ydara.com - Заговорът срещу България/ Мразил ли е Уинстън Чърчил България

"Едва ли някоя нация се е отнасяла към съдбата си с по-дълбока и отчаяна решимост от
българите

в този момент. Всички техни жертви отидоха напразно. Плодовете на всичките им победи бяха о
Те видяха как големи области, населени предимно с българи, току-що освободени от турците, пр
Казах аз, Уинстън Чърчил, въпреки че мразя българите повече от всеки на света."
Чърчил "The worlds crisis 1911-1914".

Дали Чърчил е мразел толкова много България няма запазени убедителни писмени документи. Ф

са обаче неговите неласкави изказвания по повод на българите. Макар и да няма официални д

За всеки запознат по-добре с английските нрави ще е пределно разбираем този присмех, особен
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Българите, като един горд народ, дал цивилизацията на цяла Европа, не му остават длъжни и м

войната, когато е пенсиониран. Военните архиви на Британия все още не са отворени изцяло въ

/На снимката:

Българските военни пилоти от ВВС/

Ние, българите обаче завинаги ще свързваме името му с едни от първите бомбардировки над ст
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/На снимката:

Клементина, съпругата на Чърчил/

(Сър Уинстън Чърчил, министър-председател на Великобритания по време на Втората световна

"Европа свършва там, където започват да ядат шкембе чорба."

"Тия, дето си казват "честита баня" - те ли са ни обявили война?" - по отношение на България, сл
"племе конекрадци някъде на Балканите"
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„За да падне България, трябва да падне само София. Тя трябва да бъде изравнена със земята
"Държава на име България не трябва да съществува." - на Парижката мирна конференция.

Всички тези твърдения се приписват на Уинстън Чърчил. Макар че те не са подплатени с докум

Мразил или не България, много години Чърчил е зареждал домашната си изба само с българско

Какви са причините за това открито високомерие към България? Някои изтъкват провалите му,

всеки път изправил се срещу българи - в Англо-бурските войни, Галиполи, битката при Дойран,

Разбира се, няма как да не минем и през "Теорията за конспирация", където са намесени илюми

1. АНГЛО-БУРСКИТЕ ВОЙНИ

Животът странно е преплел съдбата на Уинстън Чърчил с една непозната и твърде далечна от
За първи път той се сблъсква с българин, който участва като доброволец в Англо-бурските вой

Двамата попадат в центъра на военните действия по различни причини. Младият аристократ ка
Младият тогава Уинстън още от юношески години е влюбен в конете и ездата и завършва кавал
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Но по време на конфликта Чърчил е пленен и на два пъти бяга. Задържа го бурският генерал Л

След края на войната бурският генерал Луис Бота и бившият бурски президент Натал (Ом) Крюг

Дали унижението на пленяването и спасяването му от един чужденец, и то воюващ на страната
Въпреки, че Бурската война е победа за Чърчил, а не загуба, може би "бурската епопея" е първ

2. БИТКАТА ПРИ ГАЛИПОЛИ

Следва битката при Галиполи, която е най-страшният му кошмар, и мнозина очакват след нея то

Без да говорим, че каквото е изпитвал след Бурската война за България със сигурност го е пазе

След като е загубил недообмислените си демаркации, губи и цялостно войната поради факта, че
Не оставя съмнение, че Галиполи е вероятно следващата причина за омразата му към България

***
Справка:
Битката при Галиполи

- Решението за Галиполската битка се взема на 3 януари 1915 г. от Китченер и Чърчил, започван

- Българите разбиват в Добруджа руски експедиционен корпус, създаден предимно от опитни б

- Този корпус е създаден с пряка цел завземането на проливите и Цариград, и стратегическа за

- Това пък води до вътрешен конфликт със стратегическите и политически планове на другия о

- Защо се дава гласност на "Декларацията Балфур"? Защото това е като своеобразна гаранция,

Най-тъжното е, че "Таймс" публикува в един брой "Декларацията" и съобщението за избухванет

5 / 17

ydara.com - Заговорът срещу България/ Мразил ли е Уинстън Чърчил България

- Така че да не се вторачваме дотолкова в Галиполи ... има вероятност да пропуснем много по-съ

