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Основна тема на броя е нелегалната имиграция, радикализмът и намесата на Турция във вътрешните работи
на България

РЕДАКЦИОННИ

Патриотите от ВМРО срещу
нелегалната имиграция в България
НЕ МОЖЕ ДА ПРЕВРЪЩАТ БЪЛГАРИЯ В „ДЕПО“ ЗА НЕЛЕГАЛНИ
ИМИГРАНТИ

П

атриотите от ВМРО са
твърдо против разпределението на имигранти на
българска територия.
България не може да бъде

превръщана в буфер на миграционната вълна или „депо“ за
мигранти. Нито пък да бъ де
ползвана като транзитен
пункт.

Държавите, които са дали
съгласие да приемат бежанци,
трябва сами да поемат отговорност за свръхлибералната
си политика.

Повече по темата – четете
на вътрешните страници на
„България“, както и в специалната позиция на евродепутата
от ВМРО Ангел Джамбазки
Ангел Джамбазки:

ВМРО призова за общ патриотичен кандидат за
президент и общо бъдеще за България и Македония
VI-И РЕДОВЕН КОНГРЕС НА
ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКОНАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

Д

лъжни сме да предложим на своите сънародници реалната възможност да гласуват
за президент, който да постави приоритет
върху българския национален интерес и защитата
на българите в България, Македония и където и да
било. Президент, който ще отстоява християнската
и историческата идентичност на страната ни и на
Европа.
Това се казва в декларация на ВМРО, приета на
конгреса на формацията, състоял се на 17 април в
София. ВМРО се обърна към всички български патриотични политически и неправителствени формации с предложение за общи действия и сътрудничество за издигане на единна кандидатура на предстоящите президентски избори.
Продължава на стр. 3

ВМРО прави това,
за което другите само
говорят
Настояваме за криминализиране
на радикалния ислям, за забрана на
бурките, за забрана на турските
агенти от ДОСТ

Н

яма никакво съмнение, нападнати
сме. Европа е във война. Съществува
пряка и непосредствена заплаха за
териториалната цялост и националната сигурност на нашето Отечество, Република България. Тази заплаха идва от все по-агресивните и враждебни действия на все-още-република Турция на нашата граница. Все още,
защото неоосманистите на Ердоган все поагресивно демонтират и унищожават кемалистката турска република, за да я превърнат
във варварска ислямистка сатрапия. В истинската Ислямска държава.
Неоосманистката и все по-агресивно ислямистка турска власт организира духовна и
политическа инвазия, същинско нашествие в
България.
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Патриотите от ВМРО: ДОСТ на
Местан и имигрантите са двата
удара на Турция срещу България
ТУРЦИЯ ХИТРО НАПРАВЛЯВА МИГРАНТСКИЯ ПОТОК

П

артията ДОСТ на Лютви Местан цели България да бъде
разделена религиозно и етнически по подобие на Босна или
Македония. ВМРО винаги е реагирала остро срещу опитите на която и да
било партия да монополизира вота
на турскоезичната част от българите.
Това се казва в позиция на ВМРО
– Българско национално движение,
разпространена до медиите. ВМРО
– БНД призова новата партия на Местан да не бъде регистрирана от съда.
Според ВМРО имигрантите и новата проислямистка партия ДОСТ са
двата опита на Турция да удари страната ни и да се намеси във вътреш-

ната ѝ политика.
Не трябва да имаме никакво съмнение, че съседна Турция много добре контролира мигрантския поток,
заяви наскоро депутатът от Патриотичния фронт и заместник-председател на ВМРО доц. Милен Михов (виж
по-долу). Турция притежава държавния военен и полицейски капацитет,
за да го прави. В момента тази държава използва положението с мигрантите, за да черпи ползи от ЕС.
Неслучайно сред гостите на
учредителния конгрес на новата партия на Лютви Местан беше турският
посланик Сюлейман Гьокче. Там
беше и заместник-председателката

на Партията на справедливостта и
развитието на Ердоган - Фатма Бетюн
Сеянкайъ. Тя предаде поздрави от
турския премиер Давутоглу.
Именно Ахмед Давутоглу е автор
на псевдонаучната доктрина на новия
османизъм, която заедно с ислямизма се стреми към турско влияние в
някогашните османски предели.
Сканд ал на у чре ди те лния
конгрес на ДОСТ предизвика репликата на заместник-председателя на Партията на националистическото движение Семир Ялчън,
който предаде поздрав от лидера
ѝ Девлет Бахчели с думите: „Където и да се говори турски език,

Отцепникът от ДПС Лютви Местан при учредяване на
новата си партия
за нас това място е част от нашата
родина“.
Въпросната партия е свързана

Искри между ГЕРБ и Патриотите
в София заради имигрантите

Карлос Контрера,
общински съветник от
ВМРО

П

ротиворечие между патриоти и всички останали бележи работата на Столичния
общински съвет. Поводът е имигрантската криза в Европа и нейното
отражение върху сигурността в сто-

лицата.
Твърдата позиция на групата на
„Патриоти за София”, която обединява
съветниците от ВМРО и „Атака“, не се
харесва на партиите на статуквото в
Общинския съвет. Патриотите от месеци настояват за далеч по-радикални
мерки за сигурност в София.
Искрите припламнаха отново при
гласуване на декларации по повод
атентатите в европейски столици.
Председателят на групата на националистите Карлос Контрера (ВМРО) предложи остра декларация по повод сигурността в София. Контрера припомни: „Верни са думите, че сме във войната, но войната вече не е оттатък – в

Азия, в Африка, тя вече е по нашите
улици, тук в нашите държави“.
„Мултикултурният модел е провален. Либералният модел фалира.
Край. Казвам го, защото истината трябва да се казва. Казвам го, за да предупредя, че това със сигурност ще удари
и нас по главите. Не забравяйте атентата в Сарафово“, заяви още Контрера.
Общинският съветник от ВМРО
призова за спешни мерки в сектора на
сигурността в София, поиска повече
финансиране за Общинската полиция,
както и увеличаване на състава и пращането на сили в критичните точки.
Междувременно ГЕРБ, Реформаторският блок, БСП – Лява България,

Коалиция „Сердика” и група „Пет” отново приеха в Общинския съвет максимално мека декларация по повод
атентатите.
Преди гласуването и Димитър Антов от ВМРО изказа несъгласие с текста
на декларацията. Според него е абсурдно да се изказват съболезнования, а да не се дебатира защо нещата
стигнаха до тук и кой е отговорен Европа да се напълни с „бежанци” и терористи.
Групата на „Патриотите” не подкрепи декларацията, а председателят
ѝ Карлос Контрера гласува знаково
против. По думите му такива декларации са чисто лицемерие.

