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ЗАЩО ИЗДАВАМЕ ТАЗИ КНИЖКА

През цялата си хилядолетна история майка Бълга-
рия постоянно е била обект на коварни загово-

ри и варварски нападения от нашите съседи и техните 
съюзници. За голямо съжаление,  на тях много често са 
помагали някои наши национални предатели, които са 
рушали целостта и стабилността на България отвътре. 
И за още по-голямо съжаление, и днес България отново 
понася най-неочаквани и изключително жестоки удари 
от някои съвременни рушители на мира и спокойствие-
то, на нейното историческо и културно наследство.

Опасното в случая е, че почти всичките вътрешни 
рушители за маскировка се представят днес като пат-
риоти, като доброжелатели и едва ли не като най-голе-
мите пазители на всичко българско. Още по-опасното 
е, че все още се намират хора в България, които вяр-
ват на гръмките фрази на разни пишман патриоти, ко-
ито прикриват своята антибългарска дейност с посто-
янно дърдорене, натякване и самоизтъкване. Типичен 
пример за такива съвременни рушители на България 
е най-кресливата семейна, сръбскоболшевишка, педо-
филска партия “Атака”, партията, която гласува през 
месец юни най-безотговорно заедно с ГЕРБ за пови-
шаване на цените на билетите за градския транспорт в 
София с 43%.

Същата тази лъжепатриотична партия, въпреки че 
гласува абсолютно единодушно за ликвидацията на бъл-
гарския език (главния стожер на българската нация), 
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ежедневно и постоянно продължава най-цинично да 
се самоопределя за националистическа. Нещо повече, 
именно партия “Атака” налага днес тотална цензура, 
където и когато може, срещу всеки, който разкрива 
истинската й същност, а нейни представители фалши-
фицират най-безобразно историята само и само да пре-
дизвикат етнически раздори у нас. И точно “Атака” е 
партията, която, виждайки затъването си, вие на умряло 
за въвеждане на задължително болшевишко гласуване 
и бяга като попарена от мажоритарния вот, надявайки 
се да оцелее при следващите избори.

За тези съвременни, нагли и най-безсрамни рушите-
ли на България от “Атака”, за подобните на тях от НДСВ, 
ДПС и други партии, за македонистките отрепки, както 
и за техните помагачи издаваме тази брошура, защото 
в името на мира и просперитета на отечеството всички 
съвременни рушители на България следва да бъдат на 
всяка цена разобличени пред цялото общество.

Никола Григоров

ОПИТЪТ 
ЗА ПОКУШЕНИЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

През тази пролет целият български народ бе 
потресен от нечуваната низост и безбожното 

предателство на българските депутати. Без да им миг-
не окото, без ни най-малко да се замислят, депутатите 
от всички политически партии се опитаха тихомълком 
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да утвърдят няколко поправки към Закона за народна-
та просвета, с които да изхвърлят от закона параграфа, 
утвърждаващ българския език като задължителен в 
българските училища. И което е най-жалкото – проек-
тът за това начало на унищожаването на българския 
език бе предложен от управляващата коалиция – БСП, 
ДПС и НДСВ! Какво кощунство! Главният стълб на 
българската нация – българският език, оцелял през ви-
зантийското и турското робство, оцелял след многове-
ковния жесток гръцки терор на тотално унищожаване 
на българските книги, да бъде предложен за ликвида-
ция от българско правителство и унищожаването му да 
бъде утвърдено на първо четене от всички български 
партии в парламента. Това позорно правителствено и 
депутатско падение и престъпление стократно надми-
нава по своя антибългаризъм даже и свръхпозорното 
налагане на македонската нация от българските кому-
нисти в Пиринския край след болшевишкия преврат у 
нас на 9. ІХ.1944 г. 

Но слава на Бога, за радост на целия българския на-
род, на своя пост бяха преподавателите от Софийския 
университет, които чрез специална декларация най-ка-
тегорично и смело се опълчиха срещу премахването от 
Закона за народната просвета на задължителното изу-
чаване на българския език в нашите училища. Много 
решително декларацията бе подкрепена и от предишния 
ректор на СУ “Св. Климент Охридски” – многоуважа-
вания проф. Боян Биолчев. В нашето предаване “Сите 
българи заедно” ние също коментирахме този въпрос, 
като насочихме вниманието на зрителите към главния 
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инициатор и двигател на това национално предателство 
– злия демон и разсипник на българското образование, 
пишман просветния министър Даниел Вълчев. 

Случаят се разшумя много, развълнуваха се сърца-
та и душите на мнозина видни български учени и жур-
налисти, които смело се вдигнаха в защита на българс-
кия език. Веднага след медийното разгласяване на тази 
грозна постъпка продажните управници дадоха заден 
ход, свиха знамената и се отметнаха от злокобните си 
намерения, защото разбраха, че сегашният им подъл 
опит за покушение над българския език не е останал 
скрит и е претърпял пълен провал.

Тук като гладна хиена, надушила мърша, отново се 
прояви сръбската партия “Атака”, решила да използва 
момента за медийна изява и самоизтъкване, белким да 
понатрупа малко политически дивиденти. Знаят горки-
те, че идват избори, а те все повече затъват и се сто-
пяват. Явно воден от тези пропагандни идеи, след де-
батите в Народното събрание върху проектозакона 
за народната просвета на 8 май партийният вестник 
“Атака” гръмко се изцепи и написа, че партия “Атака” 
е отвоювала българския език. Даже с нечувано само-
хвалство във вестника бе изтъкнато и прокоментирано 
много нашироко твърдението, че най-активен в защи-
тата на българския език бил техният депутат – проф. 
Станислав Станилов. Тази поредна нагла демагогия на 
псевдонационалистите, това безобразие на управлява-
щата коалиция и безхаберието на всички депутати в 
парламента съвсем ме втрещиха и ме накараха да се 
запозная по-подробно с някои изключително пикантни 
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моменти и позорни факти от гласуването по този зло-
вещ проектозакон за народната просвета. 

