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ЕВРЕИТЕ ОБЯВЯВАТ ВОЙНА  
НА НАЦИСТКА ГЕРМАНИЯ

Много	преди	Хитлеровото	правителство	да	започ-
не	да	ограничава	правата	на	немските	евреи,	ръково-
дителите	на	 световната	 еврейска	 общност	формално	
обявиха	война	на	„Нова	Германия“	в	същото	време,	ко-
гато	американското	правителство	и	дори	еврейските	
лидери	в	Германия	призоваваха	за	внимание	в	оплак-
ванията	си	от	новия	Хитлеристки	режим.

Войната	на	вождовете	на	международното	еврей-
ство	 против	 Германия	 не	 само	 предизвика	 ответни	
репресивни	мерки,	но	и	 създаде	условия	за	малкоиз-
вестния	 икономически	 и	 политически	 съюз	 между	
Хитлеровото	правителство	и	ръководителите	на	цио-
нисткото	движение,	които	се	надяваха,	че	напрежение-
то	между	германците	и	евреите	ще	доведе	до	масова	
еврейска	емиграция	в	Палестина.

Казано	 накратко,	 резултатът	 беше	 тактически	
съюз	между	нацистите	и	създателите	на	съвременната	
държава	Израел	–	факт,	който	мнозина	днес	биха	пред-
почели	да	премълчат.

До	днес	повечето	хора	смятат	(макар	и	погрешно),	
че	когато	Адолф	Хитлер	през	януари	1933	година	стана	
канцлер	на	Германия,	немското	правителство	веднага	
е	 започнало	 подтисническа	 политика	 над	 немските	
евреи,	започнало	е	да	ги	гони	и	да	ги	праща	в	концен-
трационни	 лагери	 и	 е	 пристъпило	 към	 кампания	 на	
сплашване	и	насилие	 срещу	местното	 еврейско	насе-
ление.
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Обаче,	 въпреки	 че	 след	 идването	 на	 Хитлер	 на	
власт	е	имало	отделни	прояви	на	насилие	срещу	евре-
ите	в	Германия,	те	не	са	били	разрешени,	нито	поощ-
рявани.	И	истината	 е,	 че	 антиеврейските	настроения	
в	Германия	(или	в	други	страни	на	Европа)	всъщност	
не	 са	били	нещо	ново.	Както	 страстно	 свидетелстват	
всички	еврейски	историци,	антисемитските	бунтове	и	
въстания	от	различен	мащаб	е	имало	постоянно	в	ев-
ропейската	история.

На	 малцина	 обаче	 е	 известен	 фактът,	 свързан	 с	
едно	необичайно	събитие,	което	е	допринесло	за	раз-
палването	на	т.нар.	по-късно	Втора	световна	война,	а	
именно	обявяването	на	война	на	Германия	от	страна	
на	 международното	 еврейство	 скоро	 след	 идването	
на	Адолф	Хитлер	на	власт	много	преди	немското	пра-
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вителство	да	прибегне	до	официални	санкции	против	
евреите.	 Показаният	 по-нагоре	 брой	 на	 Лондонския	
вестник	 „The	 Daily	 express“	 от	 24	 март	 1933	 година	
пише,	че	еврейското	ръководство	с	помощта	на	могъ-
щите	еврейски	финансови	групировки	е	бойкотирало	
Германия	 с	 обявената	 цел	 да	 парализира	и	 без	 това	
нейната	слабата	икономика,	с	надеждата	да	свали	но-
вия	Хитлеров	режим.	Чак	след	това	Германия	е	нане-
сла	 удар	като	ответна	реакция.	Всъщност,	 трябва	да	
се	 отбележи,	 че	 не	 Третият	 Райх,	 а	 водачите	 на	 све-
товното	 еврейство	 на	 практика	 са	 прозвели	 първия	
изстрел	на	Втората	световна	война.

Известният	 ню-йоркски	 адвокат	 Самюъл	 Унтер-
майер	(горе)	е	един	от	най-важните	агитатори	в	тази	
война	против	Германия;	той	описва	еврейската	кампа-
ния	като	„Свещена	война“.

Във	всеки	случай,	Хитлер	в	началото	на	1933	година	
още	не	е	бил	безспорен	водач	в	Германия	и	не	е	държал	
пълното	 командване	 над	 въоръжените	 сили.	 Хитлер	
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по	това	време	е	централна	фигура	в	коалиционно	пра-
вителство,	но	все	още	е	далеч	сформирането	на	самос-
тоятелно	такова.	Това	става	след	процеса	на	укрепване	
и	консолидация,	който	се	извършва	по-късно.

Даже	 Централното	 обединение	 на	 евреите	 в	 Гер-
мания,	известно	като	съюз	(Verein)	възразява	против	
намеците,	направени	от	някои	еврейски	ръководители	
извън	пределите	на	Германия,	че	новото	правителство	
преднамерено	 провокирало	 антиеврейските	 изстъп-
ления.

Съюзът	 публикува	 декларация,	 която	 твърди,	 че	
„отговорните	 учреждения	 (т.е.Хитлеровия	 режим)	 не	
са	осведомени	за	застрашаващото	положение“.	По-на-
татък	в	нея	се	казва:	„Не	мислим,	че	нашите	немски	съ-
граждани	си	биха	позволили	да	се	увлекат	в	ексцесии	
против	евреите“.

Но	еврейските	ръководители	в	Съединените	Щати	
и	 Британия	 на	 собствена	 отговорност	 приемат	 ре-
шението,	 че	 е	 необходимо	 да	 започнат	 война	 против	
Хитлеровото	правителство.

На	12	март	1933	 година	Американският	еврейски	
конгрес	съобщава	за	масов	протест,	който	ще	се	състои	
на	Медисън	Скуеър	Гардън	на	27	март	с.г.	По	същото	
време	 командващият	 еврейските	 военни	 ветерани	
призовава	за	американски	бойкот	на	немските	стоки.	
Междувременно	на	23	март	20000	евреи	протестират	
пред	кметството	в	Ню-Йорк	и	едновременно	с	това	се	
провеждат	и	митинги	пред	представителството	на	ко-
рабната	 компания	 „Северно-германски	Лойд“	и	 „Хам-
бург-Америка	Лайн“	с	искания	за	бойкот	от	страна	на	
магазините	в	Ню-Йорк	на	немските	стоки.
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Според	лондонския	вестник	 „The	Daily	Express“	от	
24	март	1933	г.	евреите	започват	своя	бойкот	против	
Германия	и	избраното	 от	нея	правителство.	 Заглави-
ето	 е:	 „Юдея	 обявява	 война	 на	 Германия.	 Евреите	 от	
всички	страни	се	обединяват.	Бойкот	на	немските	сто-
ки.	Масови	демонстрации.“	Статията	пише	за	бъдеща-
та	„Свещена	война“	и	по-нататък	призовава	евреите	от	
цял	свят	да	бойкотират	немските	стоки	и	да	учавстват	
в	масови	демонстрации	против	немските	икономиче-
ски	интереси.	Според	„Daily	Express“

„Израел се обединява по целия свят, за да обяви 
икономическа и финансова война на Германия. По-
явата на свастиката като символ на нова Герма-
ния събуди за нов живот стария военен символ на 
Юдея. Четиринадесет милиона евреи, пръснати по 
цял свят, се сплотиха като един човек, за да обя-
вят война на немските преследвачи на техните 
единоверци.