Сложете ограда по цялата
граница на България!
ПИРИНСКО НЕ ИСКА „БЕЖАНЦИ“

К

ъм настоящия момент няма
нагласа от страна на държавата за приемане на бежан
ци и за обособяване на бежански
лагери в региона на Сандански и
Петрич и в Пиринска Македония
като цяло.
Това сподели на пресконференция в Благоевград депутатът от
ВМРО - Българско национално движение Атанас Стоянов. „Ако се появят обаче такива идеи, ние ще бъдем твърдо против, разбира се.
Ние ще бъдем като цяло против
създаването на такива вътрешни

миграционни лагери“, добави Стоянов.
Той сподели още, че държавата трябва да помисли за изграждане на нови огради по границите ни.
„Това е едно от работещите решения. Ще настояваме за изграждане
на ограда. Европа показа, че не
може да си опази границите. Ние,
ако не си решим сами проблема,
няма да дойде някой друг да ни го
реши“, добави още Стоянов.
„В момента бежанската криза
може да доведе до сериозен трус
на ЕС и дори в бъдеще до неговото

разпадане“, добави още народният представител от Патриотите.
Атанас Стоянов, заместникСтоянов при- председател на ВМРО
помни, че именно
след предложенията на Патриоти- рич излезе с декларация заради
те в Народното събрание е започ- заплахата от бежанска криза в ренало бързото вдигане на оградата гиона. Декларацията от Петрич напо границата с Турция, както и раз- помня: „През октомври 1925 г. по
полагането на военни сили в пог- време на Петричкия инцидент четите на ВМРО са тези, които първи
раничните райони.
Междувременно общинското спират и отблъскват нашествието
ръководство на ВМРО – БНД в Пет- на гръцката армия“.

с популярната радикално шовинистична турска организация „Сивите вълци“.

Доц. Милен Михов:
Още по-сериозни
наказания за
каналджийство
Именно Патриотите
настояваха за посериозни наказания за
трафик на хора

Доц. Милен Михов,
заместник-председател
на ВМРО

З

асилване на наказанията за
каналджийство и трафик на
хора поиска народният представител от Патриотичния фронт и
заместник-председател на ВМРО
доц. Милен Михов.
Именно Патриотите още преди
месеци настояваха за по-сериозни
наказания за трафик на хора.
Във външната си политика България трябва да работи много активно по отношение на Турция. Защото
от там сред т.нар. бежанци у нас навлизат и хора, които са съпричастни
към радикалистки организации,
алармира още депутатът.
Доц. Михов направи ясно разграничение на понятията бежанец
и нелегален имигрант. Бежанците
трябва да получат защита – временна, до преодоляване на кризата в
родните им страни. Имигрантите не
могат да се ползват от привилегиите на бежанци, обясни накратко той.
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ЗА РА ДИКАЛЕН ИСЛЯМ - В ЗАТВОРА

ВМРО срещу „ислямския фашизъм“
Н

ародните представители от
ВМРО – Българско национално движение в групата на Патриотичния фронт внесоха предложение за изменение и допълнение
на Наказателния кодекс, което предвижда криминализиране на разпространението и проповядването на радикален ислям в България.
Ние, законодателите, трябва да
направим възможното за ограничаването на фундаментализма и да
предпазим българските мохамедани от пропаганда, която има за цел

да раздели и противопостави обществото, пояснява народният представител от Патриотичния фронт и
заместник-председател на ВМРО –
Българско национално движение
Искрен Веселинов.
В мотивите към предложението
си патриотите от ВМРО подчертават,
че има ясна разлика между религия
– от една страна, и радикална идеология, базирана на исляма – от друга. В случая с радикалния ислям това
е идеология, която претендира, че
е религия, а в същото време е поли-

ОТ ВМРО ВНЕСОХА ЗАКОН В НС

НЕ на бурките
в България и Европа!
В СТАРА ЗАГОРА И ПАЗАРДЖИК,
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВМРО,
ЗАБРАНАТА ЗА БУРКИТЕ Е ВЕЧЕ
ФАКТ

Б

урката е унижение и трябва
категорично да бъде забранена в България и в Европа.
Това е становището на Патриотите от ВМРО, които внесоха проект
на Закон за забрана носенето на
облекло, скриващо напълно или
частично лицето на публични места - добил популярност като „закона срещу бурките“.
Той се състои от 9 члена и забранява носенето на бурки на обществени места. Към този закон
патриотите правят предложение
и за промени в Наказателния кодекс, които предвиждат наказания и за носенето на бурки, и за
склоняването или заплащането на
пари лицата да бъдат скривани.
Глобата за носене на бурка на публично място ще е 200 лева, а при
с ледващо нарушение може да
достигне 1500 лева. Предложението предвижда наказание от 3
години затвор и 5000 лева глоба
за тези, които склоняват, принуждават или заплащат да се носят
бурки. Ако принудата и парите са
насочени към малолетни, глобата
е 10 000 лева.
С решения общинските съвети в Пазарджик и Стара Загора
приеха предложението на ВМРО
за забрана на носене на бурки на
публични места. Това са първите
крачки в правилната посока. Подобно предложение ВМРО внася
и в Столичния общински съвет, а
и във всички общински съвети в
цяла България като част от националната кампания на Патриотите.
Целта на инициативата е да
не се посяга на честта и достойн-

Султанка Петрова –
народен представител и
председател на НЖО на
ВМРО
ството на жената, заявява народният представител и председател
на Националната женска организ ац ия на ВМРО д- р С ул т анка
Петрова. Не може новодошли в
Европа хора да налагат техните
разбирания за отношението към
жените, заявяват от Националната женска организация на ВМРО.
Защото и днес много момичета и жени биват принуждавани да
крият лицата си, като позоваването е на крайни религиозни течения. В тези общности жената е поставена в изолация и в семейната
среда, но и бива ограничавана от
право на пълноценно образование и професионална реализация.
Част от тези жени често биват насилвани, унижавани, с потъпкано
достойнство.
Потискането на жената и насилието над нея са двете страни
на една и съща монета, припомнят от ВМРО.

