонния 
скотовъдно-земеделски цикъл в Тракия. Краят на V хил.пр.Хр. 
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Амулет с най-старите пик-
тограми („ протописме-
ност“) в  света от с. Градеш-
ница. Краят на V хил.пр.Хр. 

Пинтадера (печат) от 
Карановската селищна 
могила (Новозагорско). 
Краят на VІ хил.пр.Хр. 



 
При философското тълку-

вание на ключа-модул 
откриваме, че един от тези 
знаци прави особено 
впечатление. Той се отличава 
от останалите със своята 
категоричност, стабилност и 
равновесие на формата. Това е 
първата буква от азбуката 
(А) със сакрално значение 
„ АЗ“. Това е и знакът, 
означаващ началния генетичен 
код на всеки човек на земята. 
 
 
 

Поставяйки знака в основ-
ната фигура-модул, можем да 
открием посланието, закоди-
рано в него, както и много-

посочни философски тълку-
вания. 
 
 
 

Равнораменният кръст е 
символ на Словото-Творец. 
Това е проявата на Словото, 
оплодено от действието на 
Създателя, на Твореца. В 
резултат на това са се 
получили (родили) дъги, 
успоредни на кръга и насочени 
към материалния видим свят. 
Те се явяват като своеобразни 
закрилници на земята, на 
човешкия род. 
 
 
 
 

Така се образува първият 
глаголически  знак -  на  Вечния 
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сред Вечността - Велик „ АЗ“. 
Лявата страна е духовното 
изражение на Бог Отец, а 
дясната страна е проявлението 
на Бог Син в материалния свят. 
 

Тук е мястото да 
отбележим, че лъчите на 
проявлението на Бог Отец, Бог 
Син и Светия Дух, проектирани 
на земята в обратен ред (без 
водоравната линия на Словото), 
образуват основния Символ на 
живота. В Библията, кабалис-
тиката, в езотериката и др. 
учения семантичният знак е 
известен като „ Дърво на 
живота“. Писменият знак „Ж“ 
от азбуката-кирилица изцяло 
повтаря съдържанието на 
символа, както и сакралното му 
значение „Живете“. Това е 
знакът на създадения живот на 
земята с цялото му 
многообразие, проектирано от 
Бога. Уточнението му е особено 
важно, за да се подчертае, че 
линията на Словото участва в 
изграждането на знаци, които 
имат сакрално значение и са 
свързани с изявата на Бога или 
Човека. „А3“- ът е един от тези 
знаци. 

 

В Библията е казано, че Бог е 
създал човека по свой образ и 
подобие (Битие гл. 1:26). И че 
Словото единствено на човека е 
дадено. 

 
Създателят - творец, 

„ Вечният АЗ“, създава по свой 
образ и подобие „Човешкия 
АЗ“. Всеки човек на земята 
притежава специфичен и 
неповторим негов „ АЗ“, даден 
му чрез Словото-Творец от 
Бога. „АЗ“- ът отделя 
личността и изявява инди-
видуалността. 

 

Може би това е „ Великото 
неизвестно“, което ние, 
българите, предстои да 
открием сами и да осъзнаем 
неговото значение. Още 
повече, че в самото име 
„ Българи“, както вече се 
изясни, на сакрално ниво на 
разчитане, пак чрез Глаго-
лицата, е закодирана пре-
допределеността ни в настъп-
ващото ново време. Това е 
нашата духовна изява. 
Нейното присъствие все 
повече ще откриваме в 
настъпващия нов период на 
човешката цивилизация - 
Ерата на зеления Водолей.
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Също на изток има направени открития и в областта на Алтай - 
през 1990 г. в алтайските степи около Укок руската археоложка 
Наталия Полосмак откри гробове на индоевропейци и на т. нар. 
„принцеса от Укок“ - около 25-годишна жена, погребана с шест коня. 
Възрастта на находките е около между 1500 и 2000 години пр. Хр. Тази 
находка говори защо някои учени говорят и за „алтайска“ следа в 
произхода на българите. Просто защото и до този район са достигнали 
пръснатите от потопа наши предци, за да се завърнат след хилядолетия 
в първичната родина - днешна България. 

Нека се отправим и на запад. Вече стана дума за ирландския 
епос, описващ идването на народа Фир Болг в дълбоката древност. Тази 
древност се определя от специалистите пак там – около 1400 години 
пр.Хр. 

Какво излиза от всички тези най-нови находки и стари легенди 
и разкази? 

Че една народност, наречена „понтийска“, от индоевропейски 
произход, заселена в земите на днешна България по Черноморското 
крайбрежие, с високоразвита цивилизация, включваща най-старата 
обработка на злато, развита медицина и най-ранната писменост, 
претърпява огромен катаклизъм и се разселва във всички посоки - юг, 
югоизток, изток, североизток, запад. 

Тази висша цивилизация е прототип на шумерската 
цивилизация и писменост, на египетската и ведическата брахминска 
писменост. Това е протонародът, който бива записан в хрониките като 
шумери, балкхари, бактрийци, хорити, хунори, фригийци, пеласги, 
мизи, беси, одриси, мирмидонци, македони - траки изобщо. След това, 
наричани от различни автори готи, гети, кимерийци, скити, анти, 
склавини, хуни, оногури или оногондури - в крайна сметка и общо 
казано - българи. 

Преди около 5000 години - близо две и половина хилядолетия 
след потопа в Черно море, е започнало движение обратно - към пъпа на 
цивилизацията на Балканите. Това движение минава по различни 
пътища и става в различни срокове. Разклоненията на протобългарската 
цивилизация - да я наречем „Варненски некропол“ - заемат разни точки 
на Евразия. 

Една част от потомците на този първонарод се спасяват в 
Таримската котловина под връх Тенгри - на територията на днешен 
Китай, където през 20 век намират мумиите им. 
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Впрочем на китайски българската народност се означава с 
йероглифа „бао“, което значи „общение с висша сила, духовност, сила 
на духа“. Интересното е, че с този йероглиф се означава българската 
народност и днес - така, както и преди 2000 години. 

Друга част от нашите прародители заемат територията на 
Месопотамия и създават основата на шумерската цивилизация. 
Арамейската писменост, на която е писана най-старата част от 
Библията, е дело на разклонение от древните протобългари. В 
източната част на Сирия се намират най-старите християнски 
манастири. Езикът, на който е говорил Христос, е езикът на монасите 
там - арамейски. Който и днешен българин да отиде в района на 
Малюля, където живеят арамеите, и посети манастира там, остава 
изумен от песнопенията. Те са невероятно близки с нашите народни 
песни. Нашата етнографка Сава Костова пише след такова посещение в 
един от най-старите християнски арамейски манастири до Малюля, 
Сирия: „Пуснаха ни грамофонна плоча с първото църковно песнопение 
(съчинявано - б.а.) по време на Христос. С голямо учудване аз 
възкликнах: „Нима това не е българска народна песен?“ Отговори ми 
се, че много българи, които идват тук, казват същото. Нима още тогава, 
че и до днес българската народна песен от страната на Орфей е имала 
такава висока цена като съвършено музикално изкуство и от 
песнопение за Христос днес тя звучи в Космоса... Минавайки по 
музеите в Сирия, можах да констатитарам, че материалната култура на 
Тракия е толкова близка с тази от някои техни райони като орнаменти, 
тъкани, костюми, оръдия на народната техника, накити и др., че някои 
можеш да ги объркаш...“ 

Доказателство за божествения характер на българската песен - 
еманация на българския дух, е фактът, че в Космоса лети диск с 
уникалната родопска песен „Излел е Дельо хайдутин“, изпълнена от 
Валя Балканска и гайдаря Димитър Петковски. Не лети изпълнение на 
Майкъл Джаксън, въпреки че бил най-тиражираният изпълнител по 
света според статистиките. 

Трето разклонение на древните българи е семейството на 
тракийските племена, което заема след катаклизма в Черно море 
родната територия на предците си - Балканите. Пеласгите са едни от 
най-ранните тракийски народности, създали основата на 
цивилизацията, наричана днес „древногръцка“. 
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Още 3000 г. пр. Хр. пеласгите живеят на територията на днешна 

Гърция. Те не са гърци. Поначало в творчеството на Омир никъде не се 
спомената думата „гърци“. Тогава защо днес всички енциклопедии и 
учебници казват, че културата, която е намерена по земите, обхващащи 
днешна Гърция, Турция и част от България, е „гръцка“? Българските 
историци също така сляпо повтарят теорията, че намираните всяка 
година невероятни находки по нашите земи - тракийски паметници на 
културата - са направени под влияние на гръцката култура. Как е 
възможно да си под влияние на някого, който го няма? 

Защото т. нар. гръцки племена, които са от семитски произход, 
потомци на финикийците, идват на територията на днешна Гърция не 
по-рано от 7 век пр. Хр. Дотогава културата, която се създава тук, е 
тракийска. Тракийска е и религията, и митовете и легендите, които днес 
се разпространяват по света като „старогръцки“. 

Не всички наши учени робуват и на другата разпространена 
лъжа - че траките нямали писменост. Ето какво пише през 1987 г. един 
от най-големите изследователи на античността, археологът Велизар 
Велков, днес покойник: „Ние имаме няколко надписа на език, който не 
е дешифриран и разчетен - например върху пръстена от село Езерово, с 
който са свързани 34 тълкувания, друг при село Кьолмен край Преслав 
- също един език, който не е разчетен, и надписите на тракийски език. 
Те са по-кратки...“ 

В Родопите - родината на Орфей, са намерени и плочи с 
надписи, които свидетелстват за писменост от времето на Троянската 
война. Край с. Мугла са намерени две плочи с писмо подобно на 
глаголическото, които се съхраняват днес у краеведа Ангел 
Сарандалиев от Смолян. Те са с размери 60 на 70 см. Не са разчетени и 
плочите от с. Солища, от с. Върбово, от Широка лъка, от с. Бистрица и 
с. Гела. Каменната плоча от село Гела, което е на повече от 3000 
години, е с 978 буквени знака в 25 линеарни реда и не е на нито на 
гръцки, нито на латински. Датировката на надписа е ХV-ХІV в. пр. Хр. 

