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ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ НА 
БЪЛГАРИЯ НЕ Е СТОКА. 
ТЯ Е ДЪРЖАВНА ТЕРИТОРИЯ!

СТРАшНИЯТ пОпЛАК НА ОТЕчЕСТВОТО

ЗОРА е !

Минчо МИНЧЕВ

В
ъв времена на робства и погроми, във времена на разтле-
ние и разруха, народът ни винаги е заселвал душата си 
и надеждата с нея, в територията на държавата на духа. 
И българското Свето писание е начевало все с хроноло-

гията на мъдростта: „В начале без слово“. Така се е осъществявал 
българският кръговрат на надеждата. И волята да оставаме. И 
ако перифразираме поета, „И за да ни има и след нас дори“.

Историята на Съюза на българските писатели не е опровер-
жение на тази истина. Тя е пряко свидетелство, че в несвършва-
щите времена на „съюзници – разбойници“, единствено гръмо-
тевичната сила на пламтящото българско слово е съумявала да 
заглуши болката от крушението на една всенародна българска 
мечта за Освобождение и да съхрани надеждата за единение на 
българските земи. И света на българщината.

Не зная защо, но далечните, поизбледнели образи на поети-
те – учредители на Съюза на българските писатели, тази пи-
сателска даскалоливница на славата и достойнството народно, 
която на 8 септември тази година, навърши 105 години от сво-
ето създаване, все извиква в съзнанието ми една покъртител-
на сцена: млади мъже в офицерски униформи, подпрени на 
своите патерици, с бинтовани ръце или глави, но с неверо-
ятен плам в очите си, пеят „Покойници, вий в други полк мина-
хте“. Ако Яворов, техен съвременник и другар  и не заобиколим 
връх в българската поезия, не го  беше написал, в „Арменци“, 
може би, моя нескромност, щеше да се изкуши и да намери сме-
лостта да добави: „И пеят, тъй както през сълзи се пей!“.

На стр. 5

Патрон на тържеството бе държавният глава 
Румен Радев

Силната и здрава духовна среда е нужна, за да 
бъде подкрепян и оценяван българският талант. 
Това заяви президентът Румен Радев при отбелязва-
нето на 105-годишнината от основаването на Съюза 
на българските писатели. Тържественото честване, 
което събра редица творци от България и чужбина, се 
състоя в зала 6 на НДК и се проведе под патронажа на 
държавния глава.

Президента на Република България Румен Радев 
удостои Съюза на българските писатели с плакет „Св. 
св. Кирил и Методий“. Отличието се връчва за значи-
мия принос към българската литература, култура и ду-
ховно развитие и по повод 105-годишнината от създа-
ването на творческата организация.

По думите на държавния глава съюзяването и 

обединението на блестящи индивидуалисти и пре-
ди105 години, и сега е продиктувано от необходи-
мостта от здрава и силна културна и духовна сре-
да, която да бъде отворена за знаещия, за твореца 
и непримирима към войнстващата посредственост 
и безпросветност. Съюзът на българските писатели 
последователно отстоява духовната мяра като бариера 
за налаганата посредственост, заяви Румен Радев и се 
обърна към присъстващите творци с думите: „Нека 
българският език с неговата „хубост и мощ“, както е 
написал Вазов, който вие цените и владеете, да про-
дължава да блести в бъдещето и да бъде най-силният 
културен и духовен български код“.

„Историята на съюза е внушителен летопис, в кой-
то се пресичат творческите пътища и наследството 
на гениални и обичани автори, над които се извисява 
задължаващата и покровителстваща духовна осанка 

на първия почетен председател на сдружението — па-
триарха на българската литература Иван Вазов“, по-
сочи държавният глава. Президентът заяви, че за 105-
те години от създаването му съюзът се е доказал като 
средище за творчески спорове, но и за творческо 
обединение. В него членуват поети, писатели, публи-
цисти, имената на които много често са се превръща-
ли в културни и духовни институции, отбеляза Румен 
Радев.

Словото на председателя на съюза Боян Ангелов 
поместваме отделно. Също и приветствията от името 
на НС на БСП поднесено от Корнелия Нинова, както и 
поздравлението от името на градския съвет на БСП, на 
председателя на Софийската градска организация, Ка-
лоян Паргов.