Искрен Веселинов,
заместник-председател
на ВМРО

тическа доктрина, която е по-близка
до антидемократичните идеологии
от ХХ век, отколкото до традиционния ислям.
Експерти по сиг урнос т та и
анализатори вече формулираха
нов термин: „ислямофашизъм“.
Това понятие цели да покаже, че
т ази идеология няма толкова
общо с исляма, колкото с тоталитарните идеологии, аргументират
се патриотите от ВМРО.
В дейс тващия Наказателен
кодекс, член 108, е криминализи-

рано проповядването на „недемократична идеология“ и като
единствената такава е цитиран
фашизмът. Считаме, че изричното
упоменаване на радикалния ислямизъм в чл. 108 е изключително
важно, пишат в мотивите си от
ВМРО – БНД.
По-нататък в обосновката на
патриотите от ВМРО се изброяват
признаци, според които може да
се счита (без претенции за изчерпателност), че едно лице проповядва „радикален ислям“.

ВМРО въвежда
гражданската самоотбрана
ЮЛИАН АНГЕЛОВ: ГРАЖДАНСКИТЕ АРЕСТИ СЕ
НАЛАГАТ, ЗАЩОТО ДЪРЖАВАТА ДЪЛГО ВРЕМЕ
НЕ ВЛИЗА ВЪВ ФУНКЦИИТЕ СИ

П

атриотите от ВМРО отново
поставят на дневен ред идеята си за сформиране на доброволни граждански звена за сигурност. Тези звена ще пазят живота
и собствеността на хора в местата,
където битовата престъпност не
може да бъде овладяна.
Именно такива звена ще извършват и граждански арести на нелегални имигранти по границата.
Целта на ВМРО е тази дейност да
бъде регламентирана и да става по
правила.
Според организационния секретар на ВМРО и народен представител
от Патриотите Юлиан Ангелов до
граждански арести сега се стига, защото държавата дълго време е отказвала да влезе във функциите си.
Още преди години ВМРО съз-

даде няколко такива звена, които
до поемат охраната на села срещу
цигански набези.
Псевдозащитните организации
трябва да оставят на мира гражданите, които искат да опазят границата ни, заяви още Юлиан Ангелов.
Въпросните организации се занимават единствено с това да защитават
хора, които рушат българската национална сигурност и българските
традиции като цяло, категоричен бе
Ангелов.
Той припомни и случая при Средец преди месеци, при който служител на полицията в опит да възпрепятства нелегални имигранти
произведе изстрел, а рикоширалият
куршум рани смъртоносно нелегално преминал границата ни афганистански гражданин. Служителите на

Юлиан Ангелов,
организационен
секретар на ВМРО
гранична полиция също не бива да
бъдат обект на нападки, защото на
всеки един човек от системата може
да му се случи подобно нещо, посочи още Ангелов.

ВМРО призова за общ патриотичен
кандидат за президент и общо
бъдеще за България и Македония
Продължение от стр. 1
Конгресът преизбра Красимир
Каракачанов за председател на
ВМРО - единодушно с 560 гласа. За
негови заместници бяха избрани евродепутатът Ангел Джамбазки и народните представители Искрен Веселинов, Милен Михов и Атанас Стоянов. Депутатът Юлиан Ангелов отново бе избран за организационен
секретар.

Членове на националното ръководство са още: Султанка Петрова, Красимир Богданов, Борис Вангелов, Васил Христов, Георги Дракалиев, Антон Андонов и Александър
Сиди.
В декларацията, която конгресът прие, ВМРО призовава българските власти да обръщат приоритетно внимание на българите зад граница, защитата на техните права и
запазването на идентичността им.

ВМРО – Българско национално
движение продължава да споделя
принципното становище, че България и Македония, които имат общо
минало, трябва без да се страхуват
смело да гледат към общото си бъдеще.
България трябва да защитава
идеята за Европа на нациите в рамките на Европейския съюз, защото
това е спасението днес, завършва
декларацията на ВМРО - БНД.
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Джамбазки: Сделката с Турция е позор за Европа!
ЕРДОГАН ПРОМЕНЯ ТУРЦИЯ ОТ КЕМАЛИСТКА РЕПУБЛИКА В ИСЛЯМИСТКА ДИКТАТУРА

Н

е може Европа да плаща
откупи на терористичния и
диктаторски режим на президента Ердоган. Не може Меркел
да изнудва европейските държави
да преразпределят нелегални
имигранти, за които на всички е
ясно, че не са бежанци и са част от
войната на Турция в този регион.
Това заяви пред медии евродепутатът и заместник-председател на
ВМРО Ангел Джамбазки.
Гневът на Джамбазки е по по-

вод скорошната сделка между
Брюксел и Анкара, според която
Европа ще плаща на Ердоган, за
да не пуска Турция имигрантите
към с траните от Европейския
съюз.
Виждате, че поведението на
европейските лидери е все побезотговорно. Канцлерът Меркел
е влязла в спирала, от която няма
излизане. Няма никаква представа какво да прави и продължава
да упорства по абсолютно сбър-

каната си политика, смята евродепутатът.
По думите на Джамбазки целта на Ердоган е Турция да премине
от кемалистка република в ислямистка диктатура. И докато с Турция на Ататюрк България бе изключително добър приятел и съсед,
няма как да бъдем нито приятел,
нито добър съсед с опасна неоосманистка диктатура, в която се
превръща Турция в момента, допълни евродепутатът.