Самият Орфей е рисуван със свитъци, което значи, че по негово 
време траките са имали писменост. Орфей потвърждава това в 
стиховете си: „Или когато в Египет създавах свещеното слово...“/43/. А 
Еврипид,  авторът на  „Медея“,  който  се  изучава  в  училищата,  пише: 
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„На тракийски таблички е записано Орфеевото слово.“ Писменост по 
нашите земи е имало още в периода две хиляди години пр. Хр. и тази 
писменост е била именно тракийска, тоест на предците на днешните 
българи. Самият Орфей е създател на монотеистична религия, по-стара 
от Мойсеевия завет и проповядваща това, което ще проповядват и 
апостолите на Христовата вяра 13 века след Орфей. През вековете тази 
религиозна и писмена култура се е заличила до голяма степен, но днес 
вече започват да излизат открития, които потвърждават автентичността 
и първенството във времето на тракийската култура. 
 
 

Световните данни за нашата 
европейска древност 

 

 
Обикновено нашите изследователи на българската древност 

търсят източници за произхода и движението на старите българи в 
стари китайски ръкописи, арменски или персийски източници. Да, там 
има такива потвърждения, че сме стар и носещ цивилизация народ. В 
най-стария известен епос „Махабхарата“ напримр, 70 пъти се 
споменава за народа „болхики“ („ болги“), който е описан като могъщ 
народ, чийто цар е с блестяща колесница. В „Упанишадите“, „Ведите“ 
също става дума за българско присъствие в областта, наричана от 
гърците „Бактрия“, а от индийците „Балхара“, „Балхария“ още векове 
преди Христа. Балхара днес се пада в северната част на Афганистан. В 
тези райони и днес се казва „красив като БЪЛГАРИН“, „Красива като 
БЪЛГАРКА“. Тук и днес се срещат имена на градове като Мадара, 
Варну, Балк, които са доказателство за пребиваването преди повече от 
2000 години тук на българска народност. 

Китайски източници също описват древните българи като 
висока цивилизация и като духовни учители. Например великият 
философ Лао Дзъ, чието българско име е Боян. Впрочем според 
летописния свод „Джагфар Тарихъ“, компилиран от Бахши Иман през 
1680 и публикуван през 1993 от казанския българист Нурутдинов, 
първият българин (плод на божествена намеса) се е казвал Боян - Имен. 

За  древните  китайци  българите  били  „белокожите  от  север“, 
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наричани хун-нуи. Това е споменато за първи през 2600 година пр. Хр. 
За индийците балхара е свързано с брахмините, създали свещения език 
санскрит, на който се изучавало ведическото знание. 

Владетелят Ила от рода Кардама от град Бълг в Балхария се 
споменава като наложител на нов ред и език. За произхода на 
санскритския език има едно интересно свидетелство на индийския учен 
проф. Рама Каушик през 70-те години. Той определя надписа на 
Чипровския камък, вграден в една чешма, като най-архаичния вид 
писменост от вида санскрит. 

Тези източни свидетелства само потвърждават теорията, че част 
от древните българи са създали висока култура в областта на Средна 
Азия в периода 2000 г. пр. Хр. - 2-3 век сл. Хр. 

В същото време обаче техни сънародници са заселили Мала 
Азия и цяла Европа до Британските острови. Струва ви се невероятно, 
но го потвърждава самият фолклор на западноевропейците. Ето какво 
пише в келтската хронология за народа „Фир Болг“: „През 1400 година 
преди Христа народът Фир Болг пристига от територията на днешна 
Гърция (тоест Тракия - б.а.) и превзема Ирландия. Това е първият 
народ, превзел целия остров. След нахлуване на други племена народът 
Фир Болг се оттегля в Алба, която днес е известна като Шотландия.“ 

Болг и Брем пък са двамата легендарни братя, основали 
българската народност според един малко известен ръкопис на 
йеросхимонах Спиридон от 1792 г. Този български монах, родом от 
Габрово, служи в Рилския манастир, където написва своята българска 
история, наречена: „История во кратце о болгарском наред 
славенском“. Ето какво пише в нея монахът Спиридон: „След смъртта 
на Колад (това е според историята на Спиридон третият български цар, 
живял 823 г. преди Христа. Когато се родил неговият първи син Болг, 
народът запял песента, която в България се пее и днес: „Болг се роди, 
Коладе, тази вечер, Коладе...“ - б.а.) дойдоха синовете му Болг и Брем в 
годината от сътворението на света 4785 или 723 пр. Хр. и защото много 
крале победиха и много земи завладяха, възгордяха се и не мируваха 
помежду си; разделиха своята земя на две части, сиреч Брем взе земите 
на север от Дунав и на запад и завоюва земите даже до Балтийско море, 
до Померания и се заселиха там и народа му се назова по името на своя 
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крал бреми или пеми - сегашните чехи, Померания, която е земята 
Брандербурия и не само Брандербурия, но и Сведия и великата 
Скандинавия, която сега се нарича Данимарко. И когато се върна оттам, 
отиде срещу сарматите и русите и ги победи, и град построи в земята 
им и го нарече Нов-город. Дотогава русите нямаха град, ни села, 
живееха като диви в къщи по полята, сиреч прехождаха от място на 
място. И когато се върна оттам в Сармация, бе убит от своите.“ 

А ето и разказа на монаха Спиридон за Болг, „петия крал 
илирически“: „ Болг беше брат Бремов и завоюва Тракия, Македония, 
Далмация, стигна даже до Бяло море и Рим. И той бе подобен на своя 
баща - голям мъчител, заповяда на народа да се нарича на неговото име 
- болгаре, а не както някои мислят, че от река (Волга) иде името 
болгари. Гърците като нямат словото „буке“, буквата „Б“, не могат да 
кажат болгаре, а римляните, имащи буквата „Б“, могат да кажат 
болгари.“/21/. 

От този разказ на Спиридон става ясно, че български крал е 
владял земите на днешния Балкански полуостров много преди Христа и 
освен това негови родственици са населили Западна и Северна Европа. 
Тук може да се направи връзката с народа „Фир Болг“, описан в 
келтската история /22/ като много древен и силен народ. Този народ е 
народът на старите българи, които не са пришълци от азиатските степи, 
а автохтонното население на Европа и Балканите отпреди 7-8 хиляди 
години. 
 
 

Защо не се признават 
очевидните доказателства, 

че траки, славяни и българи са едно? 
 

 
През хилядолетната история на нашите земи преките източници 

за собствения ни произход са затривани планомерно и последователно. 
Само при турското нашествие на Балканите са унищожени над 6000 
ръкописни книги, според някои - 12 000. /23/. Днес съдим по 
възстановени чужди източници или по късни преписи на гръцки и 
други автори, които винаги са били настроени против българите. Та 
вземете    днешните    истории    на    наши    съседи   -   те   са   пълни   с 
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мегаломански идеи: как Троя е древен турски град (според турски 
„учени“) или как т. нар. „елини“ живеели по изконните български земи 
от векове. Макар че са живи още свидетели на гоненията и геноцида 
срещу беломорските и тракийските българи през периода 1913-1923 г. 

Освен това старите чужди източници са пълни с неточни и 
изкривени понятия за едни и същи неща. Така например за старите 
българи, живеещи по същите земи, както и днес съществуват десетки 
понятия от времената на Страбон и Херодот - кимерийци, скити, мизи, 
беси, вандали, готи, гети, склавини, венети. 

Според Паисий Хилендарски, от когото цитираме обикновено 
едно-единствено изречение, гърците наричали българите „готи и хуни“. 
Според полския учен Лелевел (1786-1861) и руския учен А. Чертков 
(1789-1858 г.), както и според българите Петър Берон, Георги Раковски 
и Любен Каравелов траки и славяни са един и същи етнос. /24/. 

А това, че те пък са едно и също с българите, е изразено в 
достатъчно източници - и наши, и чужди. Казионните историци обаче 
отказват да ги четат и тълкуват, прескачат ги и продължават да набиват 
теорията за пришълците прабългари и завареното славянско море. 

Според днешните учебници мизите са едно от тракийските 
племена. Но за древните и средновековни автори мизите са българи. 
Ето доказателствата: Още в Анонимния латински хронограф, датиран 
от Момзен към датата 334 г. сл. Хр., се казва: „мизи, които са известни 
като българи“. 

Ето какво пише Йона Зонара: „Същият Анастасий (491-518 г.- 
б.а.) съгради стена, както се нарича, простираща се от голямото море 
чак до Селимврия, поради нахлуването на мизийците, сиреч българите 
и скитите...“ /25/. 

Византийският писател Михаил Аталиат пише за въстанието на 
Петър Делян през 1041 г.: „А мизите, на които е дадено името българи 
като собствено име, вдигнали бунт...“ /26/. 

Дион Касий Кокцейан, римски сенатор, пълководец и писател 
(ок. 155 - ок. 230-235 г.), автор на „Римска история“ пише, че мизите и 
гетите са тези две племена, населявали открай време цялата земя между 
Стара планина и Дунава. Сред тези народи се пазели и старите им 
имена - трибали и дардани, казва Дион Касий. /27/. 
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Халкондил, т.нар. последен атинянин, пише история на войните 

между турци и българи по времето на цар Иван Шишман и там нарича 
българите „мизи“ и „трибали“. Шишман е наречен от Халкондил „цар 
на мизите“. /28/. 

За гръцките и други автори народностите, съставляващи 
частите на бъдещата българска нация, са били в различни периоди ту 
скити, ту гети, ту готи, ту траки, ту даки, ту вандали, ту мизи. 
Славянските народи пък са идентифицирани като гети от Симоката - 
египетски историк от седми век, писал на гръцки. Теофан нарича и 
готите, и бесите - тракийски народи.“ И тези два народа - готите, 
наричани още склави (славяни), и българите се заобичаха извънредно 
много, тъй като и двата народа бяха езичници и имаха общ език“, пише 
презвитер Диоклеас (Diocleas) през дванайсети век. 

„Скитите, наричани готи, преминали в голям брой реката...“ 
пише пък Херений Дескип от Атина в своята „Световна хроника“ - 
трети век сл. Хр. 

