
ЩE НЕ ВМЕРЛА УКРАїНА 

 

 

  

„Проблемът на тъпите копелета е, 

 че не осъзнават колко са тъпи.” 

                      Кърт ВОНЕГЪТ 

 При хранене змията-яйцеядец винаги има да решава доста 
сложен проблем: яйцето, което се опитва да погълне, трябва да 
бъде по-малко от максимално разтвореното й гърло. В противен 
случай влечугото нито може да изплюе яйцето, нито да го глътне. И 
скоро загива от задушаване. 
 Нещо такова става и в Украйна, където след анексията на 
Крим Путин се опитва да придърпа и Източна Украйна. Но удари на 
камък в Одеса. 
 Видяхме кой провокира сблъсъка, кой първи стреля срещу 
футболните запалянковци, кой хвърляше коктейли «Молотов». Сред 
загиналите се оказаха «украински» патриоти от Централна Русия, от 
Белорусия и от други области на бившия СССР.   

 Според мен, ако не бе осъществена агресивната, незаконна, 
човеконенавистническа политика на Кремъл, великоруските 
шовинисти в Украйна нямаше да се вдигнат на въоръжена борба 
срещу суверенната държава, дала им хляб и подслон, и щяха да 
ограничат активността си само с участие в предстоящите избори и 
референдуми.  



 Из великденската реч-молитва на украинския патриарх 
Филарет: «Тази година украинският народ преминава през 
големи изпитания. Над нашия миролюбив народ, който 
доброволно се отказа от ядреното оръжие, беше извършена 
агресия, неправда. Страната, която гарантираше целостта и 
неприкосновеността на нашата територия, извърши агресия. 
Бог не може да бъде на страната на лъжата, затова и врагът на 
украинския народ е обречен на поражение. 

На Голгота Христос Спасител страда и умря, но след това 
възкръсна и победи злото. Така ще бъде с всяка неправда и 
зло. Господ ще ни помогне да възкресим Украйна”. 

 

 Русия се доказа като гангстер спрямо Украйна: наруши 
договора за териториалната й неделимост, за чийто гарант се бе 
подписала през 1994 г. («Договорите с Русия не струват дори 
хартията, върху която са написани», казва Бисмарк към края на 
19-и век); нахлу в Крим и го анексира чрез фалшив референдум; 
рязко вдигна цената на газа само за непокорния си съсед, с цел да 
срине украинската икономика; открито поддържа сепаратистките 
банди в източната част на страната; дрънка оръжие по границата й 
с уж предварително планирани военни маневри.  



Странно нещо са руските военни учения. Планират ги само 
покрай границите на Литва, Латвия, Естония и Украйна. Нито в 
близост до Китай, нито край Казахстан, Армения, Киргизия и другите 
послушни (засега) бивши съветски азиатски републики няма военни 
маневри.  

 С изпращането на диверсионни подразделения от 
специалните части на ГРУ (Главно разузнавателно управление от 
Генералния щаб на Руската армия), с въоръжаването на групи от 
украинското население и с откритото му насъскване срещу 
законната държавна власт, Кремъл носи главната вина за 
досегашните и за бъдещите жертви на гражданската война в 
Украйна, за тежките травми върху съзнанието на украинския и на 
руския народ. Никой безплатно не вярва на кремълско-гьобелсовата 
пропаганда, че «силите за самоотбрана» около Славянск свалят 
бойни хеликоптери с въздушни пушки. 

Дори по време на националния траур за жертвите в Одеса в 
Източна Украйна продължава бандитската вакханалия на проруски 
паравоенни формиравания, наричани от ИТАР-ТАСС и от повечето 
медии в България «федералисти», «мирни граждани, защитаващи 
живота и имуществото си», «рускоговорящи украинци, спасяващи се 
от майдановия терор». Ето имената на трима от задържаните: 
Демилов Константин Борисович, роден през 1972 г., Павлов Сергей 
Геннадьевич, роден през 1971 г. и Вдовин Александр Алексеевич, 
роден през 1971 г. Наистина, чисто украински презимена и 
фамилии. 

 

Паспортът на арестувания в Одеса руски диверсант Сергей 
Сидоренко, роден в Белоруска ССР  



 На 4 май 2014 г. «мирни» проруски разбойници взеха 
заложници, разбиха и ограбиха банки, банкови автомобили и 
бижутерски магазини, убиха войници и милиционери. В Херсон 
армията, специалните сили и украински доброволци арестуваха 36 
руски диверсанти, изпратени от Крим към Одеса, за да продължат 
серията от провокации срещу «братска» Украйна, както си 
позволява понякога да я нарича вождът Путин. 