Еврейският търговец на едро да остави своята 
фирма, банкерът – своя бизнес, просякът – своята 
бедна колиба, за да се присъедини към свещената 
война срещу народа на Хитлер.

„The Daily Express“ пише, че Германия сега се сблъсква 
с международен бойкот на нейната търговия, нейните 
финанси и промишленост. В Лондон, Ню-Йорк, Париж и 
Варшава еврейските бизнесмени се обединяват, за да се 
отправят в икономически кръстоносен поход.

Статията	 съобщава,	 че	 „по	 целия	 свят	 се	 правят	
приготовления,	 за	 да	 се	 организират	 протестни	 де-
монстрации“	и	че	древната	и	отново	събрана	нация	на	
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Израел	се	оборудва	с	ново	и	съвременно	оръжие	в	бор-
бата	срещу	своите	преследвачи“.

Това	наистина	може	да	бъде	наречено	„първият	из-
стрел“,	който	е	прозвучал	по	време	на	Втората	светов-
на	война“.

В	 подобен	 стил	 пише	 и	 рускоезиччният	 еврейски	
вестник	„Наша	речь“:

„Войната против Германия ще се води посред-
ством всички еврейски общности, конференции и 
конгреси, посредством всеки отделен евреин. За-
ради това войната против Германия ще бъде едно 
идеологическо оживление и популяризиране на 
нашите интереси, които изискват пълното унищо-
жение на Германия.

За нас, евреите, опасност представлява целият 
немски народ, Германия като цяло, така както и все-
ки отделен германец. Ние, евреите, трябва да учав-
ствуваме в тази война и да направим това с онази 
сила и власт, с които разполагаме.

Но	тук	трябва	да	отбележим,	че	Ционисткият	съюз	
на	 Германия	 на	 26	 март	 изпраща	 телеграма,	 в	 която	
много	от	обвиненията,	повдигнати	срещу	националсо-
циалистите,	са	отхвърлени	като	„пропаганда“,	„лъжли-
ви“	и	„сензационни“.

В	 действителност	 привържениците	 на	 Циониз-
ма	 имат	 всички	 основания	 да	 се	 погрижат	 за	 по-на-
татъшното	 същесвуване	 на	 националсоциалисти-
ческата	 идеология	 в	 Германия.	 В	 „Journal	 of	 Palestine	
Studies“	(статията:	The	Secret	Contacts:	Zionism	and	Nazy	
Germany1933-1941“;	JPS	¾	пролет/лято	1976	г.)	Клаус	
Полкен	пише,	че	причината	за	умерената	позиция	на	
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Ционистите	е	техният	интерес	да	съдействат	за	окон-
чателната	победа	на	националсоциализма,	 за	да	при-
нуди	самите	евреи	да	се	преселят	в	Палестина.

Този	малко	известен	факт	изиграва,	в	крайна	смет-
ка,	 решаваща	 роля	 в	 отношенията	 между	 нацистка	
Германия	и	евреите.

Въпреки	това,	германският	министър	на	външни-
те	работи	 се	оплаква	от	 „клеветническата	кампания“	
и	казва:

„Що се отнася до евреите, мога да кажа само 
това, че техните пропагандисти извън пределите 
на страната не правят никаква услуга на своите 
братя по вероизповедание като със своите изопаче-
ни и лъжливи съобщения за преследвания и мъче-
ния над евреите предизвикват в немската общест-
веност впечатлението, че те действително няма да 
се спрат пред нищо, дори и пред лъжа и клевета в 
борбата си с днешното немско правителство.

Току-що	закрепилото	се	на	власт	Хитлерово	прави-
телство	явно	се	опитва	да	ограничи	растящото	напре-
жение	–	както	в	 самата	Германия,	 така	и	в	чужбина.	
Дори	в	Съединените	Щати	министърът	на	външните	
работи	Кордел	Хал	изпраща	на	равина	Стивън	Уайз	от	
Американския	 еврейски	 конгрес	 телеграма,	 в	 която	
го	призовава	да	бъде	внимателен:

„Макар, че известно време ставаха значител-
ни факти, говорещи за физическо малтретиране 
на евреите, тази фаза може да се разглежда като 
практически завършваща... Изглежда в областта 
на личностното малтретиране е достигната стаби-
лизация. Надявам се, че ситуацията, предизвиква-
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ща такава загриженост, разпространена из цялата 
страна, скоро отново ще се нормализира.“

Въпреки	 всичко	 предводителите	 на	 еврейската	
общност	отказват	да	отстъпят.	На	27	март	се	провеж-
дат	демонстрации	едновременно	в	Медисън	Гардън,	
в	Чикаго,	Филаделфия,	Балтимор	и	Кливланд	и	на	70	
други	места.	Масовият	митинг	в	Ню-Йорк	се	предава	
по	радиото	по	целия	свят.	Резултатът	от	това	е	обявя-
ването	на	„Нова	Германия“	за	враг	на	еврейските	ин-
тереси	 и	 необходимостта	 от	 нейното	 икономическо	
задушаване.	Това	става	преди	Хитлер	да	вземе	реше-
ние	за	бойкот	на	еврейските	стоки.

Това	напечатано	с	едър	шрифт	заглавие	на	първата	
страница	на	вестник	„New	York	Daily	News“	приветства	
масовите	антигермански	протестни	действия,	които	се	
провеждат	в	Медисън	Скуеър	Гардън	на	27	март	1933	
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година.	Въпреки	усилията	на	немското	правителство,	
насочени	към	това	да	намали	напрежението	и	да	пре-
дотврати	 нарастването	 на	 обвиненията	 обещава,	 че	
ако	кампанията	не	приключи,	в	Германия	ще	бъде	обя-
вен	еднодневен	бойкот	на	еврейските	фирми	и	магази-
ни.	Но	кампанията	продължава	и	Германия	е	заставена	
да	 предприеме	 отбранителни	 мерки,	 които	 създават	
ситуация	на	все	по-голямо	изолиране	на	евреите	в	Гер-
мания.	Истината	за	еврейската	война	против	Германия	
е	 премълчана	 в	 повечето	 исторически	 книги	 от	 това	
време	и	заплахите	от	страна	на	лидерството	на	между-
народното	еврейство,	мероприятието	е	проведено	по	
план.	Подобни	масови	мероприятия	и	протестни	мар-
шове	се	провеждат	в	същото	това	време	и	в	други	гра-
дове.	Интензивността	на	еврейската	кампания	против	
Германия	е	толкова	голяма,	че	Хитлеровото	правител-
ство	обявява	еднодневен	бойкот	на	еврейските	мага-
зини	в	Германия.	Немският	министър	на	пропагандата	
Йозеф	Гьобелс	обявява,	че	ако	след	еднодневния	бой-
кот	не	последват	повече	атаки	срещу	Германия,	бойко-
тът	също	ще	бъде	прекратен.	Самият	Хитлер	отговаря	
на	еврейските	заплахи	и	бойкот	в	речта	си	на	28	март	
–	четири	дни	след	първоначалното	обяваване	на	война	
от	евреите.	В	нея	казва:

„Сега, понеже вътрешните врагове на нацията 
бяха изключени от самия народ, това, което очаква-
хме дълго, няма да дойде.