Значи скитите са готи, готите са всъщност старите гети, 
описвани от Херодот като вярващи в безсмъртието, бесите и готите са 
нещо близко, славяните и готите (т.е. скитите) и българите имат общ 
език, траките също са беси и гети, преди това - пеласги, населявали 
преди гърците цялата днешна територия на Гърция. Траките също са и 
мизи (за които много автори упорито уточняват, че по-късно се наричат 
българи). Какво излиза? Че едно и също население се е въртяло в 
територията на Балканите от дълбока древност - хиляди години преди 
Христа до средните векове, когато започват да го наричат българи. По 
време на Римската империя това население - генетичните предци на 
днешните българи, са изтласкани от днешните ни и стари земи на север 
от Дунава. Именно тази част от историята ни се разглежда като 
преселение от изток на запад. Само че преселението е в обратна посока. 
И през пети, шести и седми век става едно завръщане в родните земи на 
български маси, което завършва с концентриране в първата национална 
държава в Европа - с име, съществуващо и до днес - България. Няма 
друга такава европейска държава и народ, които от средновековието до 
днес да са запазили името си непроменено в продължение на близо две 
хиляди години. Във върхови моменти като девети и десети век 
България е единствената  национална  държава  на  фона  на  имперската 
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унитарна Източна Римска империя и т.нар. Римска империя в лицето на 
Франкската държава. В апогея на Симеонова България - девети век, на 
картата на Европа няма нито Франция, нито Германия, нито Англия, 
нито Италия. Само тази мисъл трябва да ни държи с високо вдигната 
глава въпреки несгодите и катаклизмите на днешното време. 
 

 

Защо в учебниците не учим, 
че на карта от 4 век пише „България“ 

 
Има достатъчно неоспорими доказателства, че българите не са 

се появили в края на седми век от далечния Изток, за да се заселят край 
Дунава. Българите винаги са живели по земите на днешна България, но 
са били изтласквани в определени периоди и са водили войни за 
отвоюване на своите земи. Това е ставало далече преди тази култова 
681 г., която продължаваме да тачим като година на образуване на 
българската народност и нация. Описания на българите на юг от Дунав 
и на Запад от Черно море има предостатъчно. Но казионните, 
обслужващи небългарски интереси „учени“ ги прескачат упорито вече 
сто и двайсет години след Освобождението. 

Ето една кулминация на доказателствата, че мизите са едновре-
мешните българи - картата на Свети Йероним от IV век, съставена по 
данни на Евсевий Кесарийски (270-338 г.), бащата на църковната 
история, и отразяваща Балканския полуостров от това време. На тази 
карта е изобразена днешната българска територия на юг от Дунава и 
върху тази територия пише: „Moesia haec & Vulgaria“ („Мизия е тук и 
България“). Днес картата се съхранява в Британския музей и е включе-
на в ръкопис на Св. Йероним. Издадена е от Конрад Милер през 1895 г. 

/Илюстрация/ 
Значи според един толкова авторитетен автор като Евсевий 

Кесарийски още в края на трети и началото на четвърти век земята на 
юг от Дунава е България, но за основната част от българските казионни 
историци това не е така. Те държат българите да са късни пришълци от 
седми век и да са „орда“, вляла се и изчезнала в някакво измислено 
славянско море. 
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Докога ще ни натрапват лъжовната 
дата 681 г. за начало на България? 

 

 
Днес официално за начало на българската народност и 

държавност се смята годината 681. Това е фалшификация, която трябва 
да бъде опровергана от всички историци и изследователи, които 
претендират да носят българско име и имат българска кръв. 

Ето и други свидетелства, че българите са били познати за 
хронистите и политиците на Рим и Константинопол далече преди седми 
век: 

Блазиус Клайнер, францискански монах, автор на „История на 
България“, през 1761 г. описва „многобройни нахлувания на българите 
в Европа“, като започва от 373 г., когато заедно с хуните нападнали 
„Мизия, Унгария и Сирмиум“. /29/. 

Манасиевата хроника споменава, че „от тръгването на 
българите са изминали 870 години“  /30/, като се има предвид завзе-
мането на Охридската земя от тях. Тази хроника е писана през 12 век от 
Константин Манасий. Обхваща периода от сътворението на света (5508 
г. пр. Хр.) до император Никифор Вотаниат (11 век). Преписи от 
хрониката се съхраняват във Ватикана и в Синодалната библиотека в 
Москва. Събитията, отнасящи се до българите, визират епохата на 
Анастасий - 515 г. А оттогава назад - към момента на съществуване на 
българи в Македония и Илирия били изминали 870 години според 
хрониката. Това означава 515 сл. Хр. минус 870 години прави 355 г. 
преди Христа! Това се струва невероятно на промитите мозъци, но то 
се потвърждава и от доста други източници - Йоан Малала например. 

Но дори и при друга сметка - тези 870 години да се извадят от 
периода на цар Иван Александър, когато е оформена като книга 
Манасиевата хроника, пак се получава 474 г. - повече от двеста години 
преди сакралната 680 г., когато за първи път били дошли българи на юг 
от Дунава според лъжливите учебници, по които учехме. 

В края на пети век - към 480 г., гръцки и латински хронисти 
пишат за българите като за разположен в днешните ни земи народ. 
Йоан Антиохийски описва как император Зенон (479-491 г.) „се видял 
принуден да влезе в съюз с така наречените българи“. /31/. 
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Енодий, епископ на Тичина, описва през 507 г. българите така: 

„Това е народът, който преди тебе имаше всичко, което е 
пожелавал...“/32/. 

Византиецът Теофан пише летопис, обхващащ периода от 284 г. 
до 813 г. 

В разказите за 5 век той неведнъж споменава за българите, и то 
като население, живеещо в днешните ни земи. /33/. 

Комес Марцелин, съвременник на битка между ромеи и 
българи, пише през 499 г. за сражение в Тракия между българи и 
императорски войски, завършило с поражение за ромеите. 

Според Енодий още през 6 век българите са контролирали по-
голямата част от Балканския полуостров. 

Йоан Зонара описва как император Анастасий издига специална 
стена против българите. Това става през 512 г. -повече от 150 години 
преди официозната дата 681 г., когато се смята, че дошли българите на 
Балканите./34/. 

При основаването на Архиепископията Първа Юстиниана - през 
541 г., от текста на Никифор Григора става ясно, че Македония и 
Илирия вече били известни като България. Че българите преди това са 
владеели Македония и Илирия. А Първа Юстиниана била 
преименувана на „Митрополия на България“./35/. 

За какъв Онгъл през 681 г. говори тогава? За какви безумия в 
сценария на Вера Мутафчиева „Хан Аспарух“ може да става дума - 
колони от чергари пресичат с години някаква степ, за да дойдат на 
север от Дунава чак през 681 г.? Ето как се насаждат лъжи. 

Йоан Малала пък описва едно въстание на командващия 
войските на Тракия - тракиеца, т.е. българина Виталиан, който се 
изправил против ереста - монофизитизма на император Анастасий и 
стигнал до Константинопол. Йоан Малала пише: „Във времената на 
Анастасий се вдигна тракиецът Виталиан поради заточените владици, 
както се казва и завзе Тракия, Скития и Мизия до Одесос и Анхиало, 
предвождащ голямо количество хуни и българи...“ /36/. 

Какво излиза? Че легендите за покръстването през девети век на 
българите се пукат. Защото още през 513 г. българин начело на други 
българи - православни, защитават вярата срещу отстъпил от нея 
император. 
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Според Прокопий българска войска има в „цяла Европа“ - 
тогава Европа наричат Източна Тракия - и причинила големи щети. 
Това става през 538-540 г. 

През 550 г. летописците започват все повече да употребяват 
термина „хуни“ за българите. Престават да ни споменават като 
„българи“. Това явно е причина през 19 век, когато се пише историята 
ни, доста учени да повярват, че преди седми век българи няма на 
Балканите. Което е груба грешка и ни струва цяло едно столетие 
заблуди и подмяна на българската история. 
 
 

Не сме покръстени през девети век, 
а много по-рано. 

България е първата национална 
държава в Европа. 

 
Преди Освобождението явно сме знаели по-добре истинската си 

история. Така излиза от учебниците, които са изучавали тогавашните 
ученици. Те са научавали, че ние, българите, сме покръстени от Свети 
Апостол Павел при обиколките му по нашите земи. От цитирания по-
горе откъс от един стар учебник по история от 1876 г., издаден в 
Цариград вече стана ясно, че християнството по нашите земи е от 
апостолски времена: 

„В. (въпрос): Кои са оние Бугари, што се крстиjа во почетокот 
на први век после Рождество Христово? 

О. (отговор): Тие се Бугарите што живеат во Македониjа. 
В. Од кого са покрстени тие? 
О. Од Апостол Павле...“ 
Из „Кратка сваjштана историjа за училиштата по Македония“, 

съставена от Димитар Василев Македонски. 
Тази и вярна и логична теза - за ранното християнство на 

българите, е заличена от следосвобожденски служители на чужди 
интереси и масонски автори. Така в официозната ни история остава 
легендата за покръстването през 865 г. от княз Борис. Защото 
покръстването на българите е свързано с теорията за ранното им 
пребиваване тук,  по днешните ни земи.  Много по-ранно от „академич- 
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ното“ - седми век. Следосвобожденските ни автори на учебници 
влязоха в измамната схема на Шафарик - Иречек, създадена от чужди, 
противни на България интереси, и до ден днешен й робуват. 

Ганчо Ценов разбива мита за късното християнизиране на 
българите с огромен брой научни аргументи и позовавания на 
източници. Въпреки това чак сега - двайсетина години след комунизма, 
у нас започнаха да се прокрадват идеите на българизма - на българския 
национализъм. Тези идеи извират от духа на всичко българско, витаещо 
хилядолетия по земята, в която се раждаме и умираме. Земята, която е 
била земя на българи и преди 5000 години, и днес. 