И съвсем естествено у мен се породи желанието най-
важните подробности от тази мръсотия да станат пуб-
лично достояние на целия български народ, за да види 
той за пореден път какви управници има и колко фал-
шива и коварна е лъжепатриотичната партия “Атака”.

На 25 януари 2008 г. Министерският съвет, по пред-
ложение на просветния министър, взема решение за 
одобряване на злополучния антибългарски проект за 
поправки на Закона за народната просвета, в които е 
премахната задължителността на изучаването на бъл-
гарския език в училищата. Това решение единодушно 
е подкрепено от целия Министерски съвет и подписа-
но с голям замах и явно задоволство от премиера Сер-
гей Станишев!!! С което съвсем безцеремонно трите 
управляващи партии единодушно се обявяват за уни-
щожаването на българския език!!! И веднага това на-
гло жертвоприношение на българския език е внесено 
най-арогантно и невъзмутимо в Народното събрание 
за дебати и гласуване по предложение на Комисията 
по образование и наука. Разбира се, както е по закон, 
внасянето е извършено след изричното писмено разпо-
реждане на председателя на Народното събрание Геор-
ги Пирински от 28 януари 2008 г.! Интересно колко ли 
милиона са гушнали за това предателство Министер-
ският съвет, Комисията по образование и председате-
лят на Народното събрание Георги Пирински? Защо-
то такова жестоко национално предателство и такъв 
злобен антибългаризъм се извършват само срещу яко 
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заплащане и са характерни за скъпоплатени слуги на 
враговете на майка България. 

И тук вече следва най-големият позор на българ-
ските депутати. След мижави дебати, на 28 февруари 
2008 г. проектът за изменение на Закона за народната 
просвета е внесен в пленарната зала за гласуване на 6 
март 2008 г.

Гласуването на първо четене е едно от най-страшни-
те и грозни престъпления на сегашния парламент. От 
присъстващите 151 депутати 145 одобряват бастисване-
то на българския език, а шест народни представители 

се въздържат - петима от ОДС и един от БНС!!! И за 
най-голямо съжаление, не се намери нито един депутат 
да се опълчи и да гласува против зловещото намерение 
да се започне ликвидацията на българския език. Това 
е най-позорното съвременно национално предателство 
на целия български парламент. Най-позорното нацио-
нално предателство, защото българският език е глав-
ният стожер на българската нация, главната защита на 
българщината, защото, ако го няма българския език, 
няма да ги има България и българите. Най-позорното 
национално предателство, защото в парламента негра-
мотни няма, проектозаконът е обмислян дълго време, 
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обсъждан най-детайлно предварително, нарочно вне-
сен за гласуване в завоалиран и заблуждаващ вид и гла-
суването на поправките е претупано без допълнителни 
изказвания относно отмяната на задължителното изу-
чаване на българския език. За такова национално пре-
дателство, ако бяхме нормална държава, всички депу-
тати и цялото правителство, начело с премиера, щяха 
да бъдат моментално изхвърлени като мръсни котета 
от парламента и Министерския съвет и щяха да бъдат 
задължително въдворени на постоянно местожителство 
в Централния затвор като най-презрени национални 
предатели.

Тук обаче има още една премного любопитна под-
робност. 

И деветимата присъстващи в залата депутати от лъ-
жепатриотичната партия “Атака” абсолютно дружно и 
единодушно гласуваха за ликвидацията на българския 
език. Гласуваха ЗА ликвидацията на българския език 
тези, които по вестници и телевизии, под път и над път 
гръмогласно се хвалеха, че са го спасили. Поругаха бъ-
лгарския език тези, които най-нагло се представят нав-
сякъде като върли български националисти. 

Но и това светотатство на лъженационалистите с 
българщината далеч не е всичко. Уж най-яростният бо-
рец и пламенен защитник на българския език (според 
статиите на сърбоманския вестник “Атака”) – проф. 
Станислав Станилов, и при двете гласувания най-съзна-
телно и целенасочено гласува два пъти за ликвидация-
та на българския език. Той дори не се поколеба, не се 
и въздържа г-н професорът, а гласува като истински 
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сърбин за затриването на българския език! И това е 
“научната” мисъл на пишман националистите! Такова 
кощунство би следвало най-после да отвори очите и на 
последните все още заблудени българи, които трябва 
да престанат да вярват на патриотарското плямпане на 
сръбскоболшевишката банда “Атака”, представляващо 
смесица от стари полуистини и зазубрени патриотични 
лозунги. Но слава богу, чрез това предателско антибъ-
лгарско гласуване истината грейна пред целия българ-
ски народ. 

Депутатите от партия “Атака”, водени от уж най-ак-
тивния защитник на българския език – проф. Станис-
лав Станилов, гласуваха топтан като истински сърби 
на 6 март 2008 г. за ликвидацията на българския език. 
Най-после партия “Атака” показа в цялата си светлина 
своята същност и подмолна антибългарска закваска, 
показа се като най-вярна, покорна и ревнива слугиня 
на враговете на България. С този си акт на гласуване 
за унищожаване на българския език партията нагледно 
демонстрира своята коварна тактика и подли антина-
ционални замисли. Да се представя за патриотична, за 
националистична, за да може да излъже българите, да 
приспи вниманието им и в удобния момент да нанесе 
(типично по сръбски) своя изненадващ коварен удар 
срещу нищо неподозиращия български народ. В случая 
да се започне ликвидацията на главния стожер на бъл-
гарщината – многовековния български език. А кому е 
угодно това? Кому е угодно да се предизвикват посто-
янни етнически раздори, кавги и противопоставяния? 
Отговора го знаят всички просветени българи. Угодно е 
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на нашите най-върли врагове, начело с българомразка-
та Сърбия. На тази Сърбия, която партия “Атака” пос-
тоянно защитава, на тази Сърбия, която евродепутати-
те на “Атака” пламенно защитават в Европарламента 
като истински сръбски националисти, на тази Сърбия, 
за чиито дертове реве като магаре уж патриотичната 
партия “Атака”.