Някакви донски казаци, промъкнали се от руска територия, са 
завзели гр. Антрацит в Луганска област. Над сградата на общината 
веднага е развян казашкият жълто-синьо-червен флаг, утвърден от 
атаман Краснов през 1918 г. Същият атаман Краснов през 1943-
1945 г. оглавява Главното командване на казашките войски към 
Имперското министерство на окупираните източни територии на 
хитлеристка Германия. По-късно е пленен и екзекутиран през 1947 г. 
Историческа шизофрения: нацистки байраци в подкрепа на Путин. 

 И още една заявка за рекорд. По наглост: Обществената 
палата в Русия смята да заведе дело срещу Украйна «за 
нарушаване на човешките права при трагичните събития в Одеса». 

 

 

Мирен проруски БТР атакува майдановски „фашисти”  

 

У нас с удивително единодушие медиите премълчаха лекия 
сблъсък между флагмана на украинските ВМС фрегатата «Гетман 



Сагайдачный» с четири по-малки руски военни кораба, поддържани 
от вертолети Ми-35. След като руските кораби навлизат в украински 
териториални води, командирът на фрегатата капитан I ранг Роман 
Пятницкий им нарежда да напуснат украинската акватория. Руските 
кораби пренебрегват предупреждението. Командирът обявява 
бойна тревога и насочва фрегатата срещу нарушителите, които се 
оттеглят. Стават и такива работи, когато няма предатели сред 
командния състав. 

С пиратски набези, с подкупи и със заплахи Русия превзе 83 % 
от военните кораби на Украйна. Вина за провала носят 
нерешителните началници в Киев, които забраниха употребата на 
оръжие от екипажите, както и предателят Березовский, който се 
правеше на командващ флота, докато диверсионните групи 
превземаха украинските кораби в Севастопол, а после даде клетва 
за вярност към Кримската република и премина на руска служба. 

Руските окупатори използваха и забранени от Женевските 
конвенции похвати като взимане на заложници от мирното 
население. Офицери от командния състав на украинските кораби са 
била заплашвани, че семействата им ще бъдат арестувани. 
Командирът на 1-ви батальон морска пехота във Феодосия Дмитрий 
Делятицкий е бил уведомен по телефона, че семейството му ще 
«бъде взето в плен», ако подчинените му не се предадат. 

В момента 44-милионна Украйна притежава по-малко военни 
кораби от България. Останаха й десетина съда. Без да имат връзка 
с щаба и с близките си (радиостанциите им са били блокирани от 
руските служби за радиоелектронна борба), екипажите, които се 
измъкнаха от блокадата в Севастопол, отхвърлиха ултиматумите на 
руския Черноморски флот и изпратиха сигнали до столицата, до 
брегови адресати и до редакции на украински медии: «Няма да се 
предадем. Няма да снемем украинския флаг».   

Точно преди да започне операцията за превземане на 
украинските кораби външният министър на Русия Сергей Лавров 
вдигна пушилка пред Съвета на ООН по правата на човека, че в 
Крим действали украински «радикали», които преследвали 
рускоговорящите жители на полуострова. Изказа и опасения, че 
според напълно достоверна информация, от украинска страна се 
подготвяли провокации срещу Черноморския флот на Русия. «На 
болния Серьожа жена му почина».  

На 3 март в Щаба на Украинските ВМС се е състояло 
офицерско събрание. Изказват се временният командващ ВМС 
контраадмирал Сергей Гайдук и бившият командващ и настоящ 



предател Березовский. Пред офицерите е поставен избор: с Русия 
или с Украйна с всички произтичащи от това последици. Въпреки 
щедрите обещания на Березовский за огромни заплати и за славна 
служба във флота на великата Рус, морските офицери стават и 
запяват украинския химн. После пращат изменника да върви на... 
Нали знаете къде? 

Горд съм, че познавам някои от тези достойни мъже! 