Сдружение на духа на словото и любовта към България

На стр. 6-7

На стр. 3На стр. 8-10

Андрей ФуРСоВ

АНГЕЛЪТ НА 
СМЪРТТА

Президентът на Република България Румен Радев връчва плакет „Св. св. Кирил и Методий“ на 
Боян Ангелов председател на Съюза на българските писатели. 
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Петко ПЕТКоВ

Самият Симеонов 
обясни оставката си с 
желанието да не тежи 
като воденичен камък 

на правителството и с водена-
та срещу него медийна атака. 
Вместо за грешки, на импрови-
зираната пресконференция в 
МС той говори за „успехите“ в 
работата си като вицепремиер. 
И между по-забележителните 
изтъкна: издигането на Вели-
ката българска ограда убеж-
даването на ЮНЕСКо да одо-
бри застрояването на Пирин 
над Банско; сформирането 
на комисия за развитието на 
националния парк Витоша; 
„обезшумяването“ на заведе-
нията в черноморските ни 
курорти и спасяването на ед-
рия бизнес от задължението 
да назначава на работа хора с 
увреждания. Толкова успехи, 
а подава оставка! Няма добро 
не наказано…

Не можем, все пак, да се от-
ървем от съмненията, че зад 
цялата тази метаморфоза 
на вицепремиера и лидер на 
НФСБ стои едно западно по-
солство в София, което се на-
мира на улица „Козяк планина“. 
Мнението, което архитект Бог-
данов изрази в предаването на 
Стефан Солаков по телеви-
зия СКАТ на 18 ноември, че 
Валери Симеонов бил жертва 
на българо руската дружба, е 
продукт на развинтена русо-
фобия, а не на безпристрастен 
анализ на фактите. Известно е, 
че Симеонов е русофоб и ук-
райнофил, но едва ли Кремъл 
ще си прави труда да го ком-
прометира. Нали не Путин 
го накара да избълва онази 
злобна тирада срещу майки-
те на деца с увреждания, коя-
то ги изведе на улицата и само 
приемането на неговата остав-
ка от НС може да ги върне вкъ-
щи?

Набива се в очи и фактът, 
че лидерката на френския 
Национален фронт, Марин 
Льо Пен, която пристигна у 
нас късно вечерта на 15 ноем-
ври, за да участва във форума 
под надслов „Движение за Ев-
ропа на нациите и свободата 
– нов модел за европейски граж-
дани“, дойде по покана на Ве-

селин Марешки, а не на обе-
динените патриоти (оП) или 
на някоя от партиите в мал-
ката коалиция. Тоест, никоя 
от съставляващите оП партии 
не се припознава за сестрин-
ска от френския Национален 
фронт, или сродните му пар-
тии в Европа. Това обяснява 
защо Волен Сидеров се е съ-
ортачил с Николай Бареков, 
надявайки се той да го запоз-
нае с европейските консерва-
тори.

Така или иначе, обединени-
те, но изпокарани патриоти, 
загубиха единия от своите ви-
цепремиери в кабинета „Бори-
сов-3“. Каракачанов също е 
под удар, но засега само Ма-
решки и Сидеров настояват 
и той да си ходи от кабинета. 
Волен Сидеров дори предла-
га да няма трети и четвърти 
вицепремиер от оП, или ако 
има, те да бъдат технократи, 
а не политици. Погледнато 
по-нашироко, кабинетът няма 
нужда и от вицепремиер като 
Екатерина Захариева, но нейсе. 
Сидеров намеква, че от коали-
ционния съвет трябва да при-
знаят, че е бил прав, когато за-
ради репликата срещу майките 
поиска оставката на Симеонов. 
Ако го били послушали, нямало 
да се изгуби един месец, преми-
нал в протести и скандирания 
срещу цялото правителство. 