Но народът го е казал: “Веднъж със стомна за вода, 
втори път, и накрая стомната се чупи”. Така чрез гласу-
ването срещу българския език лошо скроеното нацио-
налистическо покривало на партия “Атака” тотално се 
смъкна и болшевишката команда лъсна като калайди-
сана с истинското си лице на антибългарска сръбска 
подлога. 

За радост на целия български народ, в тази тежка 
ситуация се появи някаква светлина в тунела. Бог отно-
во показа, че не е забравил българския народ, и отново 
ни помогна. Този път чрез делата на няколко истински 
българи патриоти.

Все пак много от българските учени и журналисти 
бдяха и успяха да се преборят с националните преда-
тели от МС и Народното събрание и засега опазиха 
българския език до следващото коварство и поредна-
та подлост на националните продажници. Защото съм 
сигурен, че просветният министър пак ще търси нови 
пролуки и възможности за нови посегателства върху 
българския език. Независимо от факта, че целият бъл-
гарски народ го презря; независимо, че лично президен-
тът – г-н Първанов, открито и съвсем безцеремонно 
нахока министър Вълчев пред цяла България за тази 
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му издънка. Защото г-н Вълчев не случайно е решил 
да посегне на българския език, както и не случайно той 
тръгна да се саморазправя с директорите и учителите, 
които протестираха срещу некадърното му антибъл-
гарско управление на Министерството на просветата и 
срещу съсипването на българското образование. Като 
се има предвид на кого е пречка българският език, ста-
ва абсолютно ясно кому служи просветният министър 
– на най-големите, отявлени и вековни врагове на Бъ-
лгария, на тези, които искат да я няма България, да го 
няма българския народ и да не се слуша на Балканския 
полуостров звучната българска реч. 

Именно това следва да разберем ние, българите, и 
при следващите избори чрез вота си да ударим звуч-
на плесница на всички онези,  които посегнаха най-
безсрамно на българския език, и да ги изритаме от 
държавната власт. Най-напред, разбира се, при изрит-
ването следва да е партията на министър Вълчев. И 
веднага след нея ние, българските избиратели, следва 
задължително да изпратим в доживотно забвение са-
монабедилите се за патриоти - пишман националистите 
от сръбскоболшевишката семейна партия “Атака”. Раз-
бира се, в крайна сметка всички политици, варварски 
посегнали на българския език, без изключение следва 
да бъдат изхвърлени безвъзвратно и безцеремонно на 
бунището на българската история. И никога да не се 
появяват в политиката, тъй като техните действия ви-
наги ще са заплаха за националната ни сигурност и за 
оцеляването на българската нация. България днес има 
въпиюща нужда от единство, от обединение около бъл-
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гарските идеали, от възраждане на българските тра-
диции, обичаи, песни и хора, от мир и просперитет. И 
задължително – от опазването и развитието на нашия 
хубав, древен, звучен и мелодичен български език във 
всичките му писмени форми и диалекти.

28.05.2008 г.
Никола Григоров

ЩО Е МАКЕДОНИЗЪМ И ИМА ЛИ ТОЙ ПОЧВА 
ДНЕС НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

Историческата псевдо теория “македонизъм” е 
най-гнусната античовешка, антихристиянска, 

сърбокоминтерновска хиляда процентова лъжа помия, 
представляваща долнопробна смес от най-просташ-
ки извращения и фалшификации на българския език 
и българската история, сервирана с най-див сръбски 
варваризъм, комунистически идиотизъм и зверски из-
стъпления и представяща българите в Македония като 
етнически македонци. Тази идиотска лъжа е сътворена 
специално от българомразци сърбокоминтерновци и 
сталинисти като първи етап от опита за унищожаване-
то чрез сърбизиране на всичко българско в Македония. 
Поради очевадния й идиотизъм, тази първобитна, бо-
гохулна и античовешка теория е наложена във Вардар-
ска Македония с нечуван терор и полицейско насилие, 
намерили своето отражение в над 30 000 зверски убити 
мирни българи, в над 200 000 абсолютно невинни бъл-
гари, инквизирани в славянскоправославните сърбоко-
минтерновски затвори (само защото са казвали, че са 
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българи), и в безкрайни кервани от нещастни българи 
емигранти. Нямат човешко измерение преживените от 
българите в Македония адски мъки, изтезания, гаври и 
унижения, придружени от реки горчиви сълзи и потоци 
невинна българска кръв. 

Брой нямат престъпленията на сърбокоминтернов-
ците във Вардарска Македония – хиляди унищожени 
български гробища, съборени български паметници, 
стотици поругани църкви и манастири (заедно с икони-
те в тях), милиони изгорени български книги. Неизб-
роими са и фалшификациите на цялостното българско 
културно-историческо и археологическо наследство в 
Македония.

За голямо съжаление и днес тази гнусна, дол-
нопробна сталинистка сърбокоминтерновска теория 
помия се налага в концлагера Македония като държав-
на политика от една озверяла банда еничари сърбо-
комунисти, които стигат до краен идиотизъм и кре-
тенизъм с елементарните си кръчмарски обосновки 
на македонизма. Главният аргумент на тези сръбски 
еничари при налагането на македонизма са думите на 
техния псевдоакадемик Михайло Апостолски: “Немам 
доказ, али твърдим”.  Но още по-голямо съжаление пре-
дизвиква фактът, че тази стопроцентова лъжа се нала-
га най-безцеремонно във Вардарска Македония пред 
очите на представителите на всички религии, които уж 
проповядват мир и човеколюбие, пред очите на хиля-
ди прочути учени, журналисти, политици, дипломати, 
човекозащитни организации от Европа и целия свят. И 
всички те не се срамуват да контактуват, даже и да по-
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магат много често на тези съвременни варвари, налага-
щи чрез див терор тази фалшива, варварска и сръбско-
угодна теория - македонизма. 