Комунистическите и марксическите углавни 
престъпления и техните еврейско-интелектуални 
тартори, които с капитала си успяха своевременно 
да избягат зад граница разгарят оттам сега безсъ-
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вестна, предателска кампания на агитация против 
немския народ като цяло.

Лъжа и клевета на ужасно извращение се раз-
вихря срещу немския народ. Разпростаняват се 
ужасни истории за разчленени еврейски трупове, 
извадени очи и отрязяни ръце, за да се оклевети 
немския народ пред света за втори път, както вече 
веднъж им се удаде през 1914 година.

И	така,	фактът,	пропускан	с	лекота	от	историогра-
фията	на	тази	тема	е,	че	разпореждането	на	Хитлер	от-
носно	бойкота	на	28	март	1933	 година	 се	 явява	като	
непосредствена	реакция	на	обявената	от	водачите	на	
световното	еврейство	война	на	Германия,	което	е	било	
направено	четири	дни	по-рано.	Днес	разпореждането	
на	Хитлер	за	бойкота	се	разглежда	като	непосредстве-
на	агресия,	но	всички	обстоятелства,	които	са	довели	
до	този	бойкот	се	споменават	рядко	дори	в	най-важни-
те	и	подробни	исторически	книги	за	„Холокоста“.

Саул	Фридлендер	–	автор,	който	прави	във	всичко	
останало	 цялостен	 преглед	 на	 немската	 политика	 в	
книгата	 „Нацистка	Германия	и	 евреите“	даже	не	 спо-
менава	този	факт,	че	евреите	обявяват	война	и	бойкот	
преди	речта	на	Хитлер	на	28	март	1933	година.	За	про-
ницателния	 читател	 си	 струва	 да	 си	 зададе	 въпроса	
защо	Фридлендер	счита	този	детайл	от	историята	за	
толкова	незначителен.

Действителният	факт	е,	че	именно	организираното	
еврейство	като	политическа	единица	–	и	даже	не	нем-
ската	еврейска	общност	сама	по	себе	си	–	е	произвело	
първия	изстрел	във	войната	срещу	Германия.
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Текстът на плаката: „Германци! Защитавайте се! 
Не купувайте от евреите!“ Тази снимка не е част от 

първоначалната статия ТBR, а е добавена Scriptorium.

Отговорът	на	Германия	е	отбранително,	а	не	настъ-
пателно	действие.	Ако	този	факт	днес	беше	известен	
на	всички,	то	той	би	хвърлил	нова	светлина	върху	пос-
ледвалите	събития,	които,	в	крайна	сметка,	доведоха	
до	 този	 всемирен	 пожар,	 който	 влезе	 в	 историята	 с	
името	Втора	световна	война.

За	да	се	разбере	реакцията	на	Хитлер	на	обявява-
нето	на	война	на	евреите,	е	важно	да	се	разбере	кри-
тичното	 състояние	 на	 немската	 икономика	 от	 това	
време.	През	1933	година	немската	икономика	е	в	пъ-
лен	хаос.	Около	три	милиона	германци	живеят	от	со-
циални	 помощи,	 а	 общото	 количество	 безработни	 е	
шест	 милиона	 души.	 Хиперинфлацията	 разрушава	
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икономическата	жизнена	сила	на	немската	нация.	Ос-
вен	това,	антинемската	пропаганда,	която	глобалната	
преса	бълва,	укрепява	решителността	на	враговете	на	
Германия,	особено	поляците	и	тяхното	военно	команд-
ване	което	жадува	за	война.

Еврейските	водачи	не	блъфират.	Бойкотът	не	е	ме-
тафоричен	 военен	 акт:	 той	 е	 добре	 обмислено	 сред-
ство	да	унищожи	Германия	като	единен	политически,	
социален	 и	 икономически	 организъм.	 Далечната	 цел	
на	еврейския	бойкот	на	Германия	е	да	я	доведе	до	бан-
крут	с	помощта	на	репарациите,	наложени	на	Германия	
след	Първата	световна	война	и	да	се	постигне	това,	тя	
да	бъде	демилитаризирана	и	уязвима..

Бойкотът	наистина	оказва	достатъчно	парализира-
що	въздействие	върху	Германия.	Еврейски	учени	като	
Едвин	Блек	съобщават,	че	заради	бойкота	немският	из-
нос	е	паднал	на	около	10%	и	мнозина	поискаха	конфис-
кация	на	германските	ценности	в	чужбина.	(Edwin	Black	
The	 Transfer	 Agreement	 –	 The	Untold	 Story	 of	 the	 Secret	
Pact between the Third Reich and Jewish Palestine, New 
York,	1984)

Атаките	 срещу	 Германия	 не	 престават.	 Ръковод-
ството	 на	 международното	 еврейство	 става	 все	 по-
войнствено	 и	 стига	 до	 бяс.	 В	 Амстердам	 се	 състои	
Международна	 еврейска	 конференция	 по	 въпроса	
за	 бойкота,	 за	 да	 координират	 вече	 съществуваща-
та	 кампания	 за	 бойкот.	 Тя	 е	 провеждана	 под	 покро-
вителството	 на	 самоназначената	 Световна	 еврейска	
икономическа	 федерация	 (World	 Jewish	 Economic	
Federation),	за	президент	на	която	е	избран	известни-
ят	 ню-йоркски	 адвокат	 и	 политически	 активист	 Са-
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мюел	Унтермайер)
След	завръщането	си	в	Съединените	Щати	ведна-

га	след	края	на	конференцията	Унтермайер	произнася	
реч	по	радио	WABS	(Ню-Йорк),	писмената	формулиров-
ка	на	която	е	напечата	и	във	вестник	„New-York	Times“	
от	07	август	1933	година.

Подстрекателското	 красноречие	 на	 Унтермайер	
иска	„Свещена	война“	против	Германия,	при	това	нагло	
лъже,	че	Германия	крои	план	„за	унищожение	на	евре-
ите“.	Той	казва	следното	(откъс):

... Германия от културна нация се превърна в ис-
тински ад на жестоки и диви чудовища.

Ние сме задължени не само на нашите преслед-
вани братя, но и на целия свят, сега като самоотбра-
на да нанесем удар, който ще освободи човечество-
то от повторението на това невероятно насилие.

Сега или никога, всички нации на света трябва 
да се борят срещу това клане, глада, унищожение-
то... против чудовищните изтезания, жестокости и 
преследвания, на които ден след ден се подлагат 
тези мъже, жени и деца. 

Ако тази история се разкаже... целият свят ще се 
озове пред картина, която е толкова ужасна поради 
своето варварство, че адът на войната и предпола-
гаемите белгийски ужаси ще бледнеят в сравнение 
с тази дяволска, обмислена, хладнокръвно плани-
рана и вече частично осъществена кампания за из-
треблението на един горд, спокоен, лоялен и послу-
шен на законите народ.

Евреите са аристократите на света. От незапом-
нени времена са ги преследвали и те са виждали 
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как техните преследвачи идват и си отиват. Един-
ствено те са оставали. И така историята се повтаря 
отново, но това не е причина ние да позволим една 
някога велика нация да се върне в тъмното средно-
вековие или това да се откажем да спасим 600000 
човешки души от адски мъки....

Това, което ние предлагаме и което вече сме за-
почнали да правим, това е чисто отбранителен ико-
номически бойкот, който ще подрони Хитлеровия 
режим и ще вразуми немския народ, когато ние ще 
унищожим неговата външна търговия, върху която 
се основава самото му съществувание.