Естествено, никой от за-

бъркалите поредната каша 
няма да се признае за вино-
вен, така че патриотът Симе-
онов ще изпие сам горчивата 
чаша. „Падналият няма прия-
тели“, гласи една турска на-
родна поговорка. Валери Си-
меонов не само падна, ами па-
дането му беше посрещнато с 
бурни хора и ръченици. Кол-
ко малко му трябвало на на-
рода, за да заиграе от радост! 
Какви ли хора и ръченици ще се 
извият при падането на цялото 
правителство на Борисов? То-
гава сигурно ще хвърчат и ли-
нейки заради хората с по-сла-
би сърца. А денят на гербер-

ския Страшен съд наближава. 
Кой друг ще плаче за управле-
нието на Борисов, освен орда-
та от „калинки“ и присъедини-
лите се към отбора „политиче-
ски номади“, като Тома Биков 
и Спас Гърневски, които тре-
перят за своите най-често не-
заслужени бонуси? Според раз-
казвания в руската преса анек-
дот за Елцин и Кучма, двама-
та летели в един самолет и се 
питали къде ще плачат най-
много, ако самолетът им се 
разбие. „Най-много ще плачат 
белорусите, казал Кучма, защо-
то не взехме със себе си техния 
Лукашенко“.

Що се отнася до Валери Си-
меонов, „траурът“ за него ще 
започне едва когато НС одо-
бри оставката му и той бъде 
заменен с някой още по-без-
пардонен „патриот“ или „гер-
бер“. Народът отпразнува своя-
та победа, но тя още не е окон-
чателна. Любомир Левчев раз-
казва, преди време как след 
свалянето на Тодор Живков 
посетил Петър Младенов и 
той го попитал как е озагла-
вил новата си книга. Левчев 
отговорил: „Ти си следващи-
ят!“ Пророчески думи, които 
се сбъднаха..Романът излезе 
от печат през 2001 г., а Петър 
Младенов беше принуден да 
подаде оставка от поста пред-
седател президент десет го-

дини по-рано. Свали го един 
запис, на който се чуваше да 
казва: „По-добре танковете 
да дойдат“.

Днес си отива един „фейк 
патриот“, но като се има 
предвид резервната скамей-
ка на управляващите, нищо 
чудно от там Борисов да из-
вади на терена още по-голям 
„фейк“. Когото и да насади в 
този полог, топлен повече от го-
дина от Валери Симеонов, ясно 
е, че от запъртъци читаво пиле 
не може да се излюпи. Доброто 
на цялата тази галиматия е, че 
приказката за „стабилното“ 
и „успешно“ управление при-

ключи. Само дебилите не са 
проумели, че царят е гол. Ерго, 
чакат ни нови скандали, сър-
дити и предсрочни избори. А 
Борисов изглежда уморен и 
отегчен от играта на премиер. 
И осъзнава, че и да иска, няма 
да го оставят да довърши ман-
дата. Така че към своите „успе-
хи“ още от сега може да пред-
види третото „хвърляне на пе-
шкира“, оправдавано със загу-
бата на обществено доверие. 
А наследството от кабинета 
„Борисов-3“ не е за завижда-
не. Проектът АЕЦ „Белене“ си 
остава „гьол“, понеже никой 
стратегически инвеститор 
няма да си хвърли парите за 
нещо, което винаги може да 
бъде спряно с едно обаждане 
от американското посолство 
или Държавния департамент 
на САЩ. Газовият хъб „Балкан“ 
съществува само във фантазии-
те на нашия премиер. Армията 
ни ще кара още със старите съ-
ветски самолети, а България и 
без да харчи за скъпи „хвърчи-
ла“, ще си остане най-бедна-
та страна: не в ЕС, а в Европа 
като цяло. С пъти по-ниски до-
ходи от Румъния, Северна Ма-
кедония, Албания, Сърбия и 
Черна гора. За Косово не сме 
сигурни – там всичко зависи 
от трафика на цигари и нар-
котици. 

След като и в „оптимис-

тичния“ доклад на ЕК за на-
шия напредък се говори за 
корупция по високите ета-
жи на властта, на местно рав-
нище и дори по границата, и 
Шенген, и Еврозоната ще ги 
гледаме през крив макарон, 
въпреки уверенията ни в об-
ратното на Борисов. А пре-
ди три четири години остава-
ше само една стена да се бада-
носа, за да се шмугнем в Шен-
ген. Това го твърдеше същият 
Борисов, който хокаше деле-
гатите на конгреса на ЕНП в 
Хелзинки, че ЕК проявявала 
двойни стандарти спрямо нас 
и румънците.