А за най-голям позор на всички Велики сили, ЕС и 
славянската православна Русия, сега от всички етноси 
в Македония само за българите там не важат никакви 
международни договори, закони и конвенции за защита 
на човешките права на малцинствата. И не само това! 
За капак на всички тези сърбокоминтерновски про-
стотии, продължават и днес отчаяните опити този див 
варваризъм – македонизма, да се присади и в България 
чрез една долнопробна шайка безграмотни отрепки, 
деградирали пияници, 
ренегати, отритнати от 
обществото идиоти и 
полуидиоти, подбрани 
такива, които и май-
ка си ще продадат за 
шише ракия или друго 
дребно подаяние. 

За наше най-голя-
мо учудване и безкрай-
но разочарование тази 
варварска антибъл-
гарска кретенска те-
ория – македонизмът, 
се поддържа в Съве-
та на Европа освен от 
политиците на създателите й - Сърбия и Русия, а и от 
неграмотните или подкупните по някакъв начин, явно 
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корумпирани европейски политици на Дания, Белгия, 
Холандия, Норвегия, Финландия, Швеция и Швейца-
рия. Интересно какво ли стимулира и обединява тези 
страни в уродливата им антибългарска омраза и исто-
рическа неграмотност? А още по-интересно е какви ли 
основания си е измислила (или изфантазирала) Турция, 
за да се присъедини към абсолютно неграмотните и 
явно корумпираните поддръжници на сръбскокомин-
терновската историческа помия - македонизма. Какви 
ли сили и аргументи са убедили (или принудили) днеш-
ните управници на Турция да подкрепят македонистки-
те отрепки да регистрират партия у нас? Та нали всички 
турски учени прекрасно знаят, че тяхната страна раз-
полага с милиарди автентични документи, че такова 
полезно изкопаемо, такова двуного млекопитаещо жи-
вотно етнически македонец няма нийде на Балкани-
те (даже и в най-големите зоологически градини!). Та 
нали на всички турски учени им е ясно, че тази кретен-
ска теория - македонизмът, е създадена специално за 
унищожаването на българите в Македония. Явно днес 
турските управници пак са се присламчили към злове-
щия заговор на вълчата глутница от 1913 г. – Гърция, 
Сърбия и Румъния, за разкрояване и разграбване на на-
шето отечество България. 

С цел пресичане на варварските гаври с нашата скъ-
па Родина България, с нейната хилядолетна история и 
изключителна култура, с цел спиране на варварския 
терор над българите в концлагера Македония край-
но е необходимо сега сите българи заедно, дружно и 
най-безкомпромисно да се опълчим срещу днешните 
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озверели поддръжници на македонизма, а също така и 
срещу шайката деградирали човекоподобни отрепки, 
пропагандиращи тази идиотска фалшификация у нас. 
И пак сите българи заедно в името на Бога и на бъ-
дещето на прекрасното ни отечество България следва 
докрай да се борим със зъби и нокти за окончателното 
изхвърляне на сърбокоминтерновския варваризъм и 
сталинизъм – македонизма, от настоящето и бъдеще-
то на Вардарска Македония, от цяла Европа и всички 
страни по земята.

Юни 2008 г.
Никола Григоров

ЗАЩО ДПС ПОДКРЕПЯ СЪРБОМАНСКАТА 
“АТАКА”

Всички познати до сега автентични исторически 
документи категорично показват, че българ-

ският народ в древността е бил известен като изклю-
чително организиран, много трудолюбив, невероятно 
боеспособен, отговорен и много, много мъдър народ. 
Затова съвсем не е случаен фактът, че въпреки много-
то исторически повратности и преживени национални 
трагедии, нашият народ гордо е запазил своето древно 
име българи, а за държавата си – името на прочутата 
древна Велика България. И този горд народ – бълга-
рите, още в най-дълбока древност е осъзнавал и ценял 
изключително много единството, както сега ние си го 
казваме: Да сме сите българи заедно! Не случайно и 
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хан Кубрат е завещал чрез легендарния сноп пръчки 
на своите синове съкровеното си желание да бъдат ви-
наги сите заедно. Съвсем не е случаен и надписът на 
Народното събрание: “Съединението прави силата”. 

Тези принципи са спазвали всички наши революци-
онери, народни будители, възрожденци и всички бъл-
гарски църковни деятели в борбата за пробуждането, 
просвещаването и извоюването на църковна и полити-
ческа независимост на България. Затова са и постигна-
ли своите изключителни успехи в борбата срещу турс-
кото и срещу още по-опасното и коварно фанариотско 
духовно иго.

За голямо съжаление днес всички наши политици, 
особено управниците, тотално са забравили тези заве-
ти. А даже като че ли забравата е направена умишлено 
в услуга и под диктата на чужди антибългарски сили. 

И за още по-голямо съжаление, нашите непримири-
ми вековни врагове никога не забравят, че когато сите 
българи сме заедно, трудно могат да ни победят и ог-
рабят. Те много добре знаят библейската мъдрост, “че 
всяко царство, разделено на части една срещу друга, не-
минуемо ще погине”, и постоянно гледат да я приложат 
у нас. 

Затова днес нашите заклети душмани дават мило и 
драго да разединят жителите на майка България, да ги 
насъскат едни срещу други - християни срещу мюсюл-
мани, българи срещу турци и цигани и обратно, право-
славни срещу католици и т.н.

А за постигане на кавги и разправии враговете на 
България никога не са се церемонели много, винаги са 
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използвали, използват и сега всички известни от истори-
ята начини и средства. Много ефективно нашите върли 
душмани постоянно, векове наред, са се възползвали от 
услугите на разни отрепки на обществото – национал-
ни продажници и безскрупулни предатели.

 В близкото минало, както всички знаем, много уме-
ло народът ни е бил разделян на русофили и русофоби, 
комунисти и фашисти, като за постигане на това раз-
деление от външни сили са били предизвиквани даже 
и въоръжени сблъсъци между самите българи, които 
пък сблъсъци са оставили кървави пропасти сред бъл-
гарското общество и досега.