Канцлерът на Германия Ангела Меркел и президентът
на Турция Реджеп Ердоган

Скандал! Според Европарламента турският Крахът на либералния
бил официален език на ЕС
фашизъм в Европа

Е

вр опейс кия т парламен т
гласува препоръка турският език да стане официален
в ЕС. „Весели самоубийци“, изразява в ъ змущението си Ангел
Джамбазки в коментар в социалните мрежи. Заместник-председателят на ВМРО е на мнение, че
този акт е пряка заплаха за националната сигурност и на Република България.
В дългосрочен план е заплаха
и за останалите държави-членки,
но това си е техен проблем. Щом
са решили да се самоубиват - тяхна воля, посочва още Джамбазки.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, НАПАДЕНИЯТА
НАД ЕВРОПЕЙКИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ

Турция последователно прокарва пътя си към сърцето
на Европа
Евродепу тат ът от ВМРО е
убеден обаче, че когато този
текст стигне до Съвета, България
трябва да наложи вето. Безусловно и безапелационно.
Не може да има никакво оп-

равдание и никакво обяснение за
каквато и да е било позиция, различна от тази, която предлагам.
Останалото ще е национално предателство - по учебник, завършва
коментарът на Джамбазки.

Защитиха в Европейския парламент интереса
и политиката на България за имигрантите

Джамбазки е най-ревностният защитник на
българските национални интереси в ЕП

Б

ългарски евродепутати, сред
които и заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбазки, се обединиха в силна защита
на България срещу обвинения, че
страната ни нарушава човешките
права и свободи на мигрантите.
Атаките срещу България прозвучаха по време на дебат в пленарната зала на Европейския парламент. Българските евродепутати реагираха много остро на отправените
обвинения към страната ни. Едно от

най-сериозните сред тях е заради
задължителното снемане на пръстови отпечатъци на мигрантите. Това
обвинение е напълно неоснователно, тъй като страната ни изпълнява
задълженията си по т.нар. регламент
„Евродак“.
Ангел Джамбазки от групата на
Европейските консерватори и реформисти категорично отхвърли
тези, подли по думите му, манипулации и фалшиви твърдения в измислени доклади.

Категорично заявявам, че България трябва да пази и ще пази своите граници от незаконно преминаване, като по този начин пази Европейския съюз и гарантира сигурност
та на гражданите, допълни още българският евродепутат.
В изказването си Ангел Джамбазки се обърна не само към атакуващите нашата страна за нарушения, но и лично обвини немския
канцлер Ангела Меркел. Призовавам всички лицемери, които демонстрират фалшиво човеколюбие, да
платят директен превоз на нелегални имигранти от летищата в Турция
до техните държави и да назоват
истинския виновник за мигрантския
поток, а именно канцлерката Меркел.
Дебатът бе провокиран от серия доклади на различни неправителствени организации, издадени в
последно време и обвиняващи предимно държавите по външната граница на ЕС в нехуманно отношение
и нарушаване основните права на
бежанците. В някои от тях България
е спомената сред страните с големи
нарушения.

В

огромната си част нелегалните имигранти не споделят
европейските ценности. Те
ще продължават да правят това
срещу всички жени без забрадки.
Това заяви евродепутатът и заместник-председател на ВМРО Ангел
Джамбазки на въпрос как ще коментира масовите сексуални посегателства над жени в Германия в
началото на 2016 г.
С много празни приказки някои
се опитват да оправдават тези хора.
Те не са бежанци, те са икономически имигранти, които ще продължават да действат по този начин.
Тази интеграция няма да се случи,
а нападенията, като тези в Кьолн,
ще продължават, коментира Джамбазки.
Не се налага да отидем до
Кьолн, за да видим това. Достатъчно е да отидем до Лъвов мост в София. Това беше очаквано и ще случ-

ва пак и пак, докато в Европа продължават да идват тези брадати
хора. Не бъдете слепи и не бъдете
глупави, призова евродепутатът.
Ако някой политик каже, че е
изненадан, възмутен или огорчен,
аз ще кажа, че е лицемер. Именно
те, европейските чиновнически настроени политици, ги поканиха, заяви още заместник-председателят
на ВМРО – Българско национално
движение.
Според Джамбазки поведението на властите в Германия е либерален фашизъм, а медиите си
налагат автоцензура.
Политиката и медиите там са
част от проблема. Има една сбъркана и самоубийствена политика
на канцлера, има ги нейните съучастници в лицето на немските медии. Това е моделът на интеграция,
който те си поръчаха, допълни Ангел Джамбазки.

Турски териториални
претенции към България?
ВМРО КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ
БЕЖАНСКИ ЦЕНТЪР В СТРАНДЖА

С

поред Ангел Джамбазки Турция почти сигурно ще изгуби
територии на изток заради
войните с кюрдите. Ако това се случи, тя ще потърси компенсация и ще
я намери в източните български райони, които постъпателно биват превземани верски, икономически и етнически, смята той.

Джамбазки подчерта, че така
само ще дадем нов инструмент на
Ердоган за бъдещи териториални искания към Република България.
Ако се направи бежански център
в Странджа, например, има реална
опасност районът да бъде превзет от
ислямисти, а след това Турция да
обяви териториални претенции към
България. Тази теза разви Ангел
Джамбазки при посещение в Бургас.
Горещата тема нажежи страстите в обществото и мнозина се обявиха категорично против отварянето на
такъв център в обезлюдената и девствена Странджа.

