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Истинската история
КОЙ ДЪРПА КОНЦИТЕ НА "БЪЛГАРСКАТА"
ПОЛИТИКА ?!

- СОЛОМОН ПАСИ.
Ще отделим повече внимание на него и на хората от
неговия етнос, които са във властта, защото те играят
ключова роля в случващото се около нас. За по – пълна
представа ще разгледаме историческите предпоставки и
международната схема от която те са само една малка
брънка.
Големият “демократ” Соломон е син на един от десетте
съветници на Тодор Живков – Исак Паси. Всичките
десет най – доверени хора на диктатора са евреи. Много
интересен факт, показващ кой всъщност дърпа конците.
Някои кръгове твърдят, че именно баща му е бил човека
в сянка стоящ зад Живков и фактически управляващ
България. Соломон е чисто и просто новия еврейски
феодал приел по наследство властта. Не случайно преди
няколко години той получи специална награда от
Световния еврейски конгрес. За какви ли заслуги? Ще

споменем само някои от тях. Соломон Паси е най –
големия застъпник на идеята за въвеждането на нови
лични карти и паспорти с вграден уникален чип. В него
ще са кодирани отпечатъци от нашите пръсти,
родословното ни дърво, семейството ни, социални
осигуровки, парични активи, данъци, полицейско досие,
заболявания и дори GPS връзка за непрекъснато
сателитно следене. Данните от чипа ще могат да се
вземат от разстояние, без да се налага да се пита
притежателя им. Представете си какъв концлагер ни се
готви. От 01.04.2010 г. споменатите документи стават
реалност! Паси е свързан също с поредица фрапиращи
скандали и издънки. Той беше най – големият радетел за
набутването на родината ни в поредния окупационен
блок – НАТО. Той се противопостави на политиката на
Германия и Франция за ненамеса в Ирак и беше виновен
за изпращането на Български войници, като пушечно
месо в чужда война. Той беше автор на идиотското
предложение “Българският парламент да номинира
НАТО за Нобелова награда за мир”.
Може би защото НАТО хвърли само над Югославия
около 79 000 тона муниции от 1200 самолета, които
извършиха над 2300 бомбардировки. Почвата, въздухът
и водите на Балканите бяха подложени на
безпрецедентно замърсяване с огромно количество
токсични вещества, сред които 10 тона радиоактивен
уран (U-238) – силно отровен канцероген и мутаген,
предизвикващ вродени дефекти в ембрионите и ракови
образувания. Той не подлежи на неутрализация и
продължава да ни трови. Периодът на полуразпад на
ядрото на радиоактивните елементи продължава от
няколко мили секунди до няколко милиона години.
Споменатите бойни отровни и радиоактивни вещества в

съчетание с изтеклите при разрушаването на мини и
заводи живак, хлороводород, натриева основа, фосген,
сяра, амоняк, молекулярен хлор и т.н. са навлезли в
атмосферата, почвата и водите и са засегнали пряко
всички околни на Сърбия държави. Отровните облаци са
били разнасяни на хиляди километри, а от притоците на
Дунав са се влели много тонове отрови в реката, която е
източник на питейна вода за над 10 милиона души. Само
при разрушаване на рафинерията край Белград в Дунав
изтичат 150 тона полихлоринатни бифенили, един литър
от които може да отрови 1 милион литра вода.
Огледайте се около вас и си спомнете колко познати,
роднини и близки са умрели от рак, от тромбоемболия
или имат дихателни проблеми, алергии, стерилитет,
проблеми с кръвта, диабет, проблемни раждания,
спонтанни аборти и т.н. Статистиката сочи, че тези
заболявания са се увеличили над 5 пъти в последните 20
години и това е в резултат на гореспоменатите
НАТОвски “геройства”, на Чернобил ( за който
комунистите упорито мълчаха и не предупредиха народа
си как да се пази ) и на ненормалната обстановка, в
която сме принудени да живеем от нашите
управляващи. Българинът е подложен на непрекъснат
стрес, икономически е поставен на жизнения минимум,
здравеопазването, образованието, полицията и съдът са
под всякаква критика. Това не е нищо друго освен
геноцид на шепа небългари над чуждия за тях народ
(ние сме гяури – за турците, гои – за евреите или гаджо –
за циганите). Паси беше заподозрян в шпионаж и бе
разпитван във военна прокуратура. Причината е
сключената от него сделка за изграждане на сателитни
телекомуникационни връзки между Българските
посолства и Външно министерство. Центърът на тази