Всеки българин знае днес, че един от най-заклети-
те и най-яростните врагове на майка България в ми-
налото и сега е вероломната, коварната и неописуемо 
жестоката Сърбия, която продължава и в настоящо 
време чрез най-жесток полицейски терор да държи под 
тиранично и античовешко робство около 1,5 милиона 
българи във Вардарска Македония и в самата Сърбия. 
Затова сега Сърбия прави всичко възможно да откло-
ни вниманието на българите от тежкото положение на 
поробените им братя в Западните покрайнини и в сръб-
скокоминтерновския концлагер Македония. И това се 
прави главно чрез сръбската слугинска, семейно-бол-
шевишка партия “Атака”, която денонощно, чрез всич-
ки разполагаеми медии насъсква българи срещу турци, 
християни срещу мюсюлмани, православие срещу ис-
ляма, българи срещу цигани.

При това насъскване лъжливата партия “Атака” 
(маскирана като патриотична), достойна ученичка на 
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българомразката Сърбия, не подбира средствата за 
внасяне на разкол сред българите. В арсенала си за 
раздори и противопоставяне семейната партия “Атака” 
включва постоянно:

– Открити фалшификации на исторически докумен-
ти и събития;

– Гьобелсово повтаряне до втръсване (като разва-
лени грамофонни плочи) на едни и същи отдавнашни 
събития и полуистини;

– Прикриване и нагло премълчаване на истината 
за истинските извършители и подбудители за известни 
исторически престъпления срещу българския народ;

– Отчаяно реване на чужди гробища, нагла демонс-
трация на познатия ни комунистически интернациона-
лизъм в посока, угодна само на враговете на България;

– Открито и нагло подиграване с каноните на Бъл-
гарската православна църква.

Ето няколко типични примера за това:
1. За тракийския геноцид – масовото избиване на 

българите през лятото на 1913 г. в Източна Тракия. Се-
мейната команда “Атака” постоянно натрапва на бъ-
лгарите този геноцид, но скрива подбудителството на 
Русия към Турция да завземе територията до Марица, а 
нейният вожд Сидеров във вестник “Атака” открито и 
най-нагло фалшифицира книгата на Л. Милетич “Разо-
рението на тракийските българи”. И не само това! Пар-
тия “Атака” съвсем умишлено премълчава и укрива 
факта, че във варварските кланета над българите най-
активно участват и гърците чрез маскирани въоръже-
ни формирования (справка – горепосочената книга на 
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проф. Милетич).
2. Относно арменския геноцид – постоянното дудне-

не за този наистина извършен зверски геноцид, без да 
се посочат първопричините, отношението на Русия и 
геноцидът към арменците от болшевишка Русия след 
1920 г. 

3. Партия “Атака”,  която под път и над път пос-
тоянно се саморекламира и самопровъзгласява като 
най-върлия поддръжник на православието, най-про-
сташки се подиг-
ра с Пловдивския 
митрополит Ни-
колай, връчвайки 
му фес за това, че 
е спазил църков-
ните канони и не е 
позволил на отец 
Боян Саръев като 
църковно лице да 
се яви на изборите за кмет в гр. Кърджали. 

Такива примери колкото щеш, и то все в посока за 
насъскване раздори и кавги между турци и българи, 
християни и мюсюлмани, и все в угода на българомраз-
ката Сърбия.

 И на тези нагли и безсрамни провокации към мира 
и спокойствието в България нито една българска пар-
тия не се опълчи, нито една не реагира срещу действи-
ята на просръбската партия “Атака”. Даже обратно, 
за голяма изненада на всички, някои хора от ДПС (из-
глежда, тясно свързани с комунизма) активно подхран-
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ват сръбскоболшевишката семейна партия “Атака” с 
редица антибългарски изцепки, и то сякаш много пред-
намерено, целенасочено и последователно.

1. Ходжата на град Джебел демонстрира непонятно 
за един правоверен мюсюлманин богохулство, като от-
цепи от гробището с ограда гробовете на ония мюсюл-
мани, носещи български имена. 

2. Бившият зам. областен на Пазарджик от ДПС 
Реджеп Моллаахмед призова на публичен митинг да се 
изгонят християните от Родопите. 

3. Русенското ислямско училище отказа да приеме 
деца, които говорят български език.

4. Някои среди от ДПС съвсем умишлено, с фалши-
ви документи и нагло погазване на законите на Бълга-
рия организираха унищожаване и поругаване на древ-
но тракийско светилище и незаконно построяване на 
молитвен дом на връх Свобода.

5. Общинският съвет в Кърджали отхвърли предло-
жението да се именува улица в града на прочутия Дельо 
войвода. А какъв по-хубав пример за братско съжител-
ство между турци и българи от Дельо хайдутин и него-
вата любима – красивата туркиня Гюлсума.

6. Ахмед Доган съвсем преднамерено призова цига-
ните от Столипиново да не плащат тока, след което ня-
кои от тях много нагло и арогантно започнаха да обиж-
дат българите на “гяури”.

Но най-много втрещиха българския народ думите 
на Ахмед Доган, казани през юни 2004 г.: “Няма давност 
за възродителния процес!”.

Такива думи в устата на един улегнал политик, кой-
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то постоянно си мери приказките, звучат злокобно и 
страшно. Защото тези думи реално са призив за една 
постоянна вражда, за постоянни раздори, разправии, 
недоверие, разцепление и противопоставяне. От това 
ли има нужда България, г-н Доган? Това ли Ви е целта 
като водач на мюсюлманите в България? Така ли виж-
дате България в бъдещето – като арена на религиозни 
и етнически сблъсъци? Или може би случайно имате 
такава поръчка от Турция и господарката на “Атака” 
– българомразката Сърбия?

Ако това е така, то излиза, че двете партии “Ата-
ка” и ДПС, работят успоредно в една посока – в угода 
на Сърбия и някои заклети врагове на България. Че 
“Атака” е сърбокомунистическа, това вече и децата в 
България го знаят. Но че от ДПС има сърбокомунисти, 
това вече е нещо ново за българския народ. И тук задъл-
жително следва да посочим още един факт:

Партията на г-н Доган управлява България в пълен 
синхрон и съгласие с партията, организирала, ръково-
дила и провела възродителния процес. 