- Преди "декларацията" двамата провеждат преговори, при които Балфур настоява пред Вайцм
На това Балфур отговорил: "Но ние си имаме Лондон!?"
- Вярно - казва Вайцман - Но ние сме притежавали Ерусалим тогава, когато Лондон, е бил все ощ
***

3. БИТКАТА ПРИ ДОЙРАН

За никого не буди съмнение, че Дойран вече е вбесила военната грамада на англичаните, крали

Короната е била унижена! Кралицата победена! Империята поставена на колене! Англичаните н

Английският премиер Лойд-Джордж пише по-късно: “В никоя война англичаните не са давали на
Българската победа при Дойран - най-голямата в цялата ни 14-вековна история, се изучава във

75 000 англичани, гърци и французи отстъпват, избити и разбити само от ЕДНА Българска 9-та

В крайна сметка: Антантата губи 47 000 англичани и 20 000 гърци, като загубите на френската д

Генерал Владимир Вазов, командир на 9-та дивизия, пише по-късно: “Цели камари от хиляди тру

През 1936 г. в Лондон се организира честване за края на войната. От българска страна делегац

... Поради тежки загуби, англичаните изоставят всички атаки. Те изгубват 12 000 убити, раненит
От спомените на ген. Вазов.

През 1936 г. в Лондон е организирана среща на ветераните от Първата световна война. Българс

“С нас е Бог, разберете, народи, и се покорете, защото с нас е Бог!… Могъщи, покорете се, защо
(Голямо повечерие)
www.ydara.com
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***
Справка:
Битката при Дойран
http://edinzavet.wordpress.com

Първият щурм на съглашенците започва на 09.08.1916 г. След мощна артилерийска подготовка 3
от французите са убити и ранени. Щурмът е прекратен.

На 3.3.1917 г. дойранските позиции са заети от 9-а плевенска дивизия, командвана от генерал В

Английският корпус, сменил изложилите се френцузи, започва втори щурм на Дойран с две диви

На 8 май английското командване предприема нов щурм на Дойран, този път с три дивизии. Сег

През есента на 1918 г. обаче Антантата решава да приключи с малка България. Замисълът е чр
Край красивото Дойранско езеро Антантата е струпала колосални сили - 4 английски, 2 гръцки

Противникът е спрян и обърнат в бягство, което скоро обхваща целия Дойрански фронт. На бой

На 19-ти септември генерал Милн събира всичко , което може да носи оръжие, за да попълни о

В цялата тая сеч Девета плевенска дава само 494 убити и 1208 ранени. На 20 септември разузна

През 1936 г. в Лондон е организирана среща на ветераните от първата световна война. Българс
***

***
Нека видим как ген. Владимир Вазов описва посещението си на конгреса на Британския легиона
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http://edinzavet.wordpress.com

Поради тоя подвиг на българското войнство [Дойранската победа] нашите бивши противници ка

Как и защо отидох там?
Към края на април 1936 г. бях поканен да отида в Централното управление на Съюза на запасн

След като дълго ме увещаваха, а аз все отказвах, ген. Сирманов ми рече: „Иди веднага при воен
Отидох при генерал Луков . Като му казах, че не искам да отивам в Англия, той ми отговори: „И д

На 10 май тримата български пратеници пристигнахме на гара Виктория в Лондон. Тук, между п

„Аз дойдох с удоволствие да ги посрещна и чувствам голямо уважение към българските воини, т

… Когато доближихме до влака, пред вагоните бе построена една почетна група от „Британския
Като минахме пред тия бойци от фронта, генерал Хамилтън, който ме придружаваше, извика ви
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BritLegion 1936Официалната вечеря. Ген. Вазов е третият отдясно

На 1 юни, през време на конгреса на „Британския легион“ в гр. Бъкстън, председателят на конгр

Още една снимка на ген. Вазов със знака на нашия съюз на ревера. Семейство Вл. Вазови през
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Ген. Вазов и синовете му като офицери

Днес Съюзът на възпитаниците на ВНВУ поддържа отношения с Британските ветерани посред

____
Източници: Вазов, ген. Владимир. Животописни бележки. (Сф. 1992); Бояджиева, Елинка. Войнъ
***

***
България бе спънка за Чърчил и Сталин
http://paper.standartnews.com

Преди 56 години Ялтенската конференция потвърди онова, което година по-рано двамата голем