Нека следваме казионните историци в опровергаването на 
тезата, че сме покръстени чак през 865 г. В момента и „академичните“ 
учени не отричат, че Кубрат е бил християнин. Това е описано в 
казионни книжки и учебници. Но как така един владетел е християнин, 
а народът му - народ от езичници. Във времената, за които знаем, че 
вярата е била определяща за съдбата на цялата народност и държава, 
това е абсурд. Цели двеста години след християнина Кубрат Борис 
тръгва да покръства българите. А дотогава те тънат в езичество, докато 
царете им са покръстени. Нелепостта на тези теории би трябвало да 
засрами историците, които ги повтарят, но не сме дочакали до днес 
такъв момент. 

Защо се получава така, че се налага легендата за това късно 
покръстване през девети век? Всичко идва оттам, че българската 
народност на Балканите в по-голямата си част възприема най-ранните 
християнски ереси като арианството. Арий е един от духовниците, 
които издигат първата ерес в Христовата църква през 4 век. Според 
тази ерес единството на Светата Троица - Бог Отец, Свети Дух и Син не 
са едно цяло, а различни субстанции. Тази гледна точка ще стане по-на-
татък през вековете плънка на многобройни ереси и учения, целящи 
разцепление на църквата. Понякога в подобни ереси са изпадали и хора 
честни и справедливи по сърце, но отвратени от неморалното 
поведение на отделни църковни представители. Арианството е 
следвано от несторианство, монофизитизъм и други ереси, които са 
предизвиквали вселенски събори по темата. По нашите земи 
разновидност на тези ереси идва под името павликянство. Но по 
времето на налагането на християнството като вяра в държавен план по 
нашите земи - 4-5 век, ересите, не признаващи Троицата и принизяващи 
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божествената същност на Христос, завладяват голяма част от 
населението. Население, което е българско и което не стои и чака до 
865 г., а се покръства от епохата на апостол Павел. Всъщност през 865 
г. е наложено възвръщане към догматичното християнство и излизане 
от ересите. Това се приема като „покръстване на българите“. 

Този факт се потвърждава и от самата история на Паисий 
Хилендарски. Той пише: „Когато след някое време дунавските българи 
се отвърнали от православието в езичество (ерес - б.а.), Бог избрал 
блажения цар Михаил (Борис - б.а.) за българския народ и го просветил 
с свето кръщение... И тоя ВТОР (!!!) просветител на българския народ 
завършил живота си богоугодно и свето...“/37/. 

Щом Паисий нарича цар Борис-Михаил „втор“ покръстител, 
защо историците мълчат? Паисий ясно говори за отклоняване на 
българите от православието и връщане към него при Михаил-Борис. 
Такива данни привежда и Ганчо Ценов, както и някои съвременни 
автори като Здравко Даскалов. /38/. 

Българите са сред най-старото християнско население на 
Европа. Те са били жители на земята, където живеем и сега, от 
хилядолетия. Нещо, което в писмо от 896 г. до византийския император 
Роман Лакапин Симеон изтъква като историческо право на народа си да 
обитава тези земи. 

Българският превод на Светото писание, направен от Кирил и 
Методий през девети век, изпреварва с цели седемстотин години 
превода на Библията на френски, който е направен за първи път през 
шестнайсети век. С петстотин години пък по-късно от българския 
превод е направен този на английски език, а на говорим италиански 
преводът на Библията е чак през осемнайсети век. В Полша проповеди 
на полски език започват чак през първата половина на шестнайсети век. 
В България на говорим български език имаме превод на Библията и 
проповеди още през девети век. Според някои автори т. нар. Сребърна 
библия от четвърти век, написана на глаголица от епископ Улфила, е 
български текст, а самият Улфила пише този превод в нашите земи и 
умира тук, предполага се, че гробът му е в Шуменско. 

Ето достатъчно доказателства, че българите сме изпреварили 
другите европейски народи със столетия в духовно отношение. През 
девети век в Европа има само три истински държави - Западната Римска 
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империя или Франкската държава, Източната римска империя или 
Византия и България. Първата и третата са държави от унитарен тип - 
империи, в които живеят различни народи. Другият тип държава - 
националната, не е била позната за други освен за българите. Те живеят 
в Първото българско царство в рамките на народността и формират за 
първи път нещо коренно ново - национална, а не унитарна държава. 
Днес в учебниците по политология пише, че националните държави се 
появили през деветнайсети век. Това не е вярно. България е първата 
национална държава по всички изисквания на днешната политология - 
един народ, една държава, един език и култура още по времето на 
Борис и Симеон - девети-десети век. 

България е и единствената държава в Европа, запазила името си 
от тогава до днес. Днешните държави - Италия, Белгия, Германия, 
Франция, се появяват като държави с тези имена. И това е мнение на 
световноизвестни чужди учени. Само българските историци още не 
искат да признаят истината за родината си. 

Английският професор Норман Дейвис потвърждава 
уникалността и първенството на българската национална държава. 
Норман Дейвис (роден през 1939 г.) е световноизвестен английски 
историк, бивш преподавател в Оксфорд. Автор е на много трудове, най-
известният от които е „История на Европа“, публикувана през 1996 г. 
Този труд предизвиква огромен интерес от страна на британската и аме-
риканската преса. „Таймс“ го определи като „задължително четиво“. 

Именно в този труд, в това „задължително четиво“ според проф. 
Дейвис западната цивилизация, която така папагалски се дава за 
образец днес в България, е „един конгломерат от умозрителни 
конструкции, произвеждани с цел да пропагандират интересите на 
своите създатели“. 

Много по-интересен е изводът на проф. Дейвис за България 
като първата национална държава в Европа. Дейвис разглежда като 
база годината 1265 - когато е роден Данте. Тогава, твърди британският 
учен, няма понятия като „Англия“, „Франция“, „Италия“, „Холандия“, 
„Чехия“, „Унгария“, „Полша“ и пр. В названия като тези не може да се 
влага народностен смисъл, когато говорим за тия времена. „Към 1265 г. 
по-голямата  част  от  Европа  се  характеризира с липсата на различими 
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национални общности“, констатира проф. Дейвис. През целия 
тринайсети век не може да се говори за национални държави, 
заключава той. С изключение, което се казва България. Извоювайки 
своята незавимост от Византия, България създава собствена 
православна църква и собствена самоличност, собствен национален 
елит и национални институции. „Това е крачка, която не може да 
извърши нито една страна от християнския свят чак до епохата на 
Реформацията (16 в.)“, обобщава британският историк Норман Дейвис. 

Цитати от труда на проф. Дейвис трябва да се изучават в 
българските учебници. Вместо това обаче там се учи национал-
нихилизъм като това твърдение: „Самата метафора на семейството и 
кръвта, чрез която групата се представя като естествен, биологичен 
наследник на славата на предшествениците, е погрешна: колективната 
идентичност е културен, не природен феномен“ /39/ - този цитат е от 
учебник за 12 клас, наречен „Свят и личност“, и според него кръвната 
връзка няма значение за идентичността, наречена български народ 
например. Учебникът учи българските ученици, че „малцинствата като 
част от националната държава са национални малцинства“ и дава 
примери от страната ни. При положение че международното право не е 
уточнило категорично понятието за национално малцинство и че в 
България няма национални малцинства, този учебник вече промива 
мозъците на подрастващите с неверни и тенденциозни внушения. Пак 
там се казва, че националната държава днес, в началото на 21 век „губи 
значението си на последен гарант на човешкото съществуване“. А 
самата национална държава се появява според този и другите български 
учебници едва през 19 век. 

Ето как един английски професор твърди, че България е била 
национална държава още през 13 век, а учебници от автори, наричащи 
се българи, учат на нещо съвсем друго - на неистина, на антибългарска 
неистина. 

Как няма да има тържество на националнихилизма при това 
положение - и в политиката, и в обществото като цяло. Щом от учени-
ческата скамейка продажници и папагалстващи учени с титли набиват в 
главите на децата, че метафората за семейството и кръвта е погрешна. 

Защо е нужен външен враг на българите, когато си имаме 
такива учители - предатели на националния дух? 
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Половината от византийските 
императори са били българи 

 

 
Защо учим по история, че нямаме нищо автентично, че нямаме 

собствена писменост чак до 9 век, че небългари са създали азбуката, 
известна днес като кирилица? 

Това е така, защото срещу мощното присъствие на българския 
дух през хилядолетията се е работило последователно и насочено. Вече 
стана дума за това, че Гърция се освобождава от османско робство 50 
години преди България и това й дава предимството да съчини цялата 
пропаганда за „древногръцката култура“, към която се прилепва и 
„крито-минойската“ цивилизация, и културата на Троя, и аргонавтите -
събития, които са станали, когато няма и помен от „гръцко“ присъствие 
в Мала Азия, Пелопонес, Тесалия и Босфора. Тук, по тези земи по 
времето на Троя, Ахил, Агамемнон и Приам, живеят само и единствено 
разновидности на тракийските народности - тоест предците на 
днешните българи. За потвърждението на тази истина има вече 
достатъчно доказателства, но нещата опират до желанието и съвестта 
на учените историци и археолози, които да се обединят около една 
обща теория за автохтонността на населението, наричано с различни 
имена през вековете, но изграждало нацията, която днес наричаме 
българска. 

Ако трябва да учим истинската история на българите, трябва да 
вкараме задължително в учебниците на младите българи истината за 
величието на техните предци. А то е реално и потвърдено от стотици 
исторически свидетелства. 

Византийската империя се приема за „гръцка“ и това също е 
част от лъжата, наложена от днешните обитатели на гръцкия 
полуостров, които нямат нищо общо със създателите на древната 
култура, наречена „елинистична“. В българските учебници също се 
налага теорията, че Византия е „гръцка“ държава, която воюва срещу 
българската като срещу нещо чуждо. 

Византия наистина воюва с Дунавска България, но фактът, че 
самата Византийска империя се е управлявала през основната част от 
съществуването си от етнически българи, се премълчаваше и криеше. 