За отровената медийна сре-
да у нас да не говорим. Дори 
„присъдружната“ на властта 
Илиана Беновска не успя да 
зададе въпрос на Валери Си-
меонов след като той завър-
ши своето прощално конско 
и пое по стълбите нагоре в 
МС. При това стечение на об-
стоятелствата, почти като про-
ява на черен хумор звучи уве-
рението на социалиста Тимер-
манс, че мониторингът на 
България може да падне до 
31 октомври 2019 г., ако стра-
ната продължава да се разви-
ва в същия дух. Веднага се се-
щаме за карикатурата на Илия 
Бешков, на която лисица върви 
след коча с надеждата да падне 
някоя от топките, които се лю-
леят между задните му крака.

осъзнал безнадеждността 
на своето и на властта положе-
ние, Борисов реши да се отзове 
на поканата за среща с прези-
дента Радев. Дори каза, че щял 
да му изложи управленската си 
програма и да го информира за 
доклада на ЕК. обаче начални-
кът на кабинета на президен-
та Иво Христов постави тази 
среща под съмнение, като зая-
ви, че поканата не означава, че 
Борисов и Радев ще се видят. 
Но ако все пак Борисов отиде 
при президента, как ще обясни 
днешното вдигане на данъци-
те и таксите, което не фигури-
ра в четири годишната упра-
вленска програма на коалици-
ята ГЕРБ-оП? А и, както пише 
Маркс в „Критика на Готска-
та програма“: „Всяка стъпка на 
действителното движение е по-
важна от една дузина програми“.

К
ато бивш ревностен 
член на партията дър-
жава БКП, отказал да 
се департизира и на-

пуснал МВР, „докторът по пси-
хология“ би трябвало да е чел и 
класиците, а не само индиански 
романи като „Винету“. Време 
е вече да зареже и професио-
налния футбол, за да подготви 
своите мемоари. Защото, как-
то са казали древните римля-
ни, „Verba volant, scripta manet“ 
(„Думите отлитат, написано-
то остава“). В противен слу-
чай идните поколения ще съ-
дят за неговото управление 
по карикатурите на Христо 
Комарницки.

ВЪПРОС НА ДеНЯ АКТУАЛеН ГЛАС

О
коло 20 октомври 2018 
г. в продължение на 
няколко дни българ-
ска правителствена де-

легация,  ръководена от г-н Б. 
Борисов премиер на Републи-
ка България посети Обединени-
те арабски емирства и Египет. В 
състава на делегацията влиза-
ха и г-ж Екатерина Захариева – 
министър на външните работи 
и г-н Владислав Горанов – ми-
нистър на финансите. Съобще-
нията в медиите за целта на по-
сещенията бе охарактеризира-
на най-общо като укрепване и 
развитие на двустранните от-
ношения, разширяване на  ико-
номическите връзки,  борбата с 
тероризма и пр. Конкретни до-
говорености не бяха оповесте-

ни, подписани конкретни до-
говори и споразумения не ста-
наха достояние на широката 
общественост. Както се казва, 
„всяко чудо за три дена”! Ме-
сец по-късно бе вдигната час-
тично завесата за посещението 
от Н.Пр. Мериям бинт Мохамед 
Сайед – Ал Мхейри, принцеса, 
а от м.октомври 2017 г. минис-
тър за продоволствената сигур-
ност на емирствата. Това се слу-
чи в интервюто дадено на жур-

налистката г-жа Ирина Цонева, 
излъчено по БНТ на 19.11.2018 г. 
в централните новини. Нейното 
посещение  у нас е продължение 
на  разговорите на най-високо 
ниво между премиера Б. Бори-
сов и  престолонаследника на 
Абу Даби принц Зайед, по темата 
храни и сигурност. В интервюто 
принцесата заявява: „Продовол-
ствената сигурност за която 
отговарям е сред националните 
приоритети на ОАЕ. Ние внася-