Ние предлагаме и организираме световното об-
ществено мнение, за да се изразява то по единстве-
ния начин, който Германия разбира.

Унтермайер	продължава	да	доставя	на	своите	слу-
шатели	 съвършено	 измислени	 истории	 относно	 об-
стоятелствата	на	бойкота	против	Германия	и	неговото	
възникване.	Той	провъзгласява	също	така,	че	герман-
ците	са	обсебени	от	плана	за	„изтребление	на	евреите“.

Хитлеровият режим изобрети и дяволски из-
пълнява своя бойкот, с цел да изкорени евреите, в 
хода на който обозначава със специални знаци ев-
рейските лавки и предупреждава гермманците да 
не купуват нищо оттам. Арестуват се еврейски соб-
ственици на фирми и ги води със стотици по ули-
ците под охраната на нацистките отряди, само за 
това, че са евреи; те гонят евреите от професиите, 
в които те са достигнали високо ниво. Гонят децата 
им от училище, изключват мъжете от профсъюзи-
те. Забранява им се всякаква фома на получаване 
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на средства и на съществуване. Тях ги затварят в 
мерзки концентрационни лагери и се опитват да 
ги унищожат без причина и с всички възможни из-
тезания, които са така невъобразимо нечовешки, 
докато самоубийството не стане единствен изход, и 
всичко това само защото техните далечни предци 
са били евреи, и всичко това с една единствена де-
кларирана цел – да ги унищожат.

Унтермайер	 завършва	 фантастичното	 си	 и	 исте-
рично	обръщение,	като	заявява,	че	с	поддръжката	на	
„християнските	си	приятели...	ние	ще	побием	послед-
ния	гвоздей	в	гроба	на	предубежденията	и	фанатизма.“

Това,	че	неговите	обвинения	срещу	Германия	са	из-
тъкнати	в	много	по-ранен	период,	от	този,	който	днес	
дори	еврейските	историци	определят	като	най-ранна	
дата	 на	 съществуване	 на	 газовите	 камери	 или	 дори	
само	 планът	 за	 „унищожаване	 на	 евреите“	 показва	
природата	на	пропагандистката	кампания	срещу	Гер-
мания.

Само	че	в	същия	период	протичат	няколко	необи-
чайни	процеси:	през	пролетта	на	1933	година	започва	
и	началото	на	частното	сътрудничество	между	немско-
то	правителство	и	ционисткото	движение	в	Германия	
и	Палестина	 (в	действителност	по	цял	свят),	 за	да	се	
ускори	потокът	на	немско-еврейските	емигранти	и	ка-
питали	за	Палестина.

Днешните	 привърженици	 на	 Ционистки	 Израел,	
както	 и	 много	 историци,	 и	 досега	 успешно	 скриват	
този	 нацистко-циониски	 пакт	 от	 обществеността,	 но	
макар	и	болшинството	американци	да	не	могат	да	си	
представят	възможността	за	открито	сътрудничество	
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между	нацисткото	ръководство	и	създателите	на	това,	
което	 след	това	 се	превръща	в	държавата	Израел,	 то	
все	пак	истината	постепенно	започва	да	излиза	на	по-
върхността.

В	книгата	на	дисидентското	еврейство	„Ционизмът	
във	века	на	диктаторите“	на	автора	Лени	Бренар,	пуб-
ликувана	в	малко	издателство	и	почти	проигнорира-
на,	придържайки	се	към	генералната	линия	на	пресата	
(която	буквално	е	завладяна	от	епохата	на	Холокоста)	
представлява	вероятно	първият	сериозен	опит	за	из-
следване	в	тази	област.

Реацията	на	Ционистите	срещу	книгата	на	Бренар	
и	други	такива	обикновено	се	базира	на	твърденията,	
че	тяхното	сътрудничество	с	нацистка	Германия	е	било	
предприето	с	една	единствена	цел:	да	се	спаси	животът	
на	евреите.	Но	сътрудничеството	им	е	забележително	с	
това,	че	се	случва	по	същото	време,	когато	много	евреи	
и	еврейски	организации	искат	бойкот	на	Германия.

За	 водачите	 на	 Ционизма	 идването	 на	 Хитлер	 на	
власт	дава	възможност	за	поток	емигранти	към	Палес-
тина.	По-рано	болшинството	немски	евреи,	които	сами	
считат	себе	си	за	немци,	изпитват	твърде	малка	сим-
патия	към	Ционистките	стремежи	да	се	концентрира	
световното	еврейство	в	Палестина.	Но	ционистите	ос-
ъзнават,	 че	 само	 антисемитът	 Хитлер	може	 да	 тикне	
антиционистките	немски	евреи	в	ръцете	на	ционизма.

За	всички	днешни	оплаквания	относно	„Холокоста“	
привържениците	 на	 Израел	 по	 целия	 свят	 (да	 не	 го-
ворим	за	израелците)	забравят	да	споменат,	че	това	е	
било	част	от	плана	да	се	направи	колкото	се	може	по-
неудобно	положението	на	евреите	в	Германия	–	и	това	
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да	се	направи	в	сътрудничество	с	немския	националсо-
циализъм.

Това	 е	 началото	 на	 т.нар.	 съглашение	 „Haavara“	 –	
съглашение	 за	 трансфера	 между	 евреите-ционисти	
и	 националсоциалистическото	 правителство	 за	 пре-
местването	на	немските	евреи	в	Палестина.

Както	 казва	 еврейският	 историк	 Уолтър	 Лакер	 и	
мнозина	 други,	 немските	 евреи	 изобщо	 не	 бяха	 убе-
дени	в	това,	че	преселването	в	Палестина	е	правилно	
решение.

Освен	това,	макар	че	повечето	немски	евреи	отказ-
ват	да	разглеждат	ционистите	като	свои	политически	
ръководители	е	ясно,	че	Хитлер	защитава	ционистите	
и	сътрудничи	с	тях	с	цел	да	осъществи	крайното	реше-
ние	–	масов	трансфер	на	евреите	към	Средния	Изток.

Eдвин	 Блек	 в	 своето	 голямо	 произведение	 „The	
Transfer	 Agreement“	 (Macmillan,	 1984)	 констатира,	 че	
макар	че	болшинството	евреи	въобще	да	не	искат	да	
бягат	в	Палестина,	най-добрият	шанс	за	евреите	да	на-
пуснат	Германия	е	в	това	въз	основа	на	влиянието	на	
ционисткото	движение	вътре	в	нациска	Германия,	да	
емигрират	в	Палестина.

По	 такъв	 начин,	 според	мнението	 на	 ционистите,	
евреите	могат	да	напуснат	Германия	само	ако	отидат	
в	Близкия	Изток.

Основната	 трудност	на	 договора	 за	 трансфер	или	
дори	за	идеята	 за	такъв	договор	се	 състои	в	това,	 че	
англичаните	 (Scriptorium)	 искат	 плащане	 от	 хиляда	
фунта	 стерлинги,	 които	 всеки	 имигрант	 с	 идването	
си	в	Хайфу	или	на	друго	място	трябва	да	заплати	като	
предпоставка	 за	 емиграция.	 Трудността	 се	 състои	 в	
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това,	че	такава	твърда	валута	е	невъзможно	да	се	съ-
бере	в	бедната	на	налични	пари	и	страдаща	от	силна	
инфлация	Германия.	Това	е	основната	идея	на	оконча-
телния	договор	за	трансфер.