Източната  римска  империя,  или Византия,  както  започват да  я 
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наричат много след разпадането й, не е национална държава, а 
унитарна. Това означава механичен сбор от над 30 народности, 
обединени под имперския флаг и наричани „ромеи“, тоест - римляни. 
Но това не е нация. И най-важното - гръцкият елемент е бил сред 
малцинствените в империята. Налагането на лъжата, че това е „гръцка“ 
държава, идва от факта, че след разделението на църквите на източна и 
западна, чак през 12 век гръцкият език се установява като официален 
във Византия. Но официалният литературен език няма нищо общо с 
етноса и националностите, които живеят в империята. Все едно в 
имперска Русия или в Съветския съюз да кажеш, че казахи, чуваши, 
узбеки и волжки българи са руснаци, защото им е наложен руският език 
като официален. 

Самите хронисти от епохата, когато пишат за битки и войни, не 
наричат биещите се от страна на Византия „гърци“, а „римляни“ или 
„християни“. (А великият ни цар Симеон е наречен от хрониста 
Скилица Кедрин „скитски предводител“, когато е описана битката при 
Ахелой през 917 г., което потвърждава тезата, че скити, траки, мизи, 
хуни и българи са едно и също в очите на чужденците.) 

От всичките 14 династии, управлявали Византия 1129 години, 
нито една не е гръцка. Първата династия - на Константин Велиики, е 
българска, както и последната - на Палеолозите с техните 16 
императори. Палеолозите са с фригийски произход. Фригийците са 
древното тракийско (българско) племе „бриги“. В труда на Константин 
Каменов „Небето помни“ е доказано подробно, че бриги е едно от 
имената на древните българи. 

Самият основател на империята Константин е роден през 272 г. 
в Ниш, населен само от траки. Баща му е Константин Хлор - мизиец, 
тоест българин от Северна България. Майка му е тракийка от Ниш. 
Константин спрял преследванията срещу християните и дал 
възможност на християнството да се прояви като свободно 
проповядвана религия. Той избрал древния град, основан от античните 
българи - Византион, за столица на империята, като се колебал 
известно време между София и Византион. Всъщност Константин 
прекарвал повечето от времето си в София, където си построил и 
дворец на мястото на сегашния хотел Рила. Точно това място днес е 
обект на апетитите на еврейската организация „Шалом“, която използва 
международен натиск,  за  да  придобие този парцел без никакви  правни 
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основания. Константин остава в историята с налагането на 
християнството и на първите закони, които преодоляват безбожното 
отношение към хората. Той премахва робството чрез държавен указ. 
Освобождаването на роб в църква в присъствието на епископ станало 
закон. Имало специален текст за евреите роботърговци (те се 
занимавали главно с тази търговия): „Ако евреин купи или обреже роб-
християнин или друг иноверец, е длъжен да го освободи“ (Cod. Theod. 
XVI 9,1: а 335). През пролетта на 314 г. Константин разпоредил всички 
свободно родени, изпаднали в робство по времето на Максенций, да 
бъдат освободени. Всъщност Константин дал път на епископското и 
църковното право. Което значи, че съденето на хората ставало в най-
голям синхрон с Божиите заповеди, с християнството. Оттогава датира 
даването на показания да става с двама свидетели, както го изисквала 
църквата. Константин забранил осъдените на принудителен труд да 
бъдат жигосвани по лицата, защото „лицето е създадено по подобие на 
небесната хубост“. Отменено било и смъртното наказание чрез 
разпъване на кръст и пречупване на крайници. Животът на 
затворниците бил облекчен. Били въведени наказания, преследващи 
сексуални извращения като хомосексуализма, безразборните 
прелюбодеяния. Подхвърлянето на деца било третирано като умишлено 
причиняване на смърт. Гладиаторските борби, събуждащи животински 
страсти и сатанински усещания у римляните, били забранени. Неделята 
била въведена като държавен празничен ден - ден Господен. 

Може да се каже, че българинът Константин Велики, основал 
християнската империя Византия, извършил истинска морално-етична 
революция. Неговите възгледи били доразвити от най-големия 
реформатор на средновековието - другия император на Византия от 
български произход - Юстиниан I (527-565 г.). Юстиниан бил племен-
ник на предишния император Юстин. Юстин бил родом от село 
Ведряна, Кюстендилско. Българското му име било Истина, което, 
преведено на латински, станало „Юстин“. Жена му се казвала Люб-
кина. Българинът Юстин довел в императорския двор племенника си - 
със същото име - Истина, роден също в село Ведряна. Майка му се 
казвала Бегленица, а баща му Изток. Той наследил вуйчо си и прибавил 
едно „иан“ към името му. Така се появил великият реформатор и управ- 
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ник - българинът Юстиниан I. Кръгът около император Юстиниан бил 
главно от сънародници - тракийци. Най-добрият му пълководец бил 
Велизарий, българотракиец от Герман - днешна Сапарева баня. Важен 
факт е, че Юстиниан и Юстин се титуловали императори на готи, 
гепиди, аити, алани и други разновидности на древните български 
народности, но не и на „гърци“. Просто този елемент бил смятан за 
незначителен. Освен това гърците били езичници до късна епоха - 6-7 
век. Лично Юстиниан разтурил езическа школа в Атина като гнездо на 
езическа култура. 

Злобният и клеветнически пасквил, написан от Прокопий, 
„Тайната история“ бил типично гръцка реакция на факта, че Юстиниан 
покровителствал сънародниците си българи, които Прокопий нарича 
„хуни“. 
 

Българинът Юстиниан I създава 
първата българска национална църква 

 
Юстиниан доразвива законодателното дело на сънародника си 

Константин I. Той обявява свещеническата служба за най-големия дар 
Божи на човечеството. Юстиниан създал основата на съвременното 
европейско право със своя Кодекс. По негово време било построено и 
едно от чудесата на тази епоха - църквата „София“, превърната по-
късно в джамия от варварите селджуци. 

Още едно доказателство за българския национален дух у 
Юстиниан I е основаването от него на първата българска национална 
църква. След един заговор срещу него от страна на т.нар. партии на 
сините и зелените, Юстиниан, опрян на сънародниците си в двора, се 
спасил, благодарение на българските военачалници Велизарий и Нарез, 
както и на подкрепата на българите федерати в рамките на Империята 
начело с предводителя Мундо. След този опит да бъде премахнат 
именно защото се опирал на българското си обкръжение, Юстиниан 
взел решението да укрепи българския елемент в империята чрез 
създаване на национална църква като най-мощна спойка на 
народността. С новела 11 от 18 май 538 г. той основал независима от 
Цариградския патриарх българска църква и я нарекъл „Първа 
Юстиниана“.  Дотогава  българските  църкви  били  разпокъсани  в  епар- 
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хии, подчинени на Цариградския патриарх, чрез Солунския екзарх. 
Начело на новата независима българска църква застанал архиепископ, 
който бил независим и от Рим и от Константинопол. Избирал се от 
собствения си народ - българския. За център на архиепископията бил 
определен град Сердика - София. По този начин Юстиниан показвал 
ясно кое счита за свое отечество. А го е написал още по-ясно: „Понеже 
ние желаем по различни причини ДА ПОДТИКНЕМ НАШЕТО 
ОТЕЧЕСТВО, където Бог бе определил да дойдем на този свят, който 
Той създаде, искаме да го снабдим и с най-големи привилегии също и 
по отношение на църковния му ранг.“ 

Че първата национална църква на Балканите е българската, се 
потвърждава от факта, че Василий, императорът, останал в историята 
като Българоубиец, оставя автономността на Охридската архи-
епископия, след като покорява България през 1018 г. Оттогава главата 
на българската църква се нарича Архиепископ на цяла България и 
„Първа Юстиниана“. Това продължава до 1767 г., когато Цариград-
ският патриарх успява да закрие тази архиепископия. 

Императорът от български произход Юстиниан е сред най-
великите владетели на средновековния свят, довършил гигантската 
морално-етична реформа на един друг владетел от трако-български 
произход - Константин Велики - християнизирането на Европа. 
 
 

Пътят на българите 
през хилядолетията 

 
Основното, което трябва да знаят днес българските младежи е, 

че ние сме сред най-древните народи, основали няколко големи 
цивилизации. Че сме коренното, автохтонното население в Европа, 
живяло точно тук, където сме сега, и преди осем хилядолетия. За което 
доказателство са последните генетични изследвания. Че не сме 
пришълци от седми век на Балканите и в Европа. Че това, което се 
представя като преселване от Изток, е само една част от 
преместванията на българската народност през вековете. Че сме се 
разселили  и  в  западна  посока  до  Британските  острови  още в дълбока 
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древност, за което свидетелства келтският фолклор. Че сме заселили и 
земите на днешна Италия през пети и седми век, за което свидетелстват 
стотици топоними в Италия днес - и до 19 век край Тоскана е имало 
графство „Болгария“, а имената на реки, върхове и села са десетки. 

Че сме имали писменост преди шумерската, на която тя много 
прилича. Следи с такава писменост се намират по Северното 
Черноморие. 

Че по нашите днешни земи са намерени най-старите находки, 
доказващи зараждането на човешката цивилизация в Европа по нашите 
земи: 

1. Последните изследвания на българина Николай Сираков - 
шеф на праисторическата секция към Археологическия музей при БАН, 
и колегата му от Института по праистория в Бордо - французина Жан 
Люк Гуадели, установиха, че прачовекът - Homo Erectus, се разселва в 
Европа от Балканите. Находките, доказващи това, са от пещерата 
Козарника в Северозападна България. Доскоро праисториците смятаха, 
че изправеният човек - Homo Erectus, е тръгнал към Европа от Африка 
преди около 700 хиляди години. Откритията в пещерата Козарника 
обаче връщат датата много по-назад. Още преди 1 милион и 200 хиляди 
или 1 милион и 400 хиляди години тук, на Балканите, има останки от 
прачовек. При това останките доказват и прояви на абстрактно 
мислене, за което се смяташе, че се появява преди около 50 000-40 000 
години пр. Хр., когато се смята, че се появява Homo Sapiens - 
мислещият човек./40/. 

2. Най-старото колело в Европа е намерено в с. Биково, 
Сливенско. 