Преди 56 години, през февруари 1945 г., в Ялта тримата големи подготвиха прекрояването на Е

Но Съединените щати тогава не проявяваха особен интерес към България и полуострова ни. Ко

Знаейки добре, че влезе ли някъде Русия, трудно излиза, Чърчил реши, че е по-добре да призна

На 9 октомври 1944 г. Чърчил отлетя за Москва и още същия ден се срещна със Сталин в присъ
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Знаеше, че в тези преговори е невъзможно да се постигне окончателно споразумение за съдбат
Ето част от съдържанието на тези преговори така, както Чърчил
ги е описал в мемоарите си: Чърчил:
"Нека разгледаме нашите проблеми на Балканите. Вашите армии са в Румъния и България. Там

Сталин внимателно слуша. Докато трае преводът, Чърчил написва на половин лист хартия след

Сталин чете, мълчи и мисли. След това взима синия молив, подписва листчето и го плъзва обра

В рамките на един джамбазлък, за който стоката не знае кому и за колко ще бъде продадена. П

На практика Гърция остава изцяло в сферата на Англия и САЩ. А чрез Тито той подлага на Ста

Британският премиер е недоволен и от това, че Сталин не прие искането му за демобилизиране

Българското правителство (указанията идват от Москва чрез Г. Димитров) таи надеждата, че вс

Това, което засяга България, е желанието на Чърчил да осигури англо-американско участие (по

Той иска България да бъде наказана. Да се третира като "вражеска" страна. Тези въпроси се р

Сталин е по-скоро мълчалив, отбягва подробностите, хитрува и проявява специфичната си неот

Една трета от Европа практически е окупирана от СССР. Трябва да се мисли за сигурността и б

Цената е твърде висока. Полша, Румъния, Унгария, Чехословакия, Югославия, България, източн
Приемат се решения за разделянето и окупацията на Германия и дължимите от нея репарации,

Тримата големи подписват Декларация за конференцията на ръководителите на трите държав

Както в отношенията Хитлер - Сталин, така и в тези на Чърчил - Сталин България се явява преп

Чърчил преглътва този горчив хап. Нищо от това, което бе договорено през октомври 1944 г. в М
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Този път Сталин подхлъзва Чърчил. А у кого остава "контрата", ще изпитаме ние в следващите 4

Германия веднага разпространи карта на Европа, на която се вижда дебела линия, разсичаща к

Твърдят, че тя е изтеглена от Чърчил в нетрезво състояние, в късна нощна доба, подплашен ил

И все пак в твърде интересната си мемоарна книга "На арената" бившият президент на САЩ Рич

Събудилият се в 11 ч следващата сутрин Чърчил не могъл да си спомни какво са говорили със С

Час по-късно получил отговора на Сталин: "Уважаеми господин премиер-министър! Не се безпок

Героите и свидетеля ги няма. Единствен Бог знае истината Дял от нея е, че България бе включе

С цената на около 30 000 убити плюс жертвите на "вътрешния фронт". Петдесет и шест години с
***

5. АНГЛИЙСКИЯТ ЛЮБОВНИК

Чърчил бомбандира София, българин убива личният му пилот и любовник
http://tangrabg.wordpress.com/2011/04/08/churchil-bombandira-sofia-nie-ubivame-liubovnika-mu/

Всеизвестна е омразата на Чърчил към България, изразена не на последно място в следните ци

„За да падне България трябва да падне само София.Тя трябва да бъде изравнена със земята
“Държава на име България не трябва да съществува.” – на Парижката мирна конференция.