СТАНОВИЩА
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КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ,
СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ И
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

Евросъюзът загуби
моралния си облик
Интервю на Иван Петров
- Господин Каракачанов, Европейският съюз постигна сделка с Турция за бежанците. Мислите ли, че
това ще успокои ситуацията в Европа?
- За съжаление, не. Мисля, че това
е рекет от страна на Турция. Мисля
също, че тази сделка с един диктаторски режим е срам за Европа и нейните
ценности. На всичкото отгоре, тази
сделка няма да помогне с нищо.
Турция е страната, която е най-виновна за кризата с бежанците, защото
въоръжава бунтовници и ги изпраща
да се бият със законното правителство
в Сирия. Южната ни съседка нарочно
пуска корабите с бежанци към бреговете на Гърция.
Тази сделка показа също, че ЕС е
изгубил моралния си облик. Впрочем

Евросъюзът също има голяма вина за
кризата в Близкия Изток през последните 10 години, защото част от страните му воюваха със светски правителства. Вземете, например, Либия.
Хайде вместо да ги даваме на Турция, по-добре да дадем тези 6 млрд.
евро на Сирия и Либия, за да се възстановят. Например.
- Но идеята на Турция е все пак
да приема нелегални имигранти и да
изпраща в Европа сирийски бежанци.
- Това е цинично. Вие вярвате ли
го!? Аз по-скоро смятам, че Анкара ще
изпраща сирийски кюрди, за да се изчисти от кюрдските елементи, които ѝ
пречат.
Турция смята, че ѝ принадлежи
правото да управлява територии и от
Сирия, и от Ирак. Тази държава засили

Борисов послуша
Патриотите и прати
армията на границата

ЗАВЪРШВАНЕТО НА ОГРАДАТА ПО ГРАНИЦАТА СЪЩО
СТАНА ВЪЗМОЖНО БЛАГОДАРЕНИЕ НА УСИЛИЯТА НА
ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ

С

ъс 137 гласа „за“ Народното събрание гласува Българската армия да защитава границата на
страната ни при възникнала опасност
от бежански поток, насочен през България.
Решението дойде, след като месеци наред патриотите от ВМРО настояваха армията да подпомогне полицията в нейната охранителна дейност.
В създалата се обществена дискусия лидерът на ВМРО – Българско
национално движение Красимир Каракачанов се противопостави на без-

отговорната позиция от страна на президента Плевнелиев.
Още миналата година Патриотите
предложиха в ускорен порядък да се
промени Законът за обществените поръчки, което даде възможност да се
направи оградното съоръжение по
границата ни с Турция. Това е един
много важен елемент за отбрана на
границата ни от имигрантския поток и
България остава „остров на спокойствието” именно защото по-голяма
част от границата ни е обхваната с такова съоръжение.

много военните си действия срещу
кюрдите и на своя територия. Това не
се показва от западните медии, което
е поредният пример за двоен стандарт.
„Добрата умерена опозиция“ в
Сирия, както я определят тези западни
медии, реже глави и вика „Аллах Акбар“. Не съм прочел в нито една европейска медия за убийствата на християните в Сирия.
Показвано е тенденциозно само
за „лошия“ Башар Асад. А той е лош,
защото не е удобен.

ОТ 4-5 ГОДИНИ СЕ ВОДИ
ВОЙНА МЕЖДУ ДВЕ
ЦИВИЛИЗАЦИИ – МЕЖДУ
РАДИКАЛНИЯ ИСЛЯМИЗЪМ
И РАЗДРОБЕНАТА
ЕВРОПЕЙСКА
ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
- А къде е тук позицията на нашите партньори от САЩ?
- Военната машина и политиката
на Америка са нещо друго - доста егоистично, което не се съобразява с интересите на европейските си партньори, а само със собствените си.
Една от причините, поради които
Европа изпитва тези огромни проблеми с нелегални имигранти, е точно
тази необмислена, или пък добре обмислена, американска политика в
Близкия Изток през последните 12 години.
Не съм привърженик на конспиративни теории и едва ли има някакъв
план на САЩ да „разчлени“ Европейския съюз, но открай време войните,
с изключение на национално-освободителните, се водят за икономически
интереси. Битката в момента е за ресурсите в света – петрол и газ. Който
ги владее, командва света. Световната

Лидерът на ВМРО по време на VI-и конгрес на партията
икономика оттам определя правилата
и ги налага.
- Да, но САЩ свалиха всъщност
диктаторски режими в Близкия Изток.
- Разбиваш светските диктаторски
режими с едни красиви приказки за
демокрация. В Близкия Изток обаче
има два възможности – или светски
диктатори, които се опитват да правят
национални, но светски държави, или
салафизмът – т.е. радикалният ислям.
А трети вариант – либерални, демократични опции, няма.
Страни като Ирак и Либия вече са
раздробени на по няколко квазидържави и разкъсвани от конфликти между войнстващи ислямистки групировки, а ресурсите им продължават да
бъдат изпомпвани.
В такава ситуация, когато има 3-4
нелегитимни правителства и те не са
субект на международното право, лесно можеш да ги подчиниш, да правиш
договорки, да сваляш лидерите им,
ако не слушат.

ТАКА В СТРЕМЕЖА ДА
ОВЛАДЕЕШ СВЕТОВНИТЕ
РЕСУРСИ, РАЗБИВАШ

СВЕТА.
Печелиш контрол над петрола и
газта, чрез опасността от ислямизъм
притискаш свои конкуренти в световната политика – Китай, Иран, Русия,
Индия, а на трето място – правиш Европа зависима от твоето благоволение.
- А как Европа да не бъде заложник?
- Като излъчва сила и решителност да пази себе си и народите си.
Ето, виждате как България се брани
– с армия, с ограда, с полиция. Това
е начинът.
Помните ли колко време говорихме, че армията трябва да се прати на границата. А колко време настоявахме за оградата? Всичко това
се доказа като правилно.
Преди три години обвиняваха
ВМРО в популизъм, когато настоявахме за ограда по границата.
Настоявахме за тези неща, докато президент и военен министър
бяха против. Добре е, че Борисов все
пак се вслуша в нас, българските патриоти.