3. Най-старото обработено злато - не в Европа, а в света (!) е 
намерено във Варненския некропол през 1972 г. и то е на около 7000 
години - от около 4,5 - 5 хилядолетия пр. Хр. Това е по-стара 
цивилизация от тази в Месопотамия и Египет. Но да сте прочели в 
световните енциклопедии, че най-старата цивилизация е в българските 
земи? И в българските учебници все още пише, че най-старите 
цивилизации били шумерската и египетската. 

4. На територията на днешна България са открити около 500 
селищни могили от епохата на халколита - каменно-медната епоха 
(5000-3000 г. пр. Хр.), което говори за гъста мрежа от селища през тази 
епоха  по  нашите  земи.  Такава  гъстота  не  е  открита  в  друга  част на 
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Европа. 

5. Находките в Караново, Новозагорско, Езерово, Варненско, и 
по поречието на Марица са от бронзовата епоха - 3000-1200 г. пр. Хр. и 
доказват трайното присъствие по нашите земи на цивилизация през 
всичките седем осем хилядолетия. Генетичните изследвания в 
последните години показват, че около 30% от Y-хромозомите на 
живелите тогава и днес мъже по същата територия се покриват. Това 
доказва и нашата приемственост с най-старата високоразвита 
цивилизация не само в Европа, но и в света. Поне засега няма намерено 
по-старо обработено злато, сочещо високо ниво на йерархична 
цивилизация от това във Варненския некропол. И това не е празно 
патриотарство, това не е налудничаво изхвърляне, а исторически, 
археологичен и генетично доказан факт. 
 
 

Какво е българизмът днес? 
 
 

Трудно е наистина днес човек да повярва, че смачканият и 
лъган десетилетия наред български народ е наследник на такава велика 
история и дух. Но не се ли заредим с енергията на това минало, ние 
няма как да се справим с днешните проблеми. 

А те са резултат точно на принизеното ни самочувствие и на 
налаганите двойни стандарти отвън. След Освобождението ни от 
турско иго българите са в подем. Способни са да отиват на война с 
цветя и музика, защото знаят, че отиват да освобождават братята си от 
останалите под робство земи. Ударите върху националното ни 
възраждане и напредък обаче идват от т. нар. велики сили - държавите, 
забогатели от колонизаторство над други народи, от ограбването и 
избиването им. Тоест тези, които прилагат вреден за другите свръх-
шовинизъм, като Англия, Германия, Франция, Русия, късат България на 
пет парчета и се нахвърлят върху нейния здравословен, не увреждащ 
чужди интереси национализъм. Българизма, който иска само едно - 
обединение на народа ни в етническите му граници. 

Е, не го позволяват тези, които днес се кичат с титлата „развити 
демократични държави“. Тези, които нашите, слугуващи на чужди 
интереси политици, сочат като примери за спазване на права и демокра- 
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тични ценности, всъщност потъпкаха правата на българите през целия 
20 век. През целия период след изплуването ни от мрака на турския 
гнет ние сме губещи във всички войни. Защото срещу българизма има 
мощна вълна от омраза и нетърпимост. Така наречените велики, 
всъщност - престъпни сили, прилагат тактиката на унищожение към 
българската нация през целия 20 век. Един от величаните за „велики 
политици“ на века - Уинстън Чърчил, всъщност обикновен алкохолик 
дегенерат, дори направо признава целта на Британската империя - 
България да не съществува. И тук няма християнска солидарност - 
Англия прави всичко възможно България да остане част от варварската 
кървава и антихристиянска Османска империя и да не получи 
свободата си. 

И Франция, и Англия, и Германия периодично застават на 
страната на турския ни поробител в предосвобожденския ни период. На 
тях никога не им е пукало ще има ли българска държава и народ или не. 
Нито през 18 или 19 век, нито сега. Огромна грешка спрямо нацията си 
правят българските историци и политици, които премълчават това. 
Които в старанието си да се харесат на някой чуждестранен посланик 
са готови да застанат с чупка в кръста по посока на тези, които още 
наричаме „велики сили“, а би трябвало да им казваме „велики 
престъпници“. 

Срещу България се е водела политика на принизяване през 
всичките десетилетия след Освобождението. Не ни се позволява да се 
обединим в етническите си граници, не ни се позволява да имаме 
суверенитет и държавен глава така както искаме, не ни се позволява да 
развиваме индустрия и търговия, както бихме могли, не ни се позволява 
да получим излаз на Бяло море, който би ни превърнал в мощен 
европейски фактор, не ни се позволява да си получим от Турция 
принадлежащите ни земи и обезщетения, заграбени от турските 
вандали през 1913 г. в нарушение на Лондонския мирен договор. Не ни 
се позволява да бъдем пълноценна държава и толкова! 

България е губеща в три войни, в които участва само и 
единствено за да се обедини като народ, а не за да завладява чужди 
територии, както прави Германия, както прави Русия, както прави 
Франция, както прави Англия. 

България изгуби и Студената война през 1989 г. Милиони 
българи  излязоха  на  улицата  тогава  с  илюзорната  надежда,  че   тези 
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мили „велики сили“ - тези свръхдемократични западни държави, които 
45 години ни изнасяха по забранените радиа лекции по човешки права 
и демокрация, ще подкрепят най-после подема на нова България. 
Глупости! 

Великите измамници от Запада, както и тези от Изтока отново 
ни показаха среден пръст. Американските посланици се срещаха с 
довчерашните си уж врагове от комунистическата номенклатура и ги 
тупаха по раменете с похвалата какви демократи и пазарни икономисти 
са станали от марксисти-ленинци за едно денонощие. Само и само на 
власт да не идват български националисти. На президентските избори 
през 2006 година шефът на християндемократите в Европа даде съвет 
на българските си съпартийци да гласуват за комуниста и агент на ДС 
Георги Първанов, но в никакъв случай за „страшния националист“ 
Волен Сидеров. 

Защо? Какво толкова страшно за мартенсовци и уорликовци 
иска Сидеров? Какво иска българският национализъм всъщност? 
 
 

Какво иска българизмът? 
 
 

Това, което е искал българинът Константин Велики още през 4 
век - да няма роби. Докато американците продават хора в робство 
почти до края на 19 век. 

Това, което е искал българинът Юстиниан през 6 век - да има 
закони, важащи за всички. Това сега не е така. 

Това, което е искал българинът Симеон през 9 век - държавата 
да е справедливо управлявана и социална. Това сега не е така. 

Това, което е искал (и постигнал) българинът Иван Асен II през 
13-ти век - българите да са обединени в етническите си граници. Това 
сега не е така. 

Това, което искал българинът Раковски през 19 век - да знаем 
произхода си. Това сега не е така. 

Това, което искаха българите Ботев и Левски през 19 век - да не 
прекланяме глава пред чужда власт. Това сега не е така. 

Това, което е искал българинът Стефан Стамболов през 19 век - 
да сме самостоятелни като държава и  икономика.  Това  сега  не  е  така. 
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Това, което е искал българинът Ганчо Ценов през 20 век - да 

изучаваме истинската си история, а не лъжлива. Това сега не е така. 
Всъщност героите, на които се покланяме на 2 юни, са 

български националисти. Те са образец за българизъм. 
Най-същественото обаче е, че това, което са искали и за което 

са се борили, не е постигнато днес. Ето защо българският 
национализъм, българизмът, не само е нужен, а е задължителен в наши 
дни. И само когато той стане реална политика, ще се види простата 
истина, че България ще успее не когато залага на лъжовни 
„евроатлантически ценности“, не когато се опира на 
външнополитическия слугинаж, не когато стъпва на лъжлива история 
за произхода си, не когато води колониална и заробваща собствения 
народ икономическа политика, а когато прави обратното на това. 

Българизъм е преди всичко да не се предаваш въпреки „лошото 
икономическо положение и кризата“. Защото когато се предадем, идва 
най-голямата криза. Българизъм е да обичаш и уважаваш и най-
изпадналия човек от народа си, лошо облечен, без зъби и с отчаян 
поглед, не да го презираш, както правят евроатлантиците. Защото това 
е част от кръвта ти и този човек се нуждае от твоята подкрепа, дори да 
е само морална. Ти, който си успял в нещо, си българин също като него. 
Ти и той сте една енергия, дай му от своята сега, ще получиш обратно 
десет пъти повече. 

Българизъм е да надскочиш папагалските теории за „дясно“ и 
„ляво“, защото това е клопката на капиталистическия глобализъм за 
разцепване на нациите, така както клопката на комунистическия 
глобализъм беше класовата теория и противопоставянето на групи от 
един народ една срещу друга. Да надскочиш и глобалистичните 
икономически учения за „пазарната икономика“, при която трябвало да 
има „по-малко държава“, и да гледаш прагматично през очите на 
икономическия национализъм. Което значи: това, което не е полезно на 
част от българския народ, не е полезно за България като цяло. А 
днешната неолиберална икономическа политика през последните 20 
години при всички правителства без изключения е вредна за огромна 
част, за преобладаващата част от българския народ. Тя се провали в 
световен план с последната финансова криза. 

Българският   национализъм   отхвърля   днешната   колониална 
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система у нас, при която парите на българите изтичат навън като 
печалби на чужди монополисти в електроразпределението, 
телефонните услуги, супермаркетите. Днес страната ни е заробена 
икономически - няма нито една сфера в сериозно промишлено 
производство, банки или енергетика, които да са български. 
Българският национализъм казва: индустрията, банковият капитал, 
търговията и услугите у нас трябва да са преобладаващо в български 
ръце и да работят за стандарта на българите, а не за чужд. 

Българският национализъм не приема агресивната и 
финансирана отвън политика на ислямизиране на България. Чрез 
промиването на мозъците на българи мюсюлмани те биват 
принуждавани да се наричат „турци“. Това е невероятно опасен удар по 
българската идентичност, на който не реагира досега нито едно 
правителство, включително и днешното, тъй като всички кабинети 
досега са „леви“, „ десни“ или други, но не и националистически. Ако 
властта не се поеме от български националисти, съществува реална 
опасност страната ни да бъде разделена на анклави в близко бъдеще. 

Българският национализъм не се съгласява с двойния стандарт 
циганското население у нас да не плаща ток, вода и данъци, а 
българските пенсионери да изнемогват. Българският национализъм не 
приема и двойния стандарт циганското население да не се санкционира 
от полиция, прокуратура и съд, когато върши престъпления от битов до 
тежък криминален характер. 