Но от тази партия – БСП (българската сръбска пар-
тия), г-н Доган не иска извинения, той карез на БСП не 
гони (това заради далаверата сигурно е най-практич-
но). Но защо тогава трябва да се обвинява българският 
народ и да се иска този народ да носи последиците от 
постъпките на БКП (БСП), нейните агенти и нейните 
покровители относно възродителния процес? Така ет-
нически мир не се поддържа, а се взривява! И това пре-
калено добре го знае заслужилия агент от Държавна 
сигурност Ахмед Доган (познат в службите с имената 
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Сава, Сергей, Ангелов). Но това вече си е ачик анти-
българска и подчертано антидържавна дейност. Която 
дейност се изяви съвсем скоро и с пресните неграмотни 
изцепки на някои хора от ДПС с комунистически мера-
ци за пожизнени привилегии било за вицепрезидент по 
право, съдии, прокурори, полицаи и тем подобни. Няма 
да се изненадам, ако утре поискат и доживотни пенсии за 
активни борци (както деветосептемврийските палачи).

Мисля, че тук е абсолютно необходимо да припом-
ним на г-н Доган, че съгласно Корана на Рамазан Бай-
рама се иска и се дава прошка, която прошка винаги 
води до помирение и съгласие, което пък съгласие най-
много радва и мюсюлмани, и християни. И бих си поз-
волил да посъветвам г-н Доган да направи като виден 
политик поне една крачка към национално съгласие. 
При това съм сигурен, че тази крачка ще бъде одобре-
на не само от всички българи, но бурно ще бъде апло-
дирана от всички мюсюлмани, защото всеки вярващ и 
честен мюсюлманин в България иска мир и спокойс-
твие, защото всеки вярващ и честен мюсюлманин ува-
жава и зачита своите съседи независимо от верската им 
принадлежност. 

Ако не направят г-н Доган и ДПС крачка към разби-
рателство, то това ще бъде окончателното доказател-
ство, че целта им е разединение и противопоставяне на 
жителите на изстрадала България, същото, за каквото 
се бори денонощно просръбската партия “Атака”. А за 
такова синхронизиране на дейностите досега говорят 
много красноречиво следните факти и обстоятелства.

1. Ахмед Доган и Волен Сидеров са първенци по от-
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съствия в парламента.
2. Валентин Касабов, дал феса на митрополит Ни-

колай, си пие ракийката с турския консул (което нещо 
много намирисва 
на съгласуване на 
дейността на пар-
тия “Атака” с тур-
ските официални 
власти).

3. В името на 
далаверата, уж 
смъртните врагове 
ДПС и “Атака” се съюзяват и побратимяват, както го 
направиха в Шумен и при гласуването в парламента за 
унищожаването на българския език на 6 март 2008 г. 

4. ДПС и сръбската партия “Атака” са двете единс-
твени съвременни автобусни партии в българското по-
литическо пространство – ДПС си вози избиратели от 
Турция, а пишман патриотите от “Атака” – статисти за 
митингите, защото тези лъжепатриоти вече посмъртно 
не могат да съберат 100 нормални българи, та си до-
карват с автобуси екскурзианти и съпартийци от цяла-
та страна на площадните им конференции.

За съжаление резултатите от тези явно съгласува-
ни действия на партия “Атака” и ДПС не закъсняха и 
на някои места започнаха да се явяват етнически во-
тове – вотове, от които България няма никаква полза, 
етнически вотове, които са в интерес изцяло на нашите 
врагове Сърбия и Гърция, а съвсем сигурно и Турция 
е щастлива, щом турският консул специално кани Ва-
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лентин Касабов на своята маса. А днес и в бъдеще цяла 
България (с всичките й жители, включително всички 
мюсюлмани, турци и българи) има изключителна нуж-
да само от мир, единство, разбирателство и съгласие.

Кръвта е еднаква за всички, сълзите са едни и същи 
за всички, независимо дали са мюсюлмани, или христи-
яни, за загубени близки и приятели всички еднакво ни 
боли. Това никога няма да го разберат от сръбскобол-
шевишката партия “Атака”, защото от тази продажна 
партия за власт и пари ще продадат и майка си, и цяла 
България, както например в Народното събрание гла-
суваха единодушно на 6 март 2008 г. за унищожаването 
на българския език. Това няма да го разберат и някои 
закоравели болшевици от старата школа и агенти на 
комунистическата ДС, намърдали се на топло в ДПС. 
Но това следва да си го спомнят и да го знаят разумни-
те хора в ДПС, на които мирна България е скъпа, на 
които са скъпи приятелите им християни, които искат 
в България да има сватби, кръщенки, веселби, съвмес-
тни празници и съперничество само на хората, песните, 
лакърдиите и в стремежа кой ще допринесе най-много 
за благосъстоянието и просперитета на всички чеда на 
майка България. 

Остава да видим дали разумът ще надделее в гла-
вите на някои самозабравили се стари болшевици, ко-
мунистически агенти и сърбомани от върхушката на 
ДПС, или ще продължат да работят в съюз с най-ли-
цемерната, най-антибългарската, най-лъжливата сръб-
скоболшевишка семейна партия “Атака”. Вторият път 
окончателно ще демаскира ДПС и то ще лъсне в цялата 
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си светлина като брат близнак на партията на раздори-
те – “Атака”. Всички българи се надяваме, че разумът и 
обичта на българските турци и мюсюлмани към мира 
и съгласието ще надделеят и те ще изритат набързо и 
окончателно от своите редици всички подстрекатели 
на раздори, кавги, разделение и противопоставяне.

21.05.2008 г.
Никола Григоров

Предизвикан отговор на Михаил 
Леонтиев 

БЪЛГАРИЯ НИКОГА НЕ Е 
БИЛА ЛЕКА ЖЕНА!