В началото бе цензура 

Руската пропаганда повтаря съветската. Само без портретите 
на Ленин и на Сталин. Но преди няколко дни става сакатлък: 
Константин Ернст, шефът на Первый канал, наричан още "канал 
имени доктора Геббельса", след дълъг разговор с Путин и Милер се 
прибрал в къщи и се застрелял. Изпаднал в кома е откаран в 
правителствената болница. Дали нещо е сгазил лука и са му 
помогнали, дали в душата му се е размърдало нещо като съвест, 
засега не знаем. Да припомня, че по съветско време при твърде 
странни обстоятелства се самоубива сума ти народ. И едва при 
перестройката разбрахме, че в КГБ имали мобилни групи от юнаци, 
дето помагали на всеки, който искал да се самоубие. Нещо като 
фирма „Василка” за душевно и телесно почистване.   

Декретът за печата е сред първите декрети на Ленин. С него 
се закриват всички вестници, „призоваващи към неподчинение на 
правителството”, „сеещи смут чрез клеветническо изкривяване на 
фактите” и „призоваващи към действия от престъпен характер”. 
Следват още два декрета: „За монопола върху печатането на обяви” 
и „За революционния трибунал на печата”. Още с първите си стъпки 
съветската власт установява жестока цензура. 

Цензурата и пропагандата са близначки. Цензурата забранява 
да се мисли както преди, а пропагандата принуждава да мислиш „по 
новия модел”. Книги, вестникарски публикации, театрални сценарии, 
лична кореспоненция – целият живот на хората е сложен върху 
тезгяха на касапите-цензори. А те кълцат, режат и хвърлят. Каквото 
остане. С моркова и тоягата на купоните и на ГУЛаг постепенно 
съветският човек е приучен да обикне комунизма. Подсказват му, че 
ако не го обикне доброволно, ще му се наложи да го заобича 
зорлем.  

Лъжата, втъкана в цензурата и пропагандата, формира новия 
човек – Хомо советикус. Днешния електорат, обожаващ Путин, 
Сталин, Уго Чавес и Башар Асад. Хомо советикус, който не можа да 



свикне с мисълта, че след разпада на СССР Русия би могла да се 
превърне в прилична европейска държава, в регионална сила, без 
да претендира за световно могъщество. Мужикът-Хомо советикус се 
чувства излъган. Отнели са му вековната самоизмама, че „Умом 
Россию не понять, простым аршином не измерить”. Че Русия е 
велика, алогична, самодостатъчна и всичко й е позволено. Нали 
затова е Русия?! 

И той, рядко изтрезняващият Хомо советикус, зачаква 
Спасителя. Сервираха му го през 2000 година. Като дар за новото 
хилядолетие. Лично Борис Елцин го посочи за свой наследник. 
Дребничкият бозав подполковник от КГБ с комплексите на 
малчугана, ял доста бой от по-големите в тъжното си ленинградско 
детство, започна да гради образа си чрез система от лъжи. Че бил 
храбър разузнавач в тила на врага. Че имал черен пояс по джудо. 
Че бил нежен съпруг и баща. Че бил демократ.   

По Русия се понесе тройката на цензурата, пропагандата и 
репресията. Пропагандата тръбеше, че Русия се изправя на крака. 
Стига е стояла на колене. Военни паради, нови самолети, ракети, 
ядрени подводници. Препусна квадригата на новия култ: Путин кара 
танк; Путин кара самолет; командва изстрелването на „Булава”; 
спасява редки птици; вади амфори от морското дъно; лекува болна 
тигрица. И т. н., и т. н. 

 

Пропагандата стана втора реалност. Както в СССР. 
„Автомобилната и авиационната промишленост загинаха, ракетите 
„Булава” не излитат, повече от 50 на сто от хранителните продукти 
са вносни, а битовата техника – почти сто на сто. Няма икономика, 
бюджетът се пълни само от продажбата на нефт и газ. Путин 
възстанови съветската традиция да оказваме интернационална 



помощ. Този път на Сирия. Войната срещу Грузия подкопа престижа 
на Путинова Русия, но амбициите не секнаха”, пише неподкупен 
руски анализатор.    

Не, в епохата на интернет руската пропаганда не успя да 
надмине съветската. Разви се като нейно уродливо копие. И ще 
приключи по същия начин. 

В началото на агресията срещу Украйна пред Конгреса на 
САЩ е извикан началникът на Стратегическото планиране на 
Пентагона вицеадмирал Франк Рандолф. Задават му въпроса какво 
е днешното състояние на Въоръжените сили на Руската федерация. 
Адмиралът отговаря: „В момента Русия е регионална военна 
сила, която може да провокира и да заплашва само своите 
съседи. Отдавна е отминало времето, когато тя беше сила в 
световен мащаб. Руската армия е посредствено обучена. Доста 
остаряли са оборудването и инфраструктурата й. Разядена е от 
множество демографски и социални проблеми. В руската 
военна сфера наблюдаваме незапомнена по сила КОРУПЦИЯ, 
която пречи на спешните реформи във въоръжените сили на 
Руската Федерация“. 