Лакер	пише:	„една голяма немска банка замразя-
ва парите, които имигрантите внасят, за заблокира-
не на сметки за немските износители, докато в съ-
щото време една банка в Палестина продаването на 
немски стоки в Палестина и осигурява на имигран-
тите необходимите задгранични средства на място. 
Сам Коен, съпритежател на „Hanoaiah Ltd.“и иници-
атор на договора за трансфер, обаче се сблъсква с 
постоянните възражения на своите собствени хора 
и накрая трябва да се съгласи, че такъв договор 
за трансфер може да бъде уреден на много високо 
ниво със своята собствена банка заедно с частна 
компания. Известната Англо-Палестинска банка в 
Лондон се приобщава към този договор и създава с 
такава цел тръстова компания.

Това,	 естествено,	 е	 много	 важно	 от	 историческа	
гледна	 точка	 при	 изучаване	 на	 отношенията	 меж-
ду	ционизма	и	националсоциализма	в	Германия	през	
тридесетте	 години	 на	 20-ти	 век.	 Отношенията	 се	 ос-
новават	не	 само	на	взаимни	интереси	и	политическо	
фаворитизиране	от	страна	на	Хитлер,	но	и	на	тесни	фи-
нансови	връзки	между	немските	банкови	семейства	и	
финансовите	институции.	Блек	пише:

„Целта на ционистите беше да подкопават бой-
кота срещу нацистите. Ционизмът трябваше да 
изнесе капитала на немските евреи, и стоките са 
единственото средсво, което имат на разположение 
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за това. Но скоро ционистките водачи разбират, че 
успехът на бъдещата палестинска икономика е мно-
го тясно свързан със съществуването на нацистката 
икономика. По тази причина ционисткото ръковод-
ство е принудено да отиде още по-далеч. Трябва 
да защитават, стабилизират и подсилват немската 
икономика, ако е необходимо. За това нацистката 
партия и ционистката организация имат общ инте-
рес за оздравяването на Германия.

Най-голямата тайна на Втората световна война?

Защо Германия събира евреи и ги депортира на Из-
ток?

Защо германците започват да арестуват евреи и 
да ги интернират в концентрационни лагери. Въпреки 
разпространения мит евреите в Германия до начало-
то на Втората световна война остават „на свобода“,- 
макар те да са били подчинени на законите, които ги 
ограничават до определените им привилегии.

Не по-малко неизвестен факт е, че непосредстве-
но преди началото на войната ръководството на 
световната еврейска общност формално обявява 
война на Германия, в допълнение на вече съществу-
ващия бойкот, продължаващ вече шест години, и 
който световната еврейска общност започва през 
1933 г., когато нацистката партия идва на власт.

Като	последствие	от	формалното	обявяване	на	вой-
на	немските	власти	започват	да	гледат	на	евреите	като	
на	потенциално	вражески	агенти.
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Ето фонът на тази история: Хаим Вайцман (сним-
ката горе), който е президент не само на междунаро-
адната еврейска агенция, но и на световната ционист-
ка организация (и после става първият президент на 
Израел) пише на британския премиер Невил Чембър-
лейн в писмо, което е публикувано в The London Times на 
шести септември, следното:

„Искам да потвърдя с цялата еднозначност изя-
вленията, което аз и моите колеги правим през по-
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следните месеци и особено в последната седмица, 
относно това, че евреите „поддържат Великобрита-
ния и ще се сражават на страната на демокрацията. 
Нашето неотложно желание е да приведат тези из-
явления (против Германия) в действие.

Ние искаме да направим това по начин, който 
напълно съвпада с британските действия и поради 
тази причина ние и в най-малките и в най-велики-
те неща заемаме своето място под координацион-
ното ръководство на правителството на Негово Ве-
личество. Еврейската агенция е готова незабавно 
да се присъедини към договора, за да се използва 
еврейската човешка сила, нейните технически спо-
собности, помощни средства и т.н.

По	това	може	да	се	съди	за	радикалния	раскол	в	све-
товното	еврейство	в	1933	г.	и	след	това.	От	една	страна	
са	 неционистките	 евреи	 (особено	 Световният	 еврей-
ски	конгрес,	който	е	основан	през	1933	г.)	които	искат	
бойкот	 и	 последвалото	 го	 унищожение	 на	 Германия.	
Блек	особено	споменава,	че	много	от	тези	хора	идват	
не	само	от	Ню-Йорк	и	Амстердам,	а	основният	източ-
ник	на	това	искане	е	от	самата	Палестина.

От	 друга	 страна,	 може	 да	 се	 види	 умното	 използ-
ване	на	такива	чувства	от	ционистите,	за	да	съдейст-
ват	за	окончателното	преселване	в	Палестина.	С	други	
думи,	може	да	се	каже	 (и	Блек	действително	показва	
това),	че	ционизмът	твърди,	че	изтичането	на	капитал	
ще	 бъде	 необходимо	 за	 функционирането	 на	 новата	
икономика,	когато	евреите	започнат	да	се	преселват	в	
Близкия	Изток.

Резултатът	 е	 разбирането	 на	 това,	 че	 ционизмът	
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трябва	 да	 се	 обединява	 с	 националсоциализма,	 за	 да	
не	предотврати	немското	правителство	изтичането	на	
еврейски	капитал	от	страната.

Тази книга от Фридрих Щиве е издадена на български език  
от германската информационна служба

В	 това	 време	 на	 ционистките	 интереси	 помага	
това,	че	евреите	гръмогласно	заклеймяват	германско-
то	отношение	към	евреите,	 за	да	ги	изплаши	и	да	ги	
отправи	към	Близкия	Изток,	но	от	друга	страна,	Лакер	
изтъква,	че	„ционистите	са	заинтересовани	от	това,	да	
не	би	немската	икономика	да	бъде	подложена	на	опас-
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ност“.	С	други	думи,	циониското	ръководство	на	еврей-
ската	диаспора	е	било	изпълнено	с	извинения,	трикове	
и	хитрост	и	само	активната	проява	на	немската	враж-
дебност	към	евреите	би	могло	да	убеди	евреите	от	цял	
свят,	че	преселването	им	в	Палестина	е	единственото	
решение.

Работата	е	в	това,	че	крайното	основание	на	държа-
вата	Израел	се	базира	на	измама.	В	1933	г.	ционистите	
не	представляват	нищо	повече	от	малкото	малцинство	
на	немските	евреи.

От	друга	страна,	ционистките	бащи	на	Израел	ис-
кат	 гръмкото	 разобличение	 на	 „немската	 жестокост	
пред	 евреите	 от	 цял	 свят,	 и	 едновременно	 изискват	
умереност,	 за	 да	 остане	 стабилно	националсоциалис-
тическото	правителство,	както	във	финансово,	така	и	
в	политическо	отношение.	Затова	ционизмът	бойкоти-
ра	бойкота.

По	 същество,	 националсоциалистическото	 пра-
вителство	е	най-доброто	нещо,	което	се	е	случило	на	
циониизма	в	неговата	история,	тъй	като	то	„доказва“	
на	много	от	евреите,	че	европейците	са	непоправими	
юдофоби	и	че	Палестина	е	единственият	възможен	от-
говор.	Ционизмът	е	успял	да	представлява	по-голяма-
та	част	от	евреите	само	в	резултат	на	своето	мошени-
чество	и	сътрудничество	с	Адолф	Хитлер.