На 15 януари, малко преди 
да започне официалното 

посещение на Владимир Путин у 
нас,  на специална пресконференция 
любимият журналист на руския 

президент и един от най-известните политически 
коментатори на Русия, Михаил Леонтиев, каза:

“Когато сме имали катастрофа, у Вас е имало хора, 
които гледат с наслада на това. Няма антируски съюз, в 
който страната Ви не е участвала.” 

Като прочетох тези думи, не повярвах на очите си. 
Такова незнание на историята и такова нагло манипу-
лиране на историческите събития в българо-руските 
отношения в скоро време не бях виждал и чувал. Раз-
бира се, да си призная честно, думите на г-н Леонтиев 
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ме копнаха право в сърцето. И съвсем естествено ме 
засърбя езикът да отговоря, доколкото мога, на тези 
обидни и абсолютно неверни твърдения.

Всички българи, които четат малко повече история, 
знаят, че в далечната 1913 г. именно Русия организира, 
координира и спретна най-голямата национална катас-
трофа на България. Тогава руските дипломати, начело 
със самия император Николай ІІ, сътвориха погрома 
на България чрез Сърбия, Гърция и Румъния, и то след 
като използваха най-рационално славната Българ-
ска армия за разгрома на главните турски сили. Си-
гурно г-н Леонтиев не е чел руските дипломатически 
документи от онова време и не е чувал за понтонните 
мостове, които Русия дава на румънските войски, за да 
минат Дунава, не е чувал за бурните аплаузи от стра-
на на руските официални лица спрямо дефилиращи-
те и нападащи вероломно в гръб България румънски 
войници. Не знае г-н Леонтиев и за наградата, дадена 
от руския император Николай ІІ на румънския полк, 
който пръв нахлул в България, за да се бие с жените, 
старците и децата, и особено с кокошките и прасетата. 
Съвсем не е в час г-н Леонтиев за поощрението, дадено 
от руските политици на Турция да коли и беси българи-
те в Източна Тракия през същата 1913 г. Ще припомним 
и това на г-н Леонтиев, че след тази злощастна Между-
съюзническа война, нагласена съвсем умишлено и це-
ленасочено от Русия, най-върлите врагове на България 
заграбиха Южна Добруджа, Вардарска и Егейска Ма-
кедония, а Източна Тракия отново бе върната под тур-
ско робство. България бе пребита и ограбена и заживя 
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с мечтите за освобождението на поробените си братя 
от най-страшното варварско иго, това, на православни 
сърби, гърци и румънци. И затова, когато започна да 
се разгаря Първата световна война, България отиде 
при тези, които й гарантираха връщането на ограбени-
те земи и освобождението на поробените и подложени 
на геноцид българи от руските съюзници. Сигурно е 
забравил г-н Леонтиев, че Съглашението, в което вли-
заше и Русия, не даваше никакви реални гаранции за 
изпълнение на най-светлите блянове на България за 
свобода на поробените българи, а само казваше: “Като 
свърши войната, ще видим!”. Та, г-н Леонтиев, когато 
повдигате някакво обвинение към България, бъдете 
по-внимателен, че изпадате в същата конфузна ситуа-
ция като Вашия писател Леонид Андреев през 1914 г., 
който ни обвини, че ние, българите, сме имали змийски 
езици и на когото много достойно отговори български-
ят писател Кирил Христов. 

Но това не е всичко. Г-н Леонтиев каза и още по-
тежки думи срещу България: “В отношенията си с Ру-
сия и САЩ България е жена, която обича един мъж, но 
все още е омъжена за друг. Или с други думи, е съпру-
га, която живее с някой друг.” Край на цитата. Значи, 
според думите на г-н Леонтиев, България е нещо като 
лека жена, нещо като уличница. Тук, честно да си кажа, 
съвсем ми притъмня пред очите, сякаш нож ме прободе 
и страшно ме заболя от тази бруталност и арогантност, 
защото фактите от историята ни насочват към пого-
ворката: “Крадецът вика дръжте крадеца!”. България 
била лека жена!!! Такава грозна обида към нашето лю-
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бимо Отечество отдавна не бях чувал. Затова реших да 
отговоря на г-н Леонтиев в неговия стил, с термини от 
семейния живот и семейните отношения.

 България наистина винаги е била и е изключи-
телно красива, чаровна, богата и привлекателна страна. 
Чет нямат тия, дето са искали и сега искат и се натискат 
да се женят за нея. Русия също винаги е била сред пър-
вите кандидати. А бракът на България с Русия започва 
веднага след Руско-турската война, когато България 
беше прехласната като младо момиче по приказен ге-
рой и се отнасяше с изключителна обич, преклонение 
и доверие към руския си съпруг. Но още неконсумиран 
бракът, новият съпруг започна съвсем безцеремонно 
да се разпорежда с имуществото и децата на майка Бъ-
лгария. Първо Русия подари на Румъния българската 
Северна Добруджа, ведно със сите българи там, а след 
това хариза на Сърбия Българска Поморавия (Ниш-
ко, Пиротско, Лесковатско и Вранско) заедно с хиля-
дите скъпи български чеда, живеещи там. И това бе 
сторено, без да се пита доверчивата и покорна съпруга 
България. Така започна брачният живот. Но ревнивия 
съпруг не спря дотук. За да укроти и смаже съвсем сво-
ята любяща съпруга, за да смачка нейното родолюбие 
и свободолюбие и за да я накаже, че без да го пита, съб-
ра заедно децата си от Княжество България и Източ-
на Румелия, руският съпруг насъска през 1885 г. алчния 
и завистлив комшия Сърбия да нападне съпругата му 
България, да я пребие и ограби. Даже преди това напа-
дение, за да улесни докрай побойника крадец, изтегли 
своите офицери, служещи в българската армия. Но тук 
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сметките на съпруга излязоха криви. Майка България 
мобилизира своите героични чеда, които оскубаха перу-
шината на сръбския надут петел крал Милан при Слив-
ница, и пладнешкият обирджия хукна да бяга, загубил 
ума и дума, смъртно уплашен, към Белград. И добре, 
че беше руският съпруг, който чрез Австрия опази от 
окончателно смазване побойника на неговата любима 
и обичаща го до полуда жена!