Къде сме ние? 

Натискът на Путинова Русия и на петата й колона върху 
България тепърва ще се усилва. Центрове на власт, плащани с 
рубли, доброволни национални изменници и жадни за власт и пари 
перекендета са готови да заложат бъдещето на страната си на 
карта. Няма да им е за първи път.  

Сега подпитват каква ни е ползата от «това НАТО». Пустото 
му НАТО само пари гълтало, пък нищо не ни било дало. Още по-зле 
било с Европейския съюз. Жертвали сме суверенитет и средства, 
без да получим нещо сериозно в замяна. Въпреки обясненията на 
читави люде, че за едно дадено в Европа евро получаваме три във 
вид на пари за програми и пряко финансиране, партии и 
неправителствени организации, самообявили се за «русофили», 
слагат камъни пред скърцащата европейска каруца на България. 

В Москва лицето В. Сидеров получи руски орден "за принос в 
развитието на отношенията между България и Русия". Отличието 
било връчено от космонавта и два пъти герой на Съветския съюз 
Борис Волинов. Орденоносецът отдавна е започнал кампанията си 
за излизане на страната ни и от ЕС, и от НАТО.  



 
Една от партиите в България, която се смята за 
националистическа, започна кампанията си за европейските 
избори в... Москва 
 

Сидеровчетата обичат да припомнят, че „от турско иго ни 
освободи не Европейският съюз, а братска Русия”. Бързат с 
антинатовските си изцепки, защото ги подпира нова конкуренция. 
Бившият приятел на Б. Борисов и новоизлюпен политически лидер 
Н. Бареков загрява публиката с екзотичната идея да възстановим 
названието ,,народна" пред Република. Щял да връща и наборната 
войнишка служба. Щеше да е забавно, ако не бе зловещо.  

Др. Бареков разчита на късата памет на населението, което 
едва ли помни, че преди 14 години Народното събрание прие закон, 
който обяви за престъпен комунистическия режим, създал и 
управлявал НРБ в продължение на 45 години. "Неговите жертви са 
над 300 000 души – от първите масови екзекуции без съд и 
присъда през съдебните убийства на т.нар. Народен съд до 
ненаказаните и до ден днешен убийства в 83-те български 
концлагери, случвали се ежедневно дори далеч след смъртта 
на Сталин. Хората не знаят за трите фалита на НРБ, за това как 
Тодор Живков предава на СССР 23 тона злато, натрупано като 
резерв от Третото българско царство. Вместо това по медиите 
се изявяват историци от Държавна сигурност, които обясняват 
като голям успех на НРБ кражбата на 250 чуждестранни 
патента", се опитва да освежи паметта ни проф. Келбечева. 

Политологът Антон Тодоров допълва, че случващото се в 
посткомунистическа България е прекрасна илюстрация на 
известната мисъл за комунизма, според която той е нещо като 
"националсоциализъм с повече късмет". "Отърваването без 
наказания на основните комунистически престъпници и дори на 
редовите садисти от епохата на НРБ по време на безплодните 



наказателни процеси през 1990-те години е сред причините за 
липсата на "котва" в изказванията на политици като Бареков", 
заявява А. Тодоров.  

 

Те кандидатстват в евразийския съюз и от наше име 

 „Русофилството е грубо политическо суеверие, 
умишлено култивирано сред народните маси; политическо 
знаме, вървенето и воюването под което неизбежно води 
към предателство и национална катастрофа. Защото 
русофилите, плувайки безогледно във водите на руската 
дипломация, неизбежно и фатално правят от България едно 
сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна 
политика на Балканите“. 

(Димитър Благоев, „Принос към историята на социализма в 
България”, 1906) 

 Все пак, по косвени данни вече се усеща, че Западът си е 
взел поука от провала в Украйна. Чувстват се полъх на леко 
придвижване, интелектуални и политически усилия. Промени в 
глобалното мислене, концентрация, финансови и материални 
потоци. Огромният организъм на човечеството бавно се 
съсредоточава, за да се пребори с чуждото тяло, вмъкнало се в 
плътта му. Със заразата Путинова Русия. 

И българските копейкаджии няма да го спрат. 

 

        Васил ДАНОВ 

                капитан I ранг о. з. 