Българският национализъм не иска да продължава 
демографския ни срив, който се дължи именно на неолибералната и 
антисоциална политика на всички правителства. Само 
националистическо управление знае и може да спре този разпад, 
защото не мисли ляво или дясно, а националистически. 

Български националисти единствено могат да поискат 
дължимото от чужди държави - например десет милиардния дълг от 
Турция, както и да защитят интереса на България в международен план. 
Друго освен националистическо правителство не може и не смее да 
направи това - практиката го доказа ясно. 

Друго освен националистическо правителство не смее да сложи 
регулатор на лихвите на алчните банкери, а те сами никога няма да си 
ограничат печалбата. 

Само  националисти  във  властта  имат  виждането  и  смелостта 
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да спрат безразборния строеж на минарета и джамии у нас дори и на 
места, където няма и 20 мюсюлмани. 

Само националисти на власт ще обърнат порочния модел на 
затриване на българското селско стопанство за сметка на внос от 
Турция, Македония, напоследък дори Сирия и Йордания. 

Само на българските националисти им стиска да кажат ясно, че 
българската енергетика, военна промишленост, комуникации, мобилни 
оператори и златодобив трябва да са в български, и то държавни ръце, 
защото тези сектори са печеливши и могат да пълнят пенсионните ни 
фондове. 

Единствено българският национализъм казва, че е необходим 
специален институт за българите, който да събира, обобщава, 
анализира и популяризира българската история, култура, постижения и 
идеи у нас и по света. Пак национализмът настоява за прекратяване на 
българонихилизма в учебните програми, учебници и помагала и 
поставянето на пробългарска учебна програма в хуманитарните 
дисциплини. 

Българският национализъм на власт ще вложи средства в 
образованието и развитието на българските таланти, а няма да ги 
подарява на чужди икономики след скъпи държавни инвестиции в тях 
както сега. 

Всичко това е много логично, добро за страната и нацията. 
Защо обаче не се изпълнява? 
Защото би направило страната ни силна, а това не се желае от 

т.нар. „велики сили“. Както преди, така и сега. Затова по тяхно 
внушение и поръчка продажните средства за комуникация у нас чернят 
българския национализъм и рекламират всички други възможни 
политически идеи и практики - „леви“, десни“, „ центристки“, 
„либерални“, „ социалдемократически“, „ за европейско развитие“, „ за 
анадолско развитие“, само не и за българско автентично развитие. 
 

Защо враговете ми искат да ме няма, 
макар да знаят, че съм прав 

 
През последните петнадесетина години аз събудих от сън много 

българи със стотици статии, телевизионни предавания и книги. През 
2005 г.  300 000, а през 2009 г.  400 000 от тях застанаха зад мен полити- 
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чески и българският национализъм, българизмът получи присъствие и 
трибуна в Народното събрание. Но това не е достатъчно. Нужно е 
националистическо парламентарно мнозинство, чрез което принципите 
на българския национализъм - а това е най-добрата политическа 
програма за българите - да се реализират като държавна политика. За 
тази цел са нужни два милиона и половина - три милиона гласа на 
българи, които да обърнат нещата и най-после да имаме правителство, 
управляващо наистина в интерес на всички българи - правителство на 
българския национализъм, правителство на българизма. 

Следващите шест години след 2005 г. за мен минаха в борба за 
тази кауза. Предателствата, разочарованията и организираните удари 
срещу мен като водач на българските националисти не ме отказаха. 
Разбрах, че те са част от борбата и ги приех, така както боец приема 
раните си - като нещо болезнено, но неизбежно по време на битка. 

Какво показаха тези мои шест години в политиката? Че съм бил 
прав за всичко, което говорех и пишех през тия години. Днес чувам и 
виждам политици от разни парламентарни и извънпарламентарни 
партии, които повтарят мои тези, изговарят мнения по отношение на 
ДПС, турцизацията ни, циганските проблеми, ограбването на страната 
и колонизирането ни. За същите тия виждания аз бях нападан, оплюван 
и наричан с всички черни имена на света. Политическите бракониери 
от другите партии се присламчиха към идеите на българския 
национализъм, крадат смело от тях, но когато управляват, не ги 
прилагат. Пример - днешното правителство. То не иска да реши 
въпросите с новините на турски, с дълга на Турция към България, с 
агресивната и фатално опасна ислямизяция на страната, с промяната на 
данъците в полза на широките маси българи, с регулацията на лихвите, 
за да се ограничи алчността на банкерите, с прекратяването на вредните 
за страната договори с чужди колонизаторски компании, които ни 
ограбват, с ниските доходи на българите. 

Тази тактика измислиха политическите ми врагове. Да ме 
крадат и тихо да ме изместват от сцената чрез купуване на хора, които 
съм вкарал в парламента или са били близо около мен. Те знаят, че съм 
прав, признават го в неофициални разговори, крадат идеите и темите 
ми, но поддържат подлата лъжа, че българският национализъм е нещо 
лошо и плашат хората с мен.  Почти всички медии, които са в ръцете на 
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продажници и българомразци, им припяват. Така това българофобско 
войнство прави задачата ми по-трудна от тази на всеки друг политик. 
Никой от българската политическа сцена не би издържал на мое място 
това, което ми стовариха на главата моите политически врагове през 
тези 6 години. Никой! Огледайте ги един по един, преценете сами! 
Няма такъв! 

Защо? 
Защото всички те нямат и никога не са имали истинска кауза. 

Не са си защитавали каузата като мен години наред с текстове, с думи, 
речи и общуване с хората. Не са воювали за кауза като мен, и то с 
цялото си сърце и душа. Не са вярвали в нищо и в никого през живота 
си - нито в Бога, нито в народа, не са страдали за вярата си и това им 
личи. 

Те дрънкат едни и същи клишета и баналности вече две 
десетилетия и сами се подиграват на думите си. Те не търпят някой в 
политиката наистина да вярва в това, което говори. Смятат, че това е 
налудничавост, наивност, глупост или театрална роля. За тях да искаш 
да правиш политика, полезна за народа, а не за теб самия или кръга ти, 
е лудост само по себе си. А и много опасно, защото може да се види 
изведнъж, че така може. Тъкмо са накарали хората да се отчаят, да не 
вярват в нищо, да смятат, че политиката и заниманието с обществена 
дейност е „мръсна работа“. О, как обичат да говорят тези циници за 
това как „хората вече на никого не вярвали и как нямали доверие на 
политиците - всички до един, как всички са маскари без изключение и 
ако един е крал, то всички са крали... С какво упоение техните цинични 
медии и социолози тиражират тия внушения! И то точно след като в 
продължение на десетилетия точно тези политически, медийни и 
социологически циници са успели чрез собствения си пример на 
корупция, измама, национална продажност и нихилизъм и чрез 
инструментите за обществено влияние да внушат на милиони българи, 
че това е политиката и друга няма, че „национална политика не може да 
има“, както по-горе ви цитирах, че учи студентите си оная 
човекоподобна персона от университета. Че не трябва и да мечтаем за 
друг пробългарски начин на управление на България. Това е и край! 

Това е все едно да затвориш някого някъде, да го храниш само с 
един вид храна и след години да го питаш кое е най-здравословното 
хранене за него. Той ще ти каже разбира се, това, което познава, което е  
 
 

97 



 

получавал всеки ден, ако ще и да е най-вредният и токсичен продукт на 
света. 

В такова положение горе-долу през последните двайсетина 
години е българският зрител, читател, слушател. Той е отровен от 
всекидневната дажба токсини, с които го хранят социолози, 
коментатори, журналисти и политици от отбора на националните 
продажници и българомразците. От отбора на тия, които се стреснаха 
през 2005 г., че са изпуснали от контрол нещата, защото влязох в 
политиката и им обърках комфорта и съглашението за общата 
продажба на интересите на българите. 

Затова и всички те се обединяват като глутница срещу мен вече 
толкова години. Не могат да простят, че на българската политическа 
сцена се появи човек, който е толкова различен от тях. Че този човек не 
е кукла на конци като тях, не е циник като тях, не е нихилист като тях, 
не е лесна за мачкане глина като тях. 

Че този човек не иска да стане циничен член на презиращия 
народа си елит, макар че може да го направи само да пожелае. Че той 
упорито продължава да е чувствителен за болките на сънародниците си. 
Човек, който наистина иска българският национализъм да стане 
управленска програма за страната, защото само това е начинът да се 
счупи дяволското огледало на антибългарското управление досега. И 
най-после българинът да прогледне и да не се чувства като окупиран в 
собствената си страна. Враговете ми се страхуват от това, защото 
никога след това проглеждане българите няма да са същите. А моите 
политически противници никога няма да имат облагите, които имат 
днес. Тази мисъл ги прави злобни и агресивни към мен. Но не и 
непобедими. Напротив. 

Вече има условия за това проглеждане. Днес повече от вчера. 
Влизането ни в прехваления Европейски съюз не донесе нищо по-добро 
на българите. Влизането ни в НАТО не засили военната мощ на 
България, напротив, сега сме по-слаби. Еврозоната е на път да се 
разпадне. От България само се иска затягане на коланите и ние до ден 
днешен сме донори на по-богати от нас държави. Притокът на 
емигранти от Африка и Азия застрашава идентичността и целостта на 
Европа. Сред жителите на европейските държави нарастват 
националистическите убеждения. След финансовата криза, причинена 
от Уолстрийт,  все  повече  европейци  виждат недостатъците на глобал- 
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ния турбокапитализъм и опасността от наднационалните финансови 
игри. Увеличават се исканията за повече суверенитет на държавите и за 
повече национална идентичност. И България все повече се нуждае от 
ясна и последователна националистическа визия и политика. Народът 
го разбира със сърцето си всеки изминал ден. Как обаче национализмът 
да стане реална, оперативна политика. Как да отстраним отровните 
налепи по най-истинската идеология и политическа доктрина - 
българизма? 
 