Хубаво но години по-късно съдбата изиграва странна шега на Чърчил, и Бог дава възможност з

Това става на 27.07.1955 г. в близост до гр.Петрич, командващия ПВО тогава ген.л-т Величко Ге
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На борда на самолета се е намирал Бар-Дор, агент на МОСАД и други личности с “интересни пр

Търсят се виновни, но според тогава действащите документи, летците и без заповед от земята С

След този случай се променя инструкцията за действия в подобни случаи и резултатът е още по
Има много интересна и изчерпателна статия във в. “Аерофанатик”, бр.3, 22.05.1992 г., автор е Ц

В ранната утрин на 27 юли 1955 г. дежурната двойка от 18-и ИАП (същата година превъоръжен

Нарушителят, както се оказва впоследствие, е израелски пътнически самолет „Лок-хийд Констел

Той бързо е открит и е опознат като военния вариант на „Констелейшън”-а С-121, предназначен

Чърчил е обичал да рисува

intpicture.com

Навярно мнозина са чували, че Адолф Хитлер на младини е вземал уроци по живопис, но доста

13 / 17

ydara.com - Заговорът срещу България/ Мразил ли е Уинстън Чърчил България

Уинстън Чърчил много обичал своето хоби. При всяка своя командировка и пътуване художник

Чърчил разбирал, че не е голяма величина в художественото изкуство и винаги гледал трезво н

Чърчил е въведен в света на изобразителното изкуство от приятеля си художника Пол Мейз, ко

Той остава верен на хобито си през целия си живот и рисува стотици картини, много от които са

Освен талантлив художник Чърчил е и плодовит писател, написвайки роман, две биографии, тр

Две от най-известните му книги са публикувани след първия му мандат като министър-председа

През 2002 в програмата на BBC „100-те най-велики британци“, той е обявен за „Най-великият от
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Борислав Гърдев
Пол Джонсън, „Чърчил”, 2010, изд.”Рива”, превод Янка Петровска, редактор Виолета Йончева
Биографията на Чърчил е осмата книга на Джонсън, която чета с интерес и любопитство.

Тя не е толкова обхватна и обемна като „История на американския народ”, нито пък е така лакон

... За него Чърчил е олицетворение на британския експанзионистичен и борбен дух, човек на дъ
Нормално е било Джонсън да си отговори и на каква цена се случва този подвиг.

А това означава да разкрие отрицателни черти от облика на Чърчил, да посочи някои от допусн

В интерес на истината част от булото е вдигнато – Чърчил на моменти е гневно – саркастичен, с
Кумирът трябва да остане непокътнат и да блести с елмазен блясък.
Като легендарния американски президент Линкълн – друг негов любимец.

Изследователят не иска разрушаване на легендата или демистификация на спасителя на нация
Затова и не разсъждава върху редица каверзни въпроси , които няма как да не си зададем.
Защо Чърчил се съюзява със Сталин?

Повече ли му харесва разединената и разделена на лагери Европа от онази до 15 март 1939 г., к

Съпоставя ли възвръщането на Хонконг на 9 септември 1945 г. срещу загубата на континентале

Защо продава и предава Полша два пъти на руснаците – първият път като депутат на 17 септем

А като става дума за Източна Европа – защо изпраща английски войски само в Гърция след 4 де

Защо трябва да рони крокодилски сълзи за бедните източноевропейци с легендарната си реч въ

Може би тъй като за пореден път услужливо е забравил, че той е един от архитектите и на разд

Ровейки се в удивителната биография на Чърчил аз лично се интересувам и от т.н. абдикация н

Доколко то е законно и как така британския парламент работи без прекъсване 10 години, а прим

Дали тук няма някакъв анстиконституционен акт на военнолюбивите антлийски кръгове, които ж

В тази схватка Чърчил защитава краля, без да е припознат като бъдещ вожд и за малко не се пр
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Всъщност само удивително неподходящата кандидатура на херцога на Глочестър, по – малкият
И други въпроси можем да си зададем, докато четем „Чърчил” на Пол Джонсън.

Включително и за това как аматьорът без системно класическо образование от „Кеймбридж” ил

Добър финансист – поне в личен план той не е – щом като финансов министър на империята до
В това няма нищо лошо.
То е само сигурен знак, че написаното от именития изследвач не оставя никого безразличен, че
И за това се изисква висше професионално майсторство.

А Пол Джонсън и на почтената си възраст (род. е на 2 ноември 1928 г.) доказва, че е още на нив

Снимки:
www.vnvv.com/forum
www.forum.all.bg
www.segabg.com

Статията е предназначена единствено www.ydara.com
M.Boyo

16 / 17

ydara.com - Заговорът срещу България/ Мразил ли е Уинстън Чърчил България

{backbutton}

ydara.com

17 / 17

