''ЛЕВСКИ Е НАЙ – БЛЕСТЯЩИЯТ КАМЪК ВЪРХУ ДИАМАНТЕНАТА
ОГЪРЛИЦА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ГОРДОСТ !” ( Жорж Нурижан)

-

За Левски : „ Напразно ще търсим втори Левски в историята на други народи.”
Няма повторение!‟‟
„‟Левски е „чудото на България, нейното най – голямо съкровище и най –
скъпоценният й дар на човечеството.”
Думите са на Мерсия Макдермот – английската българистка посветила над 30 години от
живота си изследвайки, българската история.

Левски е титаничен дух – вдъхновявал и българи, и чужденци. Левски е железен
стратег и организатор „извътре” – не чака чужди освобождаване ни! Левски е
феноменален идеолог на едно държавно устройство, което по съвършен начин полага в
своята „ Нареда”(Нареда на работниците за освобождението на българския народ ). Това е
един „Проект за конституция‟‟ – казва Мерсия Макдермот
Мерсия Макдермот казва също: „ Яд ме хваща, че Вие българите не изтъквате
какъв велик световен революционер е Левски!‟‟

„ Ако ме обесят – бе казал Апостола на Николчо Цветков и Христо Латинеца поне ще ми остане гробът в България и всекой ще го знае, а ако ме пратят на
заточение, ще ми изгният костите надалеко.”
И всекой българин, Апостоле, ще остави едно цвете там, където си обесен – в България!
И всекой българин, Апостоле, ще изговори мълчешком името ти! И всекой българин ще
си спомни пак, че дръзкото, просто и гениално откритие, което ти нарече комитетска
мрежа, е действителната реализация на революционната мисъл за национално
освобождение, леляно от много други революционери - титани! Въпреки всичко
Левски до края остава скромен и великодушен. Левски е обаятелен, мислител, личност,
идеолог и организатор, Левски е явен и таен, и деен! Той е извел борбата за
освобождение на българския народ на европейско и световно поле. Всичко, което е
могло да даде урок, сила , тласък, крачка напред към свободата, Левски е премислял,
ценял и прилагал. Прогнозите са му били с десетилетия напред, за Свята и Чиста
република.

Тази титанична дейност на Апостола е свързанa с тайните европейски масонски
структури. Твърди се, че наскоро получената снимка от Османския архив към
Дирекция на държавните архиви при Президентството на Република Турция (
Истанбул), е снимка на Левски, по която Апостола е издирван от османската
полиция. Тази снимка е правена, когато Апостола е бил приет в смесена по нации
масонска ложа в Цариград, под застъпничеството на Хаджи Иванчо
Хаджипенчович. Тогава Апостола е бил на 25 – 26 години, а не на 35 – 36 както
твърдят повечето историци днес. Левски е посещавал Венеция и Великобритания
през 1862 г, във връзка със задачи, поставени от ложата. В ложата са работили и
други видни българи, пак под застъпничеството на Иванчо Хаджипенчович – член
на Държавния съвет на Османската империя тогава. Чрез застъпничеството на
Иванчо Хаджипенчович са посветени в братството: Теофан Райнов, син на Райно

Попович, Марко Балабанов и адвокат Манол Иванов. Манол Иванов е предложен
от Иванчо Хаджипенчович на везир Али паша да ръководи в османотурското
разузнаване сред българската емиграция. През есента на 1868 Теофан Райнов е
привлечен от Манол Иванов да стане турски шпионин. Заедно с д-р Миркович той
приема да стане двоен агент, като ще помага на българите да избягват
преследване. Още на първата им обща среща: Манол Иванов, Хаджипенчович,
Теофан Райнов и Марко Балабанов уточняват , че ще работят като двойни агенти
и ще помагат на „ Млада България”. В своята дейност те се възползват от парите
на турското разузнаване, за да финансират инициативи на Априлското въстание,
закупуване на оръжие и снаряжение за революционерите. След ареста на д-р
Миркович, Теофан бяга в Цюрих и се завръща в Цариград през 1872 г, след
смъртта на Везир Али паша. Лично Теофан Райнов успява да финансира първата
обиколка на Левски от Дунав през Велико Търново, Бургас до Цариград. В тази
обиколка Левски успява да добие пълна представа за ситуацията в България, като
посещава представители на масонските огнища и чрез тях създава единствената в
света комитетска мрежа за народна борба. Към декември 1872 г Левски вече е
създал над 1400 комитета из цяла България. С неговата „ Нареда” създава и
гениална взаимовръзка междукомитетите, като подготвя и личния състав на тази

.

мрежа – обучен и въоръжен
През 1856 г. в Букурещ, Румъния, била създадена първата румънска ложа
„‟Дунавска звезда‟‟ с редовен патент на Великия Ориент на Франция.
Първомайстор бил изтъкнатият държавник Йон Братиану, посветен в Париж.
През есента на 1869 г. в Букурещ се основава Млада България, промасонска
тайна революционна организация по образец на италианските Карбонари. За
нейно прикритие е учредено читалището “Братска любов”, ( и Българското
книжовно дружество в Браила , прерастнало в Българската академия на
науките. Братя-масони са всички членове на комитетите в Букурещ, Браила,
Гюргево, Одеса, Белград, Цариград, Русе, Свищов, Търново, Варна, Пловдив,
Плевен и основателите на читалищата там.
Дейността на Букурещската ложа не замира. През 1869 г. Георги Живков
съживява старите огнища в България. Левски се включва в това мероприятие и
успява да изгради една напълно нова, съвършена и независима от чуждите
ложи българска революционна мрежа.
В своя 24 часово човешко денонощие Левски е намирал време, като го е смятал за
полезна работа, да се занимава с икебана. Това художествено, деликатно подреждане на
цветя – присъщо на Япония и Китай – е показателно за душевността и интересите на
Левски. Той създава първата спортна школа на българите и издига на професионално
ниво физическите умения за здраво тяло и дух. Левски е знаел, че войникът трябва да
бъде победител.
Иван Касабов, наследник на Георги Раковски и масон, пише : "Този Васил Левски в
мое време беше най-верният наш агент, който ходеше из България и проповядваше
въстанието. Той наистина беше единственият, най-живият и най-способният агент,
който разпространяваше пропагандата на тайните съзаклятни български комитети из
България, лично с живо слово и дело, а особено в Софийско, Плевенско, Ловешко и други
места. Той беше рядък дух, със смел кураж, примерно действие и самоотрицание..."
Иван Касабов е българинът, който създава в Букурещ промасонската емигрантска
политическа организация „ Млада България”, по подобие на „ Млада Италия” „ Млада

Франция”, които имат за цел освобождението на своите народи с последващи държавни
реформи!
Документи за българското национално освободително движение има в Англия,Руски Военен
Архив, Италия, Франция, Швейцария, Сърбия, Турция! Само когато имаме пълен достъп до
тях, ние ще узнаем цялата истина за българското Възраждане, за цялостната
революционна дейност на Левски, Ботев и Раковски, както и дейността на предателите чужди и наши - против освобождението ни!
При последното идване в България на Алейда Гевара – дъщеря на Че Гевара – и личната ми
среща с нея, тя потвърди, че действително убийците на баща й са намерили в джобче на
куртката му портрет на Васил Левски. Че Гевара е писал на много места, че има

един герой на Балканите, от България, на когото той самият е искал да прилича,
да направи това, което Левски е казал: „ Когато освободя собствената си родина,
ще ида да освобождавам други народи.”

Левски е истински Еверест в множеството на човеците!