Но това е нищо пред следваща беда, стоварена вър-
ху доверчивата, наивната и любяща съпруга България. 
През 1913 г. руският съпруг координира мераците и уси-
лията на Сърбия, Гърция, Румъния и Турция и спретна 
невероятно жесток побой, унижение и разграбване на 
имуществото на неговата благоверна съпруга. Най-
страшното в случая беше, че България имаше подпи-
сан договор със своя съпруг – Русия, за нейната защита 
(тайната военна конвенция от 1902 г.).

А още по-страшното бе, че българската съпруга се 
бе доверила с цялото си сърце на своя съпруг и беше 
приела с най-голяма радост той да бъде главен ар-
битър в споровете й с коварната и наложена от мъжа й 
съюзница Сърбия. Защо при това послушание и дове-
рие руският съпруг не влезе своевременно в ролята на 
арбитър и не опази от катастрофата своята съпруга? 
Нали той знаеше всичко до най-малки подробности за 
коварния заговор от 19 май 1913 г. между Гърция и Сър-
бия, сключен за разгрома на България и за разграбва-
не на нейните земи! Или руският съпруг е изразявал 
обичта си в постоянното най-жестоко малтретиране на 
неговата съпруга било от него самия, или от насъскани 
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от него алчни съседи!
Но и това не беше достатъчно за ревнивия, невер-

ния и постоянно сърдит руски съпруг. През 1916 г. той 
изпрати войските си в Добруджа и на солунския фронт 
да помагат на смъртните враговете на България в пре-
биването, смазването и изтриването й от картата на 
Балканите. Да смажат България, която вече не се до-
веряваше толкова наивно на своя съпруг след толкова 
много негови подли предателства, побоища и унижения. 
Злобата на съпруга тогава най-неочаквано изби в изне-
надващи варварски въздушни и морски бомбардировки 
над мирните жители на българските градове Варна и 
Балчик.

 Тук даже и Дядо Вазов, който боготвореше Русия, не 
издържа на това дебелоочие и безсрамие, па се провикна:

“О, руси, о, братя славянски.
Защо сте Вий тука? Защо сте 
дошли на полята балкански.
Немили, неканени гости”.

Нека спрем дотук с пикантните истории от семейни-
те отношения между Русия и България, които показват 
съвсем ясно, че виновният вероломен и коварен руски 
съпруг, с думите на г-н Леонтиев, сега иска да очерни 
вярната и предана съпруга, която в замяна на своето 
безгранично доверие към него е получила само побо-
ища, грабежи, коварни интриги, разпиляване на иму-
ществото й и геноцид към скъпите деца. Съдете сами! 
България загуби, благодарение на своя неверен руски 
съпруг, близо от половината свои територии и над 2 млн. 
нейни чеда бяха поробени. А днес г-н Леонтиев упреква 
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България, че била невярна жена. На какво основание, 
г-н Леонтиев? При такива случаи неверният съпруг би 
трябвало да иска прошка и помирение, да почне искре-
но да поправя грешките си и да заслужи ново доверие. 
А какво прави Русия днес? Продължава да толерира 
враговете на своята съпруга. Първо извадете гредата 
от своето око, г-н Леонтиев, преди да погледнете слам-
ката в окото на България! Направете поне веднъж, и 
то сега, поне един приятелски жест към България. На-
пример, вместо да говорите в интервюто си за някакви 
македонци, кажете истината за най-големия антибъл-
гарски варваризъм – македонизма, и спрете най-после 
да подкрепяте неговите пропагандатори лъжци, фал-
шификатори и полицейски тирани, заедно с техните 
най-долнопробни слуги отрепки в България. Както се 
казва в поговорката: “Погледни ме с едното, за да те 
погледна с двете.”  Или, ако не можеш да направиш доб-
ро, то поне не причинявай зло, особено на тези, които 
са те почитали и те почитат като православен христи-
янин и уж представител на славянското семейство! За 
да получиш любов, трябва да раздаваш любов!, казва 
житейската мъдрост. И още една народна поговорка 
специално за Вас, г-н Леонтиев: “Голям залък хапни, го-
ляма дума не казвай!”. 

България в своята история и с поведението на своя 
народ към руския народ изобщо не е заслужила таки-
ва арогантни и хулни думи от какъвто и да било рус-
ки представител! Всички действия на България винаги 
са били в отговор на действията на руските политици 
– действия на една притисната до стената и бореща се 
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за оцеляване страна, изключително онеправдана от 
руската политика. 

Не се оприличавайте, г-н Леонтиев, с Вашите поли-
тици, които никога не са били заинтересувани от сбли-
жаването на българския и руския народ. Вашите поли-
тици са тези, които непрекъснато дълбаят пропаст и 
раздалечават двата братски народа с вековната си це-
ленасочена и последователна антибългарска политика. 
Затова, г-н Леонтиев, ако сте православен християнин, 
ако сте от славянско потекло и ако имате малко чо-
вешка съвест, незабавно следва да се извините и да по-
искате прошка от нашия признателен, търпелив и до-
верчив към Русия български народ. Спомнете си само, 
че българският народ съвсем безкористно дари Русия с 
писменост и православно християнство. Вие трябва да 
се извините за изключително арогантните си и обид-
ни думи, които толкова лекомислено изрекохте, без да 
имате и прашинка основание за това! Защото точно та-
кива антибългарски думи, г-н Леонтиев, и подобни тям 
действия на Вашите политици отдалечават и разделят 
руския съпруг от изключително красивата, мечтана и 
желана съпруга - нашата неповторима и божествено 
красива майка България. 

С гореща молитва към всемогъщия Исус Христос да 
изпрати колкото се може по-скоро просветление и сми-
рение на руския православен християнин, прочут журна-
лист и политически коментатор Михаил Леонтиев.

Януари 2008 г.
Никола Григоров
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