ме 90% от  храните си, не сме 
богати на  водни ресурси и обра-
ботваеми земи и затова имаме 
интерес от диверсификация на 
източниците и трябва да ра-
ботим с повече страни. В тази 
връзка разглеждаме България 
като страна с огромен потен-
циал, защото Вие  сте известни 
с вашите  изключително вкусни 
и здравословни храни.”. На об-
ширния въпрос на журналист-
ката: Вие със сигурност сте за-
позната с идеята на премиера 
за така наречените хранител-
ни хъбове на Балканите, къде-
то с общи усилия и от останали-
те страни в региона могат да се  
предложат работещи проекти в 
земеделието, животновъдство-
то и производството на храни, 
които да заинтригуват и ОАЕ ?, 
Н.Пр. Мериям ал Мхейри отго-
варя: „ За мен Балканският ре-
гион е като фризерът на Евро-
па. Вие имате плодородна земя, 
много възможности за произ-
водство на храни. Огромен по-
тенциал виждам и във вашите 
стопанства за производство 
на шафран, продукт който ние  
консумираме много. Имате ви-
сококачествено животновъд-
ство, което представлява ин-

терес за нас, произвеждате и 
изключително розово масло, 
ние пък обичаме  парфюмите, 
за част от които  това масло 
е продукт. Така, че  един скоро-
шен двустранен бизнес форум 
би дал широка платформа за 
обсъждане на конкретни про-
екти”. В интервюто  Н.Пр. Ме-
риям ал Мхейри  посочва още, 
че оАЕ имат интерес към за-
купуване на земеделска земя 
в България и заявява, че  Бъл-
гария  също би била заинтере-
сована от такава инвестиция. 
Освен това изтъква, че има се-
риозен потенциал в развитието 
на двустранните отношения в 
областта на туризма.

Посоченото по-горе ни дава 
основание за сериозни при-
теснения във връзка със соб-
ствеността и ползването на 
земеделските земи, които не 
са от вчера, а сега  ни мотиви-
рат да изготвим този матери-
ал. Въпросът за  придобиване 
на собственост върху българ-
ска земеделска земя се урежда 
от  Конституцията на Републи-
ка България и в Закона за соб-
ствеността и ползването на зе-
меделските земи / ЗСПЗЗ /.

На стр. 4

КОЙ Е СЛЕДВАЩИЯТ?
СЛеД ОСТАВКАТА НА ВАЛеРИ СИмеОНОВ

Ето че към многобройните си „успехи“ премиерът 
Бойко Борисов прибави още един: отстраняването 
на вицепремиера Валери Симеонов, заради когото 
цял месец по улици и площади кънтяха викове „Ос-

тавка!“. Само ден преди Симеонов да капитулира пред „една 
шепа кресливи жени“, премиерът Борисов уверяваше от екра-
на на Би Ти Ви, че въпросът за оставката на вицепремиера 
не стои на дневен ред. 

Какво се промени, та управляващите решиха обратното, 
без да ги е страх, че това ще „счупи цялата конструкция“ и 
страната ще изпадне в нестабилност и хаос? И, как така заи-
натилият се патриот „размисли“ и реши „доброволно“ да си по-
даде оставката, знаейки, че това щеше да се изтълкува като при-
знание за вина? При това, да го направи след заседанието на 
същия коалиционен съвет, който го беше принудил да се из-
вини на всички, почувствали се засегнати и обидени от думите 
му по адрес на протестиращите майки на деца с увреждания?

Съобщение

ИБ на Софийската общинска организация на ПП „Нова Зора“ , свиква Общо отчетно – избор-
но събрание, от 17:00 часа на 04.12.2018г., в гр. София, ул. Пиротска 3, ет.2, централния офис на 
партията, при следния дневен ред:

1. Отчет на ИБ за изминалия мандат на ръководството на организацията;
докл. Председателя
2. Доклад на Контролната комисия;
докл. Председателя
3. Избор на нови ръководни органи на организацията;
докл. Председателя на комисията по избора
4. Текущи организационни въпроси;
докл. Председателя
5. Разни

ИБ призовава всички членове на организацията да участват в общото събрание, а при невъз-
можност да упълномощят друг член на организацията да ги представлява.