Мо ж е т е д а с е с вър ж е т е с п р е дс т а в и т е ли т е н а
ВМ Р О – Б ъл г а р с к о н а ц и о н а л н о д ви ж е н и е :
Благоевград: Огнян Узунов – 0888214413
Бургас, Ямбол: Георги Дракалиев – 0882291051
Сливен: Георги Георгиев - 0887080985
Варна: Живко Костадинов – 0879880015
Шумен: Деан Станчев - 0886377080
Добрич: Тихомир Маринов – 0882123866
Велико Търново, Габрово и Търговище: Ивайло Джилянов - 0882466378
Враца, Видин и Монтана: Марин Иванов – 0888214415

Плевен: Калин Поповски - 0888310262
Ловеч: Даниел Сираков – 0886393987
Пловдив, Смолян и Пазарджик: Александър Сиди – 0888214403
Русе, Разград и Силистра: Галин Григоров – 0888214409
Стара Загора, Хасково и Кърджали: Антон Андонов – 0888922836
София-град и Кюстендил: Стефан Грънчаров – 0888214401
София-област и Перник: Кирил Караманчев – 0888214405

Издава ВМРО - Българско национално движение
София, ул. „Пиротска“ 5

тел.: 02 980 2582
факс: 02 980 2583
vmro@vmro.bg
www.vmro.bg
facebook.com/vmrobnd
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Европа – диагноза „клинична смърт“
ТЕКСТ ОТ ЛИЧНАТА СТРАНИЦА НА КАРЛОС КОНТРЕРА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРУПАТА „ПАТРИОТИ ЗА СОФИЯ“

С

лед срещата в Брюксел във
формат „ЕС-Турция“, която си
беше чист турски пазарлък и
чисто изуване на гащите до кокалчетата от страна на европейските
лидери, едно е ясно - Европа окончателно е с диагноза клинична
смърт. Толкоз и нищо повече.
Глуповатите, объркани физиономии на водачите на европейските нации ясно показваха и продължават да показват, че тези
дребни душици са в паника, страх
и кататоничен ступор. Интелектуална нула, мислене нула, нищо освен бесния порив да си спасят кожите. Техните де, не на собствените им народи.
Само кретен би се съгласил на
условията, които бяха договорени с
Турция. И кретенът не е Турция, а
бандата европейски „управници“,
които не виждат по-далеч от носа
си и май никога не са и виждали подалече от него.
Фамозното разрешение на проблема с нелегалната имиграция намери своето решение в поредната
индулгенция към Турция - ние им
плащаме, те ще държат потоците от
мигранти. Ще ги държат обаче колкото могат или докогато искат.
И въпреки обещаните 6 млрд.
евро никой не може да даде гаранция, че когато на Анкара ѝ припари
под гъза, с извинение, няма да пусне колоните с мигранти към границите на ЕС.
Историята се повтаря - едно
време Рим така се е откупувал, да,
това е думата - откупуване, от варварските племена, правейки ги федерати. И всички знаем как свърши
Римската империя - разорена, съсипана, заличена. Та и ние днес пак

Имигрантската мечта – Европа без граници
така, следваме челния опит на римските патриции, които с подобни
отстъпки сами са се затрили от този
свят. Но както е добре известно, човешката глупост е безгранична.
Четем в информационните сводки, че Европа и Турция въвеждат
правилото един за един - Турция ще
държи нелегалните имигранти, икономическите имигранти на своя територия, а ще изпраща по легален
път, забележете, в Европа само истински бежанци, които са регистрирани по реда на Дъблинското споразумение.
Чудо на чудесата, неземна тъпота! С тази договорка де факто Европа се отказва да преценява кой е
нелегален имигрант и кой бежанец
и делегира това право и задължение
на Турция. А Турция нито е европейска държава, нито е страна по този
регламент, нито има каквото и да е
правно и фактическо основание или

задължение да прави такава преценка. Класически пример за сваляне на гащите. Много е любопитна и
тезата как ще се прави преценка кой
е избягал от войната и кой просто
търси лесен живот на социални помощи в Европа за сметка на глупавите европейски данъкоплатци. Такава преценка няма и не може да
има, защото всеки доплавал с лодка
еднодръвка, дошъл пеша, в кола, в
рейс или на кон до границите на Европа е нищо повече от един нелегален имигрант.
Бежанец на 2000 км. от границата, където се водят сражения, звучи несериозно. Също толкова несериозно звучи тезата, и на практика
изглежда, това да наричаш бежанци
тълпата нерези с бради, която нахлува в Европа. Прословутите майки
с деца, които ги тресе сексуалният
нагон и притежават всички мъжки
полови белези са над 70% от т.нар.

бежанци.
И този факт е отправна точка
към едно друго нелицеприятно
съждение - след като Турция ще
подава към Европа т.нар. истински
бежанци, кой дава гаранция, че
Анкара няма да набута на глупавите европейски чиновници точно
най-опасната криминална пасмина
под маската на бежанци?! Истината е, че гаранция няма, а ако ние
бяхме на мястото на турците, точно това щяхме да направим - да им
набутаме най-проблемните и рисковите, за да се отървем от тях.
Явно обаче акълът на средностатистическия европейски лидер не
стига дори и за подобно елементарно хрумване.
Наис тина фамозно фиаско.
Трудно е човек да повярва, че толко много ограничени хора могат
да се съберат заедно на едно място и да решават съдбините човеш-

ки. И ако трябва да обвиняваме
някой - това е средностатистическият европейски избирател, който поради очевидното си слабоумие, докара тази камарила на
власт в почти всички европейски
държави. С други думи, дами и
господа, ние и само ние, лековерните граждани, сме си виновни,
че ни представляват полуидиоти.
Още по-страшното е, че в Европа продължава да съществува
самоубийствената нагласа да се
подкрепя тази и други безумни
политики. Охраненият, презадоволен, разпуснат и интелектуално
осакатен избирател си мисли, че
това е правилният път. Защото
така са му казали. Щом са му казали - това е вярно. Такава е логиката на глупаците. И разбира се
същият този глупак утре отива на
протест в защита на третия или
петия пол и води яростна кампания за осиновяване на деца от гейове. Защото глупакът, понеже не
вижда по-далеч от носа си, си мисли, че това са фундаменталните
обществени потребности. А той
си мисли така, защото така са му
казали.
Ето затова Европа е в клинична смърт. Нещо повече - на хоризонта не се виждат реаниматори.
Лошо. Единственото лекарство за
това състояние е час по-скоро да
дойдат избори в европейските
държави, които да докарат на
власт нормални хора, които не
милеят за третия пол, за правата
на брадатите майки с деца, а за
нормални национални държави в
Европа, в които има ред и сигурност. Ще видим, може пък и да се
реанимираме...