сателитна връзка е компанията “Гилат” в Израел, така
спокойно дипломатическите ни комуникации ще се
подслушват. Той стои и зад нелегалната оръжейна
сделка на фирма “Бета” АД за износ на оръдейни части
за Судан. Името на Паси е намесено и в скандалните
разкрития на македонския вестник “Шпиц”, който го
сочи като един от собствениците на голям търговски
център в Скопие. В замяна Соломон лобирал за
приемането на Македония в НАТО.
Освен съветниците на Тодор Живков и Соломон Паси, от
еврейски произход са и повечето министърпредседатели:
– Андрей Карлович Луканов ( екзекутора на Българската
икономика, довел Българите до глад и до купонна
система, един от създателите на престъпните
групировки и на псевдоопозицията СДС. Баща му Карло
Луканов е бил министър на външните работи по време
на сталинския режим ),
- Филип Димитров ( педераст – ексхибиционист с
психически отклонения, унищожил Българската армия,
военна индустрия, разузнаване и селско стопанство,
осигурил политическия гръб на финансовите пирамиди
),
- Жан Виденов ( довел страната ни до финансов колапс и
последвало тотално заробване от МВФ ).
- Стефан Софиянски ( свързан с множество скандали,
подсъдим с 3 дела ),
- Сергей Димитриевич Станишев ( министърпредседателят хомосексуалист, без един ден трудов
стаж, бил е съветски, после руски гражданин до 1996 г.,
син на евреина Димитър Яков Станишев, който е бил
секретар на ЦК на БКП и обвиняем за присвояване на

средства в особено големи размери).
Да не говорим за съмнителния етнос на Костов, Георги
Седефчов Първанов и за цяла плеада от министри, зам.
министри и депутати, които не са Българи и найважното – имат чуждо етническо самосъзнание ( на
евреи, цигани и турци ). Как те управляват чуждите за
тях държава и народ не само е видно, а е направо
болезнено за повечето Българи. Роднинските връзки на
евреите Соломон Паси, Андрей Луканов, Милен Велчев,
Борис Велчев и Сергей Станишев с бивши
комунистически величия са само един малък фрагмент
от сюреалистичната картина на юдомасонския
комунистически феодализъм в който Българите живеят
от много десетилетия. Примерите за евреи и техни
български слуги които са приели по наследство властта
си над ''Българското стадо'' са много. Ето само някои от
тях:
- Надежда Михайлова (еврейка, бивш минисър и
настоящ депутат, снаха на полковник от ДС );
- Мартин Заимов (евреин, истинска фамилия Голдсмит,
бил е подуправител на БНБ, шеф на валутния борд, сега
депутат, майка му Клавдия Заимова е от известния
предателски род Заимови);
- Филип Боков (депутат от БСП, началник на кабинета
на Сергей Станишев, баща му е Георги Боков –
комунистически палач от ДС, ръководител на „ударна
група” избивала културния ни елит след 09.09.1944г.,
после става главен редактор на официоза “Работническо
дело”. Едно от най – големите му “геройства” е
пребиването до смърт на изветния журналист Райко
Алексиев. Близките на Алексиев разказват, че тестисите
и половият му орган буквално били смазани от
ботушите на неговия мъчител);

- Ирина Бокова (ексвъншна министърка, генерален
секретар на ЮНЕСКО, сестра на Филип Боков);
- Уляна Пръмова (еврейка, генерален директор на БНТ,
снаха на Иван Пръмов от ЦК на БКП );
- Гиньо Ганев (евреин, депутат, национален омбудсман,
зет на евреина превратаджия и масон Кимон Георгиев Камо Габриел);
- Меглена Кунева (еврейка, министър на
евроинтеграцията, еврокомисарка, братовчедка на
Соломон Паси);
- Андрей Пръмов (финансист, син на члена на ЦК на
БКП Иван Пръмов, съпруг на еврокомисарката Меглена
Кунева)
- Гергана Грънчарова (еврейка, зам. министър, съпруга
на Соломон Паси);
- Лидия Сантова Шулева (еврейка, била е министър и
вицепремиер, баща й е партизанина Санто Биджерано –
палач терорист участвал в „ударна група” след 09.1944г.
Шулева е роднина по линия на мъжа си и на Богдан
Шулев – председател на ’’народния съд’’ след 1944г.);
- Красимир Премянов (член на висшия съвет на БСП,
активен „деец” при разграбването на държавата при
Жан Виденов, баща му е бил партизанин и е участвал в
масовите убийства след комунистическия преврат);
- Красимир Каракачанов (ВМРО, споменахме вече, че
баща му е бил висша БКП номенклатура);
- Стефан Софиянски (евреин, бащата му е бил
икономически съветник на Георги Димитров.
Предишната фамилия на Софиянски е Горнооряховски.
Бил е изпълнителен директор на Пощенска банка,
когато е отпускала незаконни кредити на крупния
еврейски мошеник Соломон Анжел . В момента е
следствен за финансови злоупотреби );