 

Как да приложим 
българизма на практика 

 
 

За младите хора на България днес е много важно да осмислят 
това, което им казвам в тази книга. Да осъзнаят ясно, че това, което 
пиша, не е кабинетна теория, а лично изживяна кауза, която ми е 
минала през сърцето и душата. Да, вярно е, че политиката е жестоко и 
съсипващо занимание. Вярно е, че влизайки в нея, ставаш мишена на 
нападки, клевети и несправедливо очерняне. Но е вярно също и това, че 
без пряко участие в политиката ти оставяш някой друг да я прави 
вместо теб. Кой друг? Вече изброих колко национални продажници има 
и сред историците ни, и сред политиците ни, и сред журналистите ни, и 
сред университетските преподаватели. Ще ги оставим ли те да правят 
българската политика и да ни закопават като народ? Всички наши 
национални герои, пред които се прекланяме на 2 юни, ще се обърнат в 
гроба, ако го позволим. 

Но как да победим това подло войнство на българонихилизма, 
на българомразието? Само с пряко и последователно действие срещу 
него. Няма друг начин! Вие, млади и не толкова млади братя и сестри 
българи, разберете, че опитът, който имам, и примерът, който ви давам 
с моята битка за България, са прекрасна възможност за вас да 
използвате направеното от мен, да се присъединявате и отстояваме 
заедно собствената си защита. Да поддържаме имунната защита на 
нацията - българизма - като теория и практика. В момента, в който 
кажеш „Това не ме интересува“, даваш сила на българомразците. 
Даваш сила на враговете на българите - вътрешни и външни. В момента, 
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в който се подлъжеш по евроатлантиците във всичките им форми - 
лява, дясна, центристка или „за европейско развитие“, както и за 
анадолско такова, ти изневеряваш на себе си, на корена си, на земята 
си, на народа си. В момента, в който избираш на власт поредния 
НЕнационалист и неговото обкръжение, ти си мазохист, който иска пак 
да бъде измамен. И ще бъдеш измамен по простата причина, че който 
претендира за властта, но не е български националист, той няма и не 
може да има полезна за българите управленска програма. Ако ще да е с 
десет научни титли или да се води за голям професионалист в някаква 
област. Не влизайте в този капан за „професионализма“. И наемният 
убиец обикновено е голям специалист в областта си - например чудесен 
снайперист... Важно е за какво се използва професионализмът, а не 
самото му наличие. В света е пълно с перфектни професионалисти - 
злодеи и предатели на собствения си народ. Когато ви предлагат 
кандидати за политически позиции, кандидати за власт, измервайте 
тяхната стойност през единствената мярка, която трябва да се прилага 
към политиците и държавниците - дали са български националисти или 
не. Това и само това е важно за управлението, образованието, 
културата, икономиката и социалната сфера на страната ни. Само с 
въпросите, които ще му зададете за това какво мисли за произхода на 
българите, за мястото на българите в световната история, какво знае 
или не знае по този въпрос и кое смята за вярно и кое - за лъжа, вие 
вече можете да го класирате в графата „става“ или в графата „не става“ 
за български политик и държавник. 

Разбира се, не трябва да останете само с този въпрос. Питайте 
желаещия да ви управлява какво мисли за българското национално 
имущество - трябва ли то да е в ръцете на чужди, и то съмнителни, най-
често престъпни компании, които да извличат печалбата, или трябва да 
е в ръцете на българската държава и печалбата да отива в български 
пенсионен фонд. 

Ако няма мнение по този въпрос или го увърта, значи не е 
националист, а българомразец и продажник. Не става за български 
политик и държавник. 

Нека ви отговори на въпроса одобрява ли разпродаването за 
жълти стотинки на националните ни активи след 1990 г., струващи 
реално стотици милиарди, и участвал ли е по някакъв начин в това 
разграбване.  Ако  е  участвал  или  започне  да  ви  опява  за  „пазарната  
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икономика“ и „по-малко държава“ и за това, че няма алтернатива на 
приватизацията, значи оправдава ограбването и не е националист, а 
българомразец и продажник. Не става за български политик и 
държавник. 

Питайте го какво мисли за агресивната и ескалираша ис-
лямизация на България и всекидневното поникване на нови минарета, 
строени в нарушение на законите. Ако не осъди този процес веднага, а 
започне да ви дърдори за нуждата от „толерантност“, значи не му пука 
дали родината ни ще бъде цяла утре или разкъсана на анклави. Значи не 
е български националист, а българомразец и продажник. Не става за 
български политик и държавник. 

Нека да ви каже мнението си за зловещата циганска 
престъпност по села и градове и бездействието на МВР, съд и 
прокуратура по въпроса. Питайте го какво мисли за това, че циганите 
масово не плащат ток, вода и данъци за сметка на тези, които ги пла-
щат. Ако започне да търси оправдание за МВР, съда и прокуратурата 
или да обяснява колко бедно живеят „ромите“, значи е българомразец и 
продажник. Не става за български политик и държавник. 

Да отговори на въпроса ще поиска ли от турския премиер 
Анкара да ни изплати тези 10 милиарда евро, които ни дължи за 
заграбените през 1913 г. имоти на тракийските българи. И ако вече е 
бил във властта, защо не го е направил. Ако започне да ви обяснява, че 
„с нашата южна съседка имаме прекрасни дипломатически отношения 
и не трябва да ги разваляме“, значи е българомразец и продажник. Не 
става за български политик и държавник. 

Нека кандидатът за власт да каже какво мисли за ролята на 
„великите сили“ в последователните удари срещу България от 
Берлинския договор до днес. Ако тръгне да ги оправдава и да обяснява 
колко малка държавица сме и как срещу ръжен не се рита, значи е 
българомразец и продажник плюс обикновен страхливец. Не става за 
български политик и държавник. 

Питайте кандидат-политика ще развали ли лошите за България 
договори с чуждестранните мошенически компании, които ни ограбват 
в момента. С ЕРП-тата, с мобилните оператори, с чуждата 
златодобивна фирма, която изнася по 10 тона злато на година гратис и 
ни ограбва с милиарди, и още доста други такива фирми. Ако започне 
да  увърта  с  приказки  колко  са  важни  за  нас  чуждите „инвеститори“ 
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и че това е „основен приоритет“ в неговата програма, значи е 
българомразец и продажник. Не става за български политик и 
държавник. 

Отправете въпрос към бъдещия властник ще се опъне ли на 
външния диктат да си ликвидираме социалните дейности и 
обществените услуги под форма на форсирана и лоша за българите 
приватизация. Ако започне да увърта за „европейски изисквания“, 
каквито на практика няма, значи оправдава грабежа и е българомразец 
и продажник. Не става за български политик и държавник. 

Питайте също така политика срещу вас ще промени ли 
данъчната система така, че да не обслужва само най-богатите и да 
ощетява по-бедните. Ако ви избяга от пряк отговор с дежурното 
разтягане на дъвки за това колко сме привлекателни за някой си отвън, 
което разбира се не е вярно, но няма как да го проверите, значи няма да 
пипне лошите за българите данъци. Тоест този е българомразец и 
продажник. Не става за български политик и държавник. 

Запитайте кандидата за власт също ще има ли смелост да 
регулира със закон банковите лихви и по този начин да усмири 
алчността на банките за повече печалби и да защити българските 
предприемачи и граждани. Ако ви отговори с витиевати приказки за 
„свещените пазарни принципи и ненамесата на държавата в тях“, значи 
е българомразец и продажник. Не става за български политик и 
държавник. 

Задайте въпрос на кандидат-властника ще промени ли бюджета 
така, че преимущество да имат българското образование и наука, 
здравеопазването и сигурността на държавата. Ако ви отговори, че това 
е сложен въпрос и иска компетентен анализ от специалисти, значи не е 
националист, а българомразец и продажник. Не става за български 
политик и държавник. 

Запитайте политика насреща ви има ли смелостта да спре 
субсидирания внос отвън на зеленчуци и плодове и да даде пълна 
държавна подкрепа на българските производители, които загиват днес. 
Ако го заусуква и не отговори ясно с „да, мога!“, значи не е 
националист, а българомразец и продажник. Не става за български 
политик и държавник. 

Попитайте го, ако има мнозинство в парламента, ще махне ли 
от  държавната  телевизия  противните  на  милиони   българи   противо- 
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законни новини на турски език. Ако го заусуква с приказки за 
„мултикултурност и междуетнически мир“, значи не е националист, а 
българомразец и продажник. Не става за български политик и 
държавник. 

Попитайте политика отсреща ви, ако има парламентарно 
мнозинство, ще приеме ли законови ограничения българската 
земеделска земя да не се изкупува от чужди граждани и фирми, за да се 
спре по този начин процесът на закупуване на златен български 
чернозем от турски фирми, както е в момента. Ако почне да го увърта 
със „свободата на пазарните принципи“, значи не е националист, а 
българомразец и продажник. Не става за български политик и 
държавник. 

Задайте му и прекия въпрос - ще създаде ли като държавник 
институт за българите, който да поднесе и популяризира най-после 
истинската хилядолетна българска история за това как ние българите 
живеем от няколко хиляди години тук, на тези земи, че сме наследници 
на траките и имаме по-стара цивилизация от египетската, шумерската и 
еврейската. И че който твърди друго, е лъжец. Ще осигури ли като 
държавник всички необходими занапред генетични изследвания, които 
доказват това. Ако бяга от положителен отговор на този въпрос, значи 
не е националист, а бългомразец и продажник. Не става за български 
политик и държавник. 

Виждате ли колко просто и ефективно може да проверите как да 
гласувате винаги когато има избори. С този въпросник, който ви 
предлагам, вие, братя и сестри българи, можете по категоричен начин 
да отсеете зърното от плявата и да определите кой да ви управлява във 
ваш интерес. 

Не го ли направите самите вие, няма на кого да се сърдите, че 
продължава ограбването, съсипването и обезбългаряването на 
България. 

Аз лично съм се уверил в това, което ви казвам, със сърцето и 
душата си, затова продължавам да съм активен и последователен идеен 
защитник и практик на единствената политическа доктрина, 
необходима и достатъчна за България - българския национализъм. 

На българизма - нине, присно и вовеки веков, амин! 
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