ВМРО прави това, за което
Продължава на стр. 6 и 7
Продължение на коментара на
Ангел Джамбазки от стр. 1
Не е тайна овладяването на
Главното мюфтийство от сунитския
Дианет – институцията, отговаряща
за мюсюлманското вероизповедание в Турция, не е тайна съучастието
на същите тези турските агенти на
Дианета в опитите за ислямизиране
на циганските махали. В изграждането на незаконните радикални ислямистки „джамии“ в Пазарджик и
софийския квартал „Люлин“.
Няколко дни след атентатите в
Париж започнаха да се изясняват фактите и обстоятелствата около тях и
организацията им. Стана ясно, че
част от нападателите са родени в европейски държави и имат френски и

белгийски паспорти. Вече е сигурно,
че част от нападателите от Париж и
Брюксел са влезли на територията
на континента, като са се регистрирали като бежанци в лагери в Гърция
и са минали през Европа с огромната
имигрантска вълна, за опасността от
която говорим от почти три години.
Това поставя следните няколко
въпроса или по-точно дава следните
няколко отговора. На първо място
безпощадно ясно е, че така наречената теория на мултикултурализма,
теорията на вписването на младите
мюсюлмани в европейските общества е напълно провалена. Нещо,
което беше отдавна известно, но
беше отричано от крайно либералните членове на нашето общество и
хората, които имат някаква грантово-мотивирана политическа пози-

ция.

Видя се, че трето поколение европейски граждани се радикализират, че те смятат да налагат в Европа
своя ред, своето виждане за обществено и политическо развитие, виждат Европа като халифат, под знамето на „Ислямска държава“, управлявана от шериатското право.
Видя се също така, че другото
наше сериозно опасение, изговаряно
стократно в изминалите години, че
така наречената бежанска вълна не
е бежанска и мигрантска вълна и че
в нея се вмъкват и вписват бойци на
„Ислямска държава“, също се потвърди на пук на всички тези, които
отричаха тази възможност и твърдяха, че бежанците са „майки с деца”.
Видя се, че не само не са майки с
деца, а че са хора, които смятат, че

могат да променят нашия свят с оръжие и взрив в ръка.
Видя се, че млади хора от Европа - нещо, за което също многократно предупреждавахме, заминават в
Сирия, заминават в Ирак, получават
отлична бойна подготовка в редиците на „Ислямска държава“, връщат се
Европа и я заливат с реки от кръв.
Това налага безусловно няколко
неща от тук нататък, на първо място
незабавно затваряне на националните граници и на външните граници
на Европейския съюз.
На второ място незабавна екстрадиция, експулсиране - или както
искате го наричайте, на всички тези
така наречени нелегални имигранти,
които нямат основание да получат
бежански статут и убежище в държавите-членки на Европейския съюз.

На трето място незабавно разбиване
на клетките на „Ислямска държава“
във всички европейски държави.
И когато говорим за това, не
трябва да забравяме една друга
опасност, за която предупреждавах-
ме многократно, а именно връзката
на няколко български цигански махали, като тази в Пазарджик, с „Ислямска държава“. Както знаем, там
има хора, които са следовници на
тази радикална салафитска ислямистка теория и практика, че тези
хора не се свенят да развяват знамето на „Ислямска държава“, че тези
хора няма да се посвенят да направят
и следващите стъпки в процеса на
тяхната радикализация.
Вече никой не може и не трябва
да си затваря очите за тази безспорно огромна опасност. Напук на всич-
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КРАСИМИР БОГДАНОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПАТРИОТИЧНИЯ ФРОНТ И ЧЛЕН НА
РЪКОВОДСТВОТО НА ВМРО:

ВМРО със законопроект за
връщане на наборната армия
П

олицаите, защитаващи границата ни, миналата година
показаха твърдост. Мълвата
за техните действия, като че ли се
разпространи сред мигрантските
потоци и те си намериха друго място, откъдето да минават. Потокът
основно се насочи през Гърция, Македония и Сърбия. По последните
данни бежанците, намиращи се в
България, са сравнително малко това е факт, заради действията за
ограничаване на мигрантския поток.
Премина времето, когато се съобразявахме с различни европейски директиви. Сега дойде времето, когато всяка страна трябва да
помисли за своята сигурност. Виждате, че и Вишеградската четворка
излезе с такива решения и смятам,
че България трябва да вземе строги
мерки срещу нахлуването на десетки хиляди имигранти в България.
Знаете от какъв регион идват
тези хора. Не са само от Сирия, идват и от целия Близък Изток, Афганистан, Иран и от къде ли още не.
Това са хора, изповядващи други
културни ценности, друга религия.
Не само нашите политици, а и
европейските политици, се оказаха
неподготвени за такава обстановка. Тези чиновници като че ли са
загубили способността си да реагират адекватно при глобални проблеми.

КАКВА Е ОПАСНОСТТА?
На фона на ситуацията в Бълга-

ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 10
ГОДИНИ НАБОРНАТА
АРМИЯ БЕ ЗАЛИЧЕНА.

Красимир Богданов, народен представител от Патриотичния фронт
рия, една огромна маса от хора,
които не са добронамерени към
България и са изповядващи и проповядващи друга религия, ще нахлуят и ще променят етническо-религиозния облик на страната.
По настояване на Патриотите
България прати армията на границата. България дори закъсня, но бе
много трудно да убедим колегите
от другите парламентарни групи,
че ние сме прави. Знаете, че искането за пращане на армията беше

наше.
Армията трябва задължително
да е там. Очаква се със затоплянето
на времето миграционният поток
да се засили.
Словенският и сръбският парламент заявиха, че при необходимост техните войници могат да използват сила и оръжие. Българският войник е обучен да борави с оръжие, подготвен е да го използва.
Лично мое мнение и на колегите от
ВМРО е, че при съответните ситуа-

ции може да се използва въоръжена сила за предотвратяване на нахлуване на имигранти.
Реално погледнато, ако имаме
на границата военен корпус, който
няма да може да борави с оръжие,
ние почти нищо не сме свършили.
Оттук нататък ние ще отстояваме
българската армия с всичките правомощия, които ѝ дава законът, да
може да използва и сила спрямо
евентуалните нарушители на границите.