- Павел Писарев (бивш директор на телевизията, член
на БКП, зам. Председател на Комитета за културата
(1981 г.), служител на Държавна сигурност, зет на Васил
Коларов);
- Мария Стефанова (председател на СЕМ – цензурата в
България, внучка на Георги Димитров);
- Цветелина Бориславова (еврейка, директор на „Си
Банк”, дъщеря на висша номенклатура на БКП и бивш
дипломат, любовница на Бойко Борисов );
- Георги Пирински (евреин, роден е в Ню Йорк, бивш
министър, бил е председател на народното събрание, син
на комуниста Гео Зайков Пирински, един от палачите
избивали Българи след 09.1944г.);
- Александър Божков (евреин, бил е вицепримиер,
истинска фамилия Бакиш, роднина на Соня Бакиш –
съпруга на Станко Тодоров от ЦК на БКП);
- Максим Бехар (евреин, син на Нансен Бехар от ЦК на
БКП. Отговаря за обществените връзки в НДСВ. Бил е
журналист в „Работническо дело”, сега е съосновател на
в. „Стандарт”, председател на Българския форум за
бизнеслидери, има агенция за обществени връзки (PR)
през която минават всички известни политици и богати
Българи);
- Райчо Райков (евреин, бивш офицер от ДС, бил е
председател на СЕМ);
- Вилхелм Краус (евреин, бил е министър на транспорта,
в последствие подсъдим );
- Леа Коен (еврейка, била е посланник, сега е член на
„Билденбергите” );
- Георги Марков (евреин, директор на Института по
история към БАН, племенник на Виолета Якова –
еврейка, терористка от бойните групи на БКП преди
1944 г., убила ген. Луков – ветеран герой, водач на

Съюза на Българските национални легиони); - Николай
Аврамов Свинаров (евреин, бивш министър на отбраната
и зам. председател на НДСВ ); - Нина Чилова (еврейка,
депутат, бивш министър на културата и туризма); - Иво
Инджев (евреин, журналист, бивш генерален директор
на БТА, бил е служител на ДС); - Татяна Ваксберг
(еврейка, журналистка в радио “Свободна Европа”,
дъщеря на Аркадий Ваксберг – резидент на КГБ за
България); - Милена Милотинова (еврейка, депутат,
председател на медийната комисия в парламента ); Долорес Арсенова (еврейка, била е министър на
околната среда ); - Едвин Сугарев (евреин, бивш депутат
и посланник ); - Едит Гетова (еврейка, член на СДС, била
е зам. министър на промишлеността при Божков, в
кабинета на Иван Костов, в момента е следствена и
подсъдима за крупни финансови афери и подкупи в
повереното и министерство); - Кристиян Вигенин
(евреин, член на БСП, завежда Отдела за Международни
връзки, известен хомосексуалист); - Петър Калпакчиев
(евреин, бил е главен счетоводител на „Кинтекс” – найголемия производител на синтетична дрога на
Балканите, сега е върховен командир на „великата ложа
на старите, свободни и признати зидари в България” –
33 степен масон). И тук примерите могат да продължат
дълго. Слугите на този болшевишки еврейски
наследствен „елит” на нашето общество са обединени в
шестнадесет масонски ложи. Самото название идва от
английската дума mason – зидар, строител и е свързано
със строителите на Вавилонската кула. Съвременните
роби на юдеите пък градят упорито „обещаната” им
власт над народите. Преди техните бащи го правеха под
формата на комунистически интернационализъм,
Съветски съюз и Варшавски договор, а сега техните