На	 ционистите	 е	 било	 необходимо	 да	 разобличат	
немската	политика	по	отношение	на	евреите	(за	да	из-
плашат	евреите),	и	едновременно	да	 съживяват	нем-
ската	икономика	(за	да	направят	възможно	окончател-
ното	преселение).	Иронията	е	в	това,	че	ционистките	
водачи	на	Израел	днес	горчиво	се	оплакват	от	ужасния	
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и	безчовечен	режим	на	националсоциалистите.	Изма-
мата	продължава.

Превод:	Р.	Николова
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ЗА КОРЕННАТА РАЗЛИКА  
МЕЖДУ ЕВРЕИ И ЦИОНИСТИ

ЮДАИЗМЪТ И ЦИОНИЗМЪТ СА ПРОТИВОПОЛОЖНИ 
ПОНЯТИЯ СВЕТЪТ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ЗА КОРЕННАТА 

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ЕВРЕИ И ЦИОНИСТИ

Искаме да предотвратим една страшна грешка, 
която би могла да има неприятни последици за вас, 
както и за другите.

Вие	постоянно	слушате	по	новините,	от	различни-
те	източници,	за	конфликта	в	Близкия	Изток	и	за	това,	
че	Израел	играе	централна	роля	в	този	конфликт.

ИЗВЕСТНО ЛИ ВИ Е СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЕДНО 
ДВИЖЕНИЕ, НОСЕЩО ИМЕТО „НЕТУРЕЙ КАРТА“ 
СВЪРЗАНО С ЯСНАТА И ПРАВОЛИНЕЙНА ПОЗИЦИЯ 
НА ЕДНА СЪВСЕМ НЕМАЛОБРОЙНА ГРУПА ОТ ЗА-
ЩИТНИЦИ НА ЕВРЕЙСКАТА ИСТИНСКА ВЯРА И 
ЯВЯВАЩИ СЕ КАТО ТАКИВА ПРОТИВНИЦИ НА СЕ-
ГАШНАТА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНА СПОРЕД ТЯХ 
ЦИОНИСТКА ДЪРЖАВА ИЗРАЕЛ

Да,	тази	група	е	от	евреи,	от	честни	евреи.	И	между	
тях		има	равини	с	висок	ранг.
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ПРЕВОД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТНОСНО 
ПАЛЕСТИНСКИЯ ПРОБЛЕМ  И НЕГОВОТО 

РАЗРЕШАВАНЕ – НЕТУРЕЙ КАРТА 
(Да	бъде	доведено	до	знанието	на	членовете	на	

английския	парламент)

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕТУРЕЙ КАРТА

Нетурей	 карта	 представлява	 група	 от	 еврейския	
народ,	изразяваща	открито	своята	позиция	с	религи-
озна	 и	 хуманитарна	 насоченост,	 философия	 и	 начин	
на	мислене,	поддържани	от	болшинство	(стотици	или	
по-точно	хиляди)	истински	автентични	ортодоксални	
евреи.

Това	 е	 философия,	 тотално	 противоположна	 на	
позицията,	 възприета	 понастоящем	 от	 ционистите	 и	
ционизма	като	цяло.

Тази	 философия	 в	 своята	 същност	 представлява	
виждането	от	преди	две	хиляди	години,	че	еврейският	
народ	е	бил	в	състояние	на	изгнание,	дадено	му	като	
изпитание	от	Всемогъщия	Създател.

Според	 тази	 философия,	 евреите	 неслучайно	 са	
били	поставени	в	изгнание,	най-вече	поради	неспазва-
не	на	някои	предписания,	дадени	им	от	Него.	Състоя-
нието	на	изгнание	е	състояние,	което	съществува	и	до	
наши	 дни.	 Според	 тази	философия,	 това	 състояние	 е	
неотменима	част	от	вярата	и	възприемането	на	даде-
ното	изпитание	с	благодарност,	вместо	да	се	води	бит-
ка	за	неговото	прекратяване	със	собствени	усилия.	На-
кратко	казано,	изгнанието	означава,	че	евреите	трябва	
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да	се	превърнат	в	лоялни	граждани	на	страната,	която	
обитават,	 вместо	 да	 се	 опитват	 да	 управляват	и	 кон-
тролират	населението	на	тези	страни.	И	това,	най-ярко	
се	отнася	за	Палестина.

Ционисткото	движение,	основано	преди	около	100	
години	 върху	 националистични	идеали,	 е	 абсолютно	
изоставяне	на	нашите	религиозни	идеи	и	вяра	–	като	
цяло,	и	в	частност	отстъп	по	отношение	на	въпроса	за	
състоянието	 на	 изгнание	 и	 народите	 сред	 които	 ние	
живеем.

ПОЗИЦИЯТА НА НАТУРЕЙ КАРТА 
СПРЯМО ИЗРАЕЛ

Идеологията	на	ционизма	включва	поемането	лос-
товете	на	управлението	в	собствени	ръце	и	опити	да	се	
насилва	всичко	отвън	в	името	на	целите	на	изградена-
та	държава	без	да	се	зачита	цената	на	живота,	правото	
на	 собственост	на	 всеки	 един,	 дръзнал	да	 застане	на	
пътя.

Практическата	крайна	цел	на	ционизма	–	създава-
не	на	държавата	Израел	(при	това	без	оглед	на	всякак-
ви	средства	–	бел	от	прев.),	е	напълно	чуждо	на	юда-
изма	и	най-вече	юдейската	вяра.	Това	продължава	да	
причинява	 ежедневно	огромни	човешки	 страдания	и	
потоци	от	кръв	както	еврейска,	така	и	нееврейска.

Очертаващата	се	на	пръв	поглед	връзка	между	юда-
изма	и	ционизма	е	фалшива.	Тази	връзка	бе	подхранва-
на	и	изкуствено	създавана	в	съзнанието	на	хората	от	
ционистите,	за	да	могат	да	уловят	в	мрежите	си	колко-
то	си	може	повече	евреи.
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Съобразно	Тора	и	юдейската	вяра,	настоящото	пра-
во	на	палестинските	араби	да	живеят	и	управляват	в	
Палестина	е	законно.	А	съответно	това	на	ционистите,	
е	противозаконно	и	се	тълкува	според	Тора	като	кри-
минално	деяние	и	престъпление.

От	 всичко	 следва,	 че	 понастоящем	 евреите	 нямат	
право	да	управляват	Палестина.	Към	всичко	това	тряб-
ва	да	се	добави	и	факта,	че	за	да	удоволетворят	своите	
болни	амбиции,	ционистите	създадоха	прецеденти	на	
нарушаване	хуманитарните	права	чрез	незаконния	ус-
тановен	режим	вътре	в	 страната.	По	 този	начин	 сега	
там	никой	не	зачита	местното	население,	има	множе-
ство	 случаи	 на	 убийства,	 кражби,	 всякави	 нарушава-
ния	на	човешките	права.

Нащето	отношение	спрямо	Израел	е,	че	цялата	тази	
концепция	е	пагубна	и	незаконна.	Това	е	в	същото	вре-
ме	и	трагедия	за	палестинския	народ.