Условията и препоръките от
Северноатлантическия военен пакт
и разчетите на Министерството на
отбраната доведоха и до съкращаване и на военни. Минахме от
наб о р ен к ъ м пр о ф е с ио на лен
принцип на армия.
Южният фланг на НАТО в момента е доста деликатен. Гърция
е в перманентна криза и не се
знае дали ще може да се разчита
на нея в една рискова ситуация.
Република Турция е подозирана
във връзки и търговия с „Ислямска държава“ и все още се извършват разследвания в тази насока. На България, Румъния и другите страни членки в този регион
им се налага да се превърнат в
основна сила на южния фланг на
НАТО и неговата отбрана.
Затова ние, патриотите от
ВМРО, внасяме законопроект за
връщане на наборната армия във
вариант, който да удовлетвори исканията за защита на страната ни.
Разбира се, ще намерим модерните форми. Ние дължим на
българските младежи и на българското общество възможност да
се защитава. Дължим му знанията
какво да прави в тежка ситуация.
Една по-голяма армия е нужна на
България, за да бъде в помощ на
страната и при бедствени ситуации.

другите само говорят
ки тези гнили либерали в нашите общества, всички политически и обществени мекотели, който продължават да дрънкат глупотевини и да
ни обясняват, че терорът нямал религия, нищо подобно. Няма съмнение и няма спор, в циганската махала
в Пазарджик, и уви не само в нея, се
проповядва радикален ислям. Местните цигани-ислямисти са успели да
се свържат с „Ислямска държава“.
Това не го твърдя аз, твърди го австрийското разузнаване. И още попритеснителна е връзката между
турските агенти, турския Дианет, турската партия ДОСТ в България, основана от имами и циганите-ислямисти. Това е истинската опасност.
Терорът не е религия, той е оръжие, той е средство. Средството на
радикалния ислям за налагането на

неговата доктрина, неговата концепция, на неговата война срещу нас и
нашето общество. Видя се, че тези,
които причакват така наречените бежанци, а всъщност нелегални имигранти и бойци на „Ислямска държава“, на гарата в Мюнхен с меченца,
после отиват по местата на атентатите да слагат цветя и да скърбят,
слагайки статуси в социалните мрежи и развявайки чужди знамена.
Това е дълбоко лицемерие,
което в момента обаче няма значение. В момента има значение само
едно единствено нещо - безусловната защита на националната държава и националната сигурност
чрез мерките, които изброих. Всеки
път в Европейския парламент правя
същото изявление, повече от година, но ще го повторя отново - затва-

ряне на границите, незабавна екстрадиция, разбиване на клетките
не „Ислямска държава“.
Крайно време е дори всички
тези кухи, гнили, либерални лицемери да разберат, че срещу Европа,
срещу нашата държава, срещу нашия начин на живот се води цивилизационна война, сблъсък на цивилизациите, геополитическа война. И тук имаме два избора - дали
да водим тази война, или да се
опитваме да спрем куршуми от автомат с молитви. Второто със сигурност няма да стане.
Трябва да изберем първото,
трябва да се бием, трябва да се борим за това, което смятаме за наши
ценности, наше отечество, наша родина, наша държава.
За България.

Затова ВМРО написа и предложи забраната на носенето на радикалните религиозни символи, т.нар.
„бурки“ и всичките им производни,
със закон. Затова и предложихме
криминализацията и носене на наказателна отговорност за проповядването на радикален ислям, наравно с другите опасни за обществото идеологии. Затова и изпратихме сигнал до Главна прокуратура, Върховен касационен съд и Софийски градски съд, с който искаме
да не бъде регистрирана партията
на турските ислямисти в България
ДОСТ.
Единствено ВМРО се противопоставя твърдо, ясно, мотивирано
и категорично в Европейския парламент на безумните и откровено
предателски идеи за т.нар. „квот-

но“ разпределение на бежанци, за
т.нар. „горещи точки“, а всъщност
истински бежански лагери по нашите граници или на наша територия, както и на безумното и предателско „споразумение“ с Турция.
Което не е никакво споразумение,
а е чисто изнудване и турски рекет.
Който лицемерните, наведени коленопрек лонно, мерке лови
псевдо-либерали, искат-не искат
плащат, защото осъзнават своя тежък провал.
Както обикновено, ние правим
това, за което другите само говорят.
Защото твърдо вярваме в правотата на националната кауза. И защото
знаем какво трябва да се направи.
Да живее България.

БЪЛГАРИЯ

8

Брой 29, май 2016 г.
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В

София официално бе открит
паметник, посветен на българските революционери от
Македония, Беломорска и Одринска
Тракия, отдали живота си за свободна и целокупна България.
Монументът е пръв по рода си
в България. Той бе открит точно на
20 април – в деня на 140-ата годишнина от избухването на Априлското
въстание.

Датата на откриването символизира пряката връзка между борбата и идеите на българите за свобода от времето на Априлското въстание и борбите за освобождението
на българите в Македония и Тракия.
На откриването присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Красимир Каракачанов, заместник-кметът на Столичната община Тодор Чобанов, предсе-

дателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, представители на Инициативния комитет, народни представители, общественици, както и много българи от Македония, Албания
и др.
Скулптор е Моника Игаренска,
а архитект е Георги Мечанов. Паметникът е висок над 5 метра, представлява стилизирани криле с изписани имена на стотици революцио-

нери от Македония, Беломорска и
Одринска Тракия, дали живота си за
свободата и обединението на България. В основата му има надпис
„Българийо, за тебе…“.
Преди три години е създаден
Инициативен комитет за изграждане на паметника, оглавяван от доц.
д-р Красимир Гигов. Комитетът събра средства и организира изграждането и поставянето на паметника

с подкрепата на Столична община,
Български червен кръст, фондация
„ВМРО“ и много родолюбиви българи.
Паметникът изобразява криле,
обърнати на югозапад, където са
нашите сънародници в Македония
и чакат България да се обърне към
тях, каза в словото си при откриването лидерът на ВМРО Красимир
Каракачанов.