наследници продължават делото прикрито този път зад
понятия като икономически глобализъм, Европейски
съюз и НАТО. Каква пародия. Според някои източници
около 70 на сто от настоящите и бивши министри и
техните заместници са членове на великата ложа на
старите, свободни и признати зидари в България.
Голяма част от известните и богатите, от хората на
изкуството и науката, от медийните личности и
изявените спортисти в България членуват в масонските
ложи. Повечето от тях са вътре чисто от бизнес
интереси . Привличането им в тези кръгове е заради
влиянието, което могат да имат върху общественото
мнение. Това влияние в никакъв случай не трябва да се
изпуска от контрол. Ето и някои примери :
1. Велика ложа на старите, свободни и признати зидари
в България : - ген. Никола Александров (бившият шеф
на Военномедицинска академия); - Вежди Рашидов
(турчин, скулптор, министър); - Васил Михайлов
(актьор); - Проф. Адрей Пантев (историк); - Недялко
Йорданов (писател, поет); - Стефан Цанев (драматург); Стефка Костадинова (спортистка, прдседател на БОК); Жельо Желев (бивш президент); - Боян Биолчев (ректор
на СУ); - Стоян Денчев (индустриалец, председател на
клуба на бизнесмените "Възраждане"); - Илия Павлов
(зет на генерал от ДС, шеф на Мултигруп - холдинг от
десетки фирми, член на клуб Възраждане, перач на пари
на бившата БКП и ДС, кръстник на мафията,
ликвидиран); - Емил Кюлев (банкер, клуб Възраждане,
Росексимбанк, оперирал с еврейски капитали от Русия,
ликвидиран); - Димитър Недков (велик оратор на
ложата, изпълнителен директор на в.”Стандарт”); Григорий Вазов (бивш зам. министър); - проф. Йордан
Ведър (преподавател в СУ); - Андрей Пръмов

(финансист, съпруг на еврокомисарката Меглена
Кунева); - Стоян Александров (икономист, министър на
финансите в правителството на Любен Беров); - Д-р
Спас Спасков (шеф на Пирогов); - Петър Стоянов (бивш
президент); - Йордан Костадинов (директор на АЕЦ
Козлудуй); - Светлин Русев (художник); - Костадин
Паскалев (кмет на Благоевград); - Гиньо Ганев (евреин,
бивш шеф на Отечествения фронт, национален
омбудсман), и т.н.
2. Група Билденберги (или световно правителство в
сянка) : - Николай Камов (депутат в НС от Коалиция за
България); - Валентин Златев (шеф на Лукойл в
България); - Леа Коен (бивша посланичка на Р.
България в Швейцария).
3. Ротари клуб: - Явор Милушев (актьор, председател на
Комитета по култура, депутат от НДСВ в НС); - Христина
Ангелакова (оперна певица, директор на Националната
опера); - Д-р Александър Чирков (циганин, сърдечен
хирург, гравитира около царя и НДСВ); - Стоян Янев
(главен архитект на София); - Панайот Денев (шеф на
БТА); - Проф. Огнян Герджиков (председател на НС от
НДСВ, уличен е в далавери като банков синдик, юрист,
преподавател в СУ, хомосексуалист); - Диляна
Грозданова (НДСВ, директор на ТВ 7); - Стоян Ганев (бил
е комсомолски секретар, член на СДС, министър на
външните работи, член на НДСВ, дясна ръка на Симеон –
типична полит. проститутка); - Николай Василев
(министър на държавната администрация в кабинета
Станишев); - Георги Марков (съдия в Конституционния
съд, агент и доносник на ДС).
4. Зонта клуб: - Мария Стефанова (Губернатор в Zonta
international, председател на СЕМ и внучка на Георги
Димитров); - Цветелина Узунова (прессекретар на

НДСВ); - Стела Банкова (работила в различни
министерства, била е депутат в НС от НДСВ за Ловешка
област);
5. Атлантически клуб: - Соломон Паси (почетен
президент); - Ахмед Доган (член на борда на
директорите, председател на етническата, циганскотурска партия ДПС, двоен агент - на ДС и турското
разузнаване); - Христо Стоичков; - Станислав Трифонов
(при гостуването на Доган в неговото „шоу” Слави едва
не стигна до полюция. На всичко отгоре крадливия
циганин Ахмед най-нагло обясняваше за обръча от
фирми около ДПС и политическите услуги, които им
вършел. Ето част от изказването му: “През последните
15 години сигурно половината бизнесмени, които са над
средното равнище, са станали такива или с мое
съдействие или най-много с моя усмивка.” А ето какво
споделя Трифонов пред списание L’Europeo : “Моето
откровено мнение е, че господин Доган е един
изключително мъдър човек.”); Други членове на ложата
са: - Росен Петров; - Мария Илиева (певица); - Димитър
Луджев (политик); - Елена Поптодорова (политик); Иван Гарелов (член на борда на дириректорите,
полковник от ДС, бивш водещ на предаването
"Панорама"); - Асен Агов (член на борда, депутат); Богомил Бонев (бивш министър на вътрешните работи
от кабинета на Иван Костов); - Иван Станчов (дипломат,
посланик в Лондон, хомосексуалист); - Ирина Бокова
(ексвъншна министърка, член на борда на директорите
на клуба); - Милчо Левиев (музикант); - Надежда
Михайлова; - Филип Димитров; - Симеон
Сакскобургготски (член е и на други ложи, като тази на
Билдербергите и на Малтийския орден от 1965. В една
ложа със всички короновани величия. Присъства на