НАШАТА ПОЗИЦИЯ СПРЯМО 
ЦИОНИСТКИТЕ ЕВРЕИ

Ционистите	 се	 представиха	 пред	 света	 като	 гово-
рители	от	името	на	цялата	еврейска	общност.	С	техни-
те	действия	спрямо	самите	евреи,	и	точно	това	бе	аб-
солютно	чудовищно	невярно,	те	 създадоха	представа	
пред	 световната	 общественост,	 че	 те	 всъщност	 пред-
ставят	еврейската	общност.

Ционизмът,	това	не	е	юдаизъм.	Ционистите	нямат	
право	да	говорят	от	името	на	евреите	и	да	се	предста-
вят	 като	 евреи.	 (Евреин	 е	 този,	 който	 спазва	 закона,	
предаден	в	Тора.)	Въпреки	всичко,	трябва	да	се	напом-
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ни,	че	голямо	мнозинство	от	хора	живеят	в	ционистка-
та	държава	Израел,	принудени	от	обстоятелства.	Това	
съвсем	не	са	никакви	ционисти.	Тяхната	подръжка	към	
ционистката	държава	е	по	силата	на	навика	и	обстоя-
телствата.	Те	биха	били	безкрайно	щастливи	да	живе-
ят	както	и	под	мюсюлманско	управление,	 стига	 само	
да	им	бъде	осигурено	спокойствие	и	сигурност.

НАШАТА ПОЗИЦИЯ СПРЯМО АРАБИТЕ 
И МЮСЮЛМАНИТЕ

Връзката	 между	 мюсюлмани	 и	 евреи	 е	 толкова	
древна	 и	 идва	 от	 най-стари	 времена.	 Отношенията	
като	 цяло	 са	 били	 приятелски,	 основани	 на	 взаимна	
изгода	и	добросъседство..	Исторически,	често	ситуаци-
ята	е	била	такава,	че	преследваните	евреи	от	Европа	са	
намирали	убежище	в	различни	мюсюлмански	страни.	
Нашето	 отношение	 спрямо	 мюсюлманите	 и	 арабите	
може	да	бъде	единствено	приятелско	и	основано	вър-
ху	взаимно	уважение.

И така, да обобщим!
Ние	 считаме	 палестинците	 за	 народ,	 който	 има	

своето	право	да	управлява	Палестина.
Ционисткото	потисничество,	насилие,	убийства	на	

араби,	това	е	трагедия	не	само	за	палестинския	народ,	
но	и	за	евреите	като	цяло.

Продължаващото	 съществуване	 на	 Израелската	
държава	е	основната	причина	за	трагедията	ан	Палес-
тина.

Трябва	 да	 е	 ясно,	 че	 противопоставянето	 на	Цио-
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низма	и	неговите	престъпления,	това	не	означава	ом-
раза	към	евреите.	Напротив,	самият	ционизъм	и	него-
вите	дела	са	най-голямата	заплаха	за	юдаизма.

Световните	 правителства	 трябва	 да	 разберат,	 че	
подкрепянето	 на	 ционистите	 и	 ционизма,	 това	 не	 е	
равнозначно	на	подкрепа	към	юдаизма	и	 евреите,	 че	
това	просто	увеличава	трагедията	и	кръвопролитието	
в	района	на	Близкия	Изток.

Ние	очакваме	анулирането	(забрана)	на	ционизма	
и	съответно	оттеглянето	на	ционисткия	режим.	Очак-
ваме	да	се	въдвори	атмосфера	на	мир	в	целия	този	ре-
гион,	в	съгласие	с	волята	на	палестинския	народ.

Ние	 отправяме	 нашата	 молитва	 за	 намиране	 на	
справедливо	решение,	което	да	бъде	изход	от	трагич-
ната	(плачевната)	ситуация,	която	сега	съществува.

Решение,	базирано	върху	моралните,	политически	
и	икономически	повели	на	народите	на	света.
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Няма нищо, което да не бъде разкрито рано 
или късно! Истината за нацизма и ционизма!

Факти	и	само	факти,	фалшивите	новини	и	инфор-
мацията	 за	 фалшиви	 новини,	 се	 създават	 от	 същите	
тези,	които	са	автори	на	написаното	в	Протоколите.

Протоколите	ва	Ционските	мъдреци	се	развиват	и	
в	наши	дни.	Излизат	новините	за	„фалшивите	новини“,	
излизат	новините	за	тероризма,	излизат	предложения	
за	нова	агенция	следяща	за	дезинформацията,	и	всичко	
това	е	от	един	и	същи	център.	Методът	е	един	и	същи.	
Теза,	антитеза	и	синтеза.	Все	в	името	на	едно	и	също.	
Власт	и	абсолютна	власт.	Ние	и	само	ние!	Резултатът	
винаги	десет	на	нула	за	нас,	винаги	и	винаги!	Властта	
е	винаги	наша,	защото	сме	богоизбраният	народ,	тъй	е	
написано	в	нашите	книги!	–	ахааааа

„А не си ли помислихте, че и другите народи са 
също мои народи и мои деца, че и те също като вас 
имат право на живот.“

Като чу тези думи, Мойсей се слиса. – Но нали 
сме твой избран народ, Господи? Нали ти ни изведе 
от Египет, за да ни отведеш в обещаната земя?

– Да, аз ви избрах, но трябва ли вие като народ да 
бъдете жесток грабител на другите народи? Нима 
всеки мой народ не трябва да бъде образец на не-
бесните народи, пример на земните народи, онова, 
върху което трябва да се изгради голямото семей-
ство на народите?“
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Протокол номер 3

Протокол	номер	3	от	1905	г.	започва	със	спомена-
ването	на	Символичната	змия	на	юдеизма.	Според	до-
кументите	 на	 тайния	 еврейски	 ционизъм	 Соломон	 и	
други	еврейски	учени	още	в	929г.	пр.Хр.	са	размишля-
вали	върху	план за мирно завоюване на целия свят 
от Цион.	С	течение	на	времето	този	план	бил	детайлно	
разработен	и	завършен	от	евреи,	които	са	се	стремили	
активно	към	реализирането	му.	Тези	мъдри	старейше-
ни	са	решили	чрез	мирни	средства	да	покорят	света	за	
Цион	с	проницателността	и	с	хитростта	на	змията.	Тя	е	
символ:	главата	ѝ	представлява	инициаторите	на	пла-
новете	за	ционистко	ръководство,	а	тялото-	еврейския	
народ	под	контрола	на	ционизма.	.	Ръководството	ви-
наги	се	е	пазело	в	тайна.	Когато тази змия навлезе в 
сърцата на другите народи, тя подкопава и поглъща 
цялата власт на техните държави.	Това	покоряване	
на	другите	 страни	трябва	да	бъде	постигнато	по	фи-
нансов	и	икономически	път.