всички важни масонски срещи, като тази на 300-те
масона на Златни Пясъци); - Тодор Кавалджиев (бивш
Вицепрезидент през мандата на Петър Стоянов); Венцел Райчев (евреин, собственик на пролевия вестник
"Сега". Член е и на еврейската комунистическа ложа
Шалом); - Владимир Грашнов (бизнесмен, Мобилтел мобилни телефони, ликвидиран); - Валентин Церовски
(бивш министър на строителството); - Жельо Желев
(член е и на тази ложа, въпреки ритуално убитата от
масони дъщеря); - Ренета Инджова (бивш премиер,
председател на партия Демократичен Алианс); Александър Йорданов (бивш депутат и посланик в
Полша); - Христо Друмев (шеф на НДК); - Жан Виденов (
бивш премиер, комунист, агент на ДС, национален
предател, продал зърното на България и свален през
1997 г.); - Димитър Луджев (бивш военен министър); Тодор Вълчев (банкер, бивш шеф на БНБ); - Иван
Костов (циганин, бивш министър председател, след
Виденов. Едноличен собственик на к. к. "Златни пясъци"
чрез марионетката Славчо Христов); - Чавдар Петков
(бивш шеф на НСС); - Ген. Михо Михов (бивш
главнокомандващ на Ген. щаб на БА, летец. Загубил
поста на главнокомандващ с изказвания против НАТО,
бил е вицепрезидент, сега е пръв НАТО-вец); - Георги
Ананиев (комунист, бивш депутат); - Александър
Божков (истинска фамилия Бакиш, бивш вицепремиер,
престъпник и крупен финансов мошеник,
свръхкорумпиран тип, следствен, член е и на Ротари
клуб, забранено му е да напуска страната).
6. Римски клуб: - Проф. Тодор Вълчев (член и на ложата
"Б'най Б'рит", евреин, бивш шеф на БНБ, участвал в
разграбването на валутния и златния резерв на
България, дъщеря му работи в австрийската Райфайзен

банк); - Соломон Паси (член и на тази ложа); - Георги
Пирински (евреин, роден в САЩ, член на висшия съвет
на БСП, бивш министър на външните работи); - Муравей
Радев (бил е номенклатура на БКП, след това става
„демократ” и финансов министър при Костов); - Филип
Димитров (евреин, бивш примиер, рушител на
България, за благодарност изпратен като посланник в
САЩ); - Андрей Луканов (бил е член на ЦК на БКП,
виновен за източването на около 19 милиарда долара от
БНБ, раздава пари на около 300 избрани
комунистически фамилии от които излизат новите
бизнесмени и ръководители на групировки,
ликвидиран);
7. Орден на Тамплиерите: - Името идва от думата tample
– храм и е свързано с пазителите на храма на Соломон в
Йерусалим (и на неговите тайни). Приор на ордена е
Румен Ралчев (масон 33-та степен на Стария и приет
Шотландски ритуал, бил е полковник от държавна
сигурност, работил е в УБО, бил е началник на охраната
на Тодор Живков, Петър Младенов и на Желю Желев,
има охранителна фирма “Балкан секюрити груп”, която
е охранявала и Сакскобургготски. Същата мутренска
история като Бойко Борисов). Други членове са: Мария
Стефанова (председателят на СЕМ ,внучка на Георги
Димитров); Анна Хаджиева (член на СЕМ);- Петър
Манджуков (едър бизнесмен, бивш секретен сътрудник
на ДС и представител на Кинтекс за Алжир, близък
приятел на друг антихрист – Боян Станков “Расате”);
Андрей Баташов (популярен актьор и депутат от НДСВ);
Николай Овчаров (археолог, известен като “Българския
Индиана Джоунс”); Гиньо Ганев (член и на тази ложа);
Павлин Павлов (бивш офицер от ДС и висш полицейски
служител, командер на тамплиерите във Варна); Славчо

(Слави) Бинев (сутеньор, “архонт”, евродепутат от
Атака); Проф. Адрей Пантев (член и на тази ложа);
Янка Такева (шеф на синдиката на Българските
учители) и т.н.
Членове на ордена са много наши държавни служители,
учени, историци и бизнесмени. В средновековието
орденът е бил забранен и разтурен. Един от ритуалите по
приемане на нови членове е бил например заплюването
на разпятието. В техните храмове е имало статуи на
Бафомет, на когото са се кланяли.
Тези хора в никакъв случай не служат на Христа.
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