„Ние сме в основата на всички терористични 
акции. При нас служат лица с всякакви възгледи, с 
всякакви становища- възстановители на монархии, 
демагози, анархисти, социалисти, комунисти, со-
циалдемократи и всякакъв вид утопични мечтате-
ли. Ние сме ги впрегнали всички, като всеки от тях 
със собствената си задача се стреми да преобърне, 
да обърка всякаква установена държавна или ре-
лигиозна форма на ред. Чрез тези действия всички 
държави са подложени на трусове и хаос. Те са го-
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тови на всякакъв компромис, за да получат мир и 
спокойствие. Но ние няма да им дадем мир, докато 
открито не признаят нашето международно Свръх-
управление, и то с подчинение, гарантирано от из-
готвените от нас документи, съдържащи задължи-
телни за изпълнение решения.“ 

Из Протокол номер 9  
на Тайните протоколи на ционските мъдреци

„Каква е целта на тази наша политика, която сме 
планирали и натъпкали в главите на гоя, без да им 
дадем каквато и да е възможност да разберат истин-
ското ѝ значение? За какво, ако не за да получим по 
заобиколен път за нашето разпръснато племе това, 
което е непостижимо по Правия път? Това е главно-
то и основното, за което ни служи нашата организа-
ция на тайното масонство, което не е добре познато, 
и целите на което дори не са толкова много, колко-
то се предполага от тези животни гоите, вкарани от 
нас в „шоуто“ на армиите от масонските ложи с цел 
да се хвърли прах в очите на техните народи. Бог ни 
е определил за негов избран народ и ни е дарил с 
най-големия възможен подарък: да бъдем разпръс-
нати по целия свят, за което всички мислят, че е 
най-голямата ни слабост, докато всъщност от това 
произлиза цялата ни сила и мощ, която ни доведе 
пред прага на върховната световна власт.“  

Из Протокол номер 11 
на Тайните протоколи на ционските мъдреци

Възниква	 друг	 въпрос:	 ционизмът	 наистина	 ли	
цели	 да	 събере	 на	 едно	 място	 евреите,	 пръснати	 по	
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света?…	Отговор	дават	Протоколите	на	ционските	мъ-
дреци.	

Подробното	 анализиране	 на	 тези	 Протоколи	 раз-
крива	тяхната	крайна	цел	–	установяване	на	световна	
автокрация	–	диктатура.	Намеренията	на	тази	програ-
ма	не	са	срещу	аристокрацията,	не	са	срещу	капитала,	
не	са	и	срещу	правителствата,	напротив,	усилията	ѝ	са	
за	 обединяване	 на	 аристокрация,	 капитал	 и	 методо-
логия	на	управлението	за	изпълнение	на	плана.	Той	е	
насочен	срещу	всички	хора	неевреи	в	света	–	така	на-
речените	гои.	

Най-ценните	им	помощници	за	осъществяване	на	
плана	са	т.нар.	либерали,	народното	„либерално“	дви-
жение,	всякакви	подривни	философии	в	религията,	в	
икономиката,	в	политиката	и	в	семейството,	които	се	
поощряват	с	единствената	цел-	да	разлагат	обществе-
ната	солидарност.

Въпросът	се	състои	не	в	това,	че	между	световните	
финансови	магнати	има	 евреи,	 а	 в	 това,	 че	абсолют-
но всички, които контролират света, са ционистки 
евреи. Поставя	се	въпросът	за	явление,	което	за	съжа-
ление	създава	не	особено	благоприятна	обстановка	за	
повечето	евреи,	които	нямат	нищо	общо	с	тези	по	вър-
ховете,	за	обикновените	хора	от	еврейския	народ.	И	по-
неже,	Световното	управление	е	съставено	единствено	
от	 ционистки	 евреи,въпросът	 неизбежно	 засяга	 този	
забележителен	народ.	По	въпроса	за	еврейския	народ,	
съпоставен	с	другите	народи	в	света,	д-р	Теодор	Хер-
цел,	основателят	на	ционисткото	движение	пише:“	Ко-
гато	потъваме,	ние	ставаме	революционен	пролетари-
ат-	 подвластни	 служители	 на	 революционни	 партии,	
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когато	се	издигаме,тогава	се	увеличава	страшната	мощ	
на	нашата	кесия“.	Еврейският	комунизъм	и	ционизъм	
се	оформиха	почти	ръка	за	ръка.	Ционистката	партия	
изигра	 основополагаща	 роля	 за	 установяването	 и	 за	
узаконяването	на	еврейската	държава	в	Палестина.

Независимо	от	факта,че	евреите	са	само	2%	от	на-
селението	на	земята,те	с	комбинативността	си	контро-
лират	целия	свят	и	точно	в	това	се	състои	еврейския	
въпрос.	Той	не	е	в	това,	че	между	световните	финансо-
ви	магнати	има	евреи,	а	в	това,	че	абсолютно	всички,	
които	контролират	света,	са	евреи.

Ционистките	 лидери	 винаги	 са	 жертвали	 еврей-
ските	 маси	 за	 своя	 лична	 изгода.	 Когато	 виенският	
Ротшилд	бива	задържан	от	Гестапо,	още	на	следващия	
ден	е	посетен	от	Химлер,	и	с	германска	охрана	той	и	не-
гов	доверен	прислужник	преминават	границата	на	Ав-
стрия	на	път	за	Швейцария	с	получените	от	хитлерис-
тите	паспорти	в	момент,	когато	милиони	евреи	биват	
най-жестоко	избивани.	По	подобие	на	Ленин,	който	с	
военен	германски	брониран	влак,	носещ	злато	и	валу-
та,	напуска	Швейцария	със	своите	32	привърженици	за	
да	оглави	болшевишката	революция,	като	преминава	
през	военните	германски	бойни	линии,	охраняван	от	
германски	войници.	

„Често се споменава, че юдеизмът е движещата 
сила на комунизма. Това не е нищо ново, то се знае 
и е съвсем естествено… Не може ли да се предполо-
жи, че юдеизмът ще стане разрушителен елемент в 
държавите, в които винаги са го преследвали? Вро-
дената склонност към интрига, към хитрост, към 
конспирация и почти непостижимото търпение, с 
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което очакваме часа на отмъщението, са характер-
ните черти на „предопределения народ“. – Проф. 
Ф. А. Осендовски, Teh Nineteenth Century and After, p. 29, 
London, January, 1926

И	така,	ще	продължават	ли	българите	да	се	делят	
и	да	плащат	данък	на	тези,	 които	им	 създадоха	този	
нов	строй	на	име	–	комунизъм	под	името	живковизъм/
бойковизъм,	в	годините	след	1944	година	до	наши	дни.	
Ще	продължават	ли	да	се	делят	на	комунисти	и	гербе-
ри-антикомунисти.	На	социалисти	и	несоциалисти.	Ня-
кой	очевидно	хитро	направлява	техните	вражди,	пот-
рива	ръце	и	наблюдава	отстрани.	Разделяй	и	владея!	
Ако	информациите	не	му	отърват	на	този	някой,	той	
раздава	пари	и	нарича	самите	информации	„фалшиви	
новини“,	като	това	го	заявява	лице,	което	или	е	подве-
дено	 или	 работи	 съвсем	 съзнателно	 за	 разрухата	 на	
тази	държава.	Как	да	си	обясним	кампанията	за	фал-
шивите	новини	в	ръцете	на	най-големите	манипулато-
ри	на	общественото	мнение	в	страната.	

Нима	фактите	за	ционизма	и	снимковият	матери-
ал	в	тази	книга	могат	да	бъдат	подведени	в	графата	за	
фалшиви	новини!	Може	също	така	да	се	запознаете	с	
книгата	на	Дъглас	Рийд	„Спорът	за	Цион“.	Всяко	нещо	
е	необходимо	да	се	проверява	фактологически	и	да	се	
знае,	че:	НЯМА	НИЩО,	КОЕТО	ЕДИН	ДЕН	ДА	НЕ	БЪДЕ	
РАЗКРИТО	–	РАНО	ИЛИ	КЪСНО!
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