Председател на Софийската общинска организация проф. д-р. Тодор Мишев

ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ НА 
БЪЛГАРИЯ НЕ Е СТОКА. 
ТЯ Е ДЪРЖАВНА ТЕРИТОРИЯ!
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от стр. 1

Сцената, която ме пре-
следва, като обобще-
ния образ на една епо-
ха, и която не мога да 

забравя, още от далечната 
1964г., е от култовия филм на 
режисьора Въло Радев - „Кра-
децът на праскови“. Сценарист 
на този филм е самият Емили-
ян Станев – един писател, свър-
зан дълбоко с народностната ни 
съдба, едно от най-ярките про-
явления на таланта на българ-
ския художествен гений. И ма-
кар посланието и на филма, и на 
едноименната негова повест, да 
преследват други задачи, общо-
то, което ги свързва е, че те са 
проектирани върху крушени-
ето на цял един свят, в който 
рухват устои, мечти и идеали, 
които са крепили извечното 
българско мироздание. И само 
още един детайл към тази сце-
на, която е на път да ме отклони 
от повода за този текст: покър-
тителната мелодика, сътворена 
от един друг български офицер 
– Иван Минков, която предава 
допълнителна сила към неверо-
ятните стихове на народния 
поет Иван Вазов, възпял ве-
ликата саможертва на „децата 
бурливи“ на България в „Ново-
то гробище над Сливница“.

И ето ги - „остали живи“, 
след гръма на победите и пок-
русата от вероломните съю-
зници и съкрушаващия удар в 
гръб, в едно време, когато бой-
ните полкови знамена са при-
брани и мълчат оръдейните 
цеви, те, офицерите на слово-
то и на съкрушаващата всяка 
твърд атака на думите, вгле-
дани в духовните граници на 
отечеството и обречени на 
него, създават мирновремен-
ния полк на едно сдружение 
на духа, което свиква под зна-
мената и безсмъртните всепо-
беждаващи генерали на пи-
сателскота реч. Така към уч-
редителите Минко Неволин, 
Димитър Подвързачов, Нико-
лай Ракитин, Димитър Бабев 
и Стоян Дринов, се присъеди-
няват и народният поет Иван 
Вазов, д-р Иван Шишманов, 
д-р Кръстьо Кръстев, а по-къс-
но и авторът на „Белият еска-
дрон“ Йордан Йовков, певе-
цът на българското село - Елин 
Пелин, преводачът на „Фауст“ 
на „Илиядата“ и „Одисеята“, 
роденият в град Щип, а по-
късно германски възпитаник 
от Лайпциг проф. Александър 
Балабанов.

от 1913г до 1944г условно 
казано, е първият етап от над 
столетния живот на Съюза на 
българските писатели. Едно 
време побрало, освен покруса-
та от Втората национална ка-
тастрофа, но и вледеняващи-

ят мраз на бездната, след въс-
танието на фронтоваците и 
проливането на тяхната кръв 
при Владая и Захарна фабри-
ка. Тази бездна бе до издълба-
на и с мъченическата смърт на 
народния трибун Александър 
Стамболийски. Тя бе разшире-
на със смъртоносната рана на 
гражданската война. „Тъмно-
то копие литнало“ към прос-
торите очертали непримири-
мите брегове на две въстания 
през юни и септември 1923г, 
за които авторът на знамени-
те „Конници“, поетът Никола 
Фурнаджиев, вгледан в плам-
налото родно небе на „земята 

бунтовница“, видя изгорени-
те села и чу със сърцето си как 
„пеят бесилките“. 

Това е период на страхо-
вити политически и социал-
ни сблъсъци, на кървави звез-
ди – морави, период на кур-
шумения кръвопис на брато-
убийства, на люшкащото се 
кърваво махало на възмез-
дия, ненаситни на болка и 
отчуждение; време на екзер-
куторските взводове и жан-
дармерийски еничерства, на 
партизански землянки и Гар-
низониото стрелбище. Един 
несвърстващ мартиролог на 
българската национална съд-
ба, в който българските писа-
тели успяха да съхранят чув-
ството на непомръкваща обич 
към народа и справедливите 
основания на съпротивата му, 
срещу един натрапен живот, 
по думите на поета, „озъбено, 
свирепо куче“.

Разбира се, след раздели-
телната дата на 9-ти септември 
1944г., магическата пръчка на 
промяната създава още много 
несправедливости. Доктри-
нарството в началните годи-
ни не прави и опит дори да за-
пълни пропастта, разинала от 
продължилата повече от чет-
върт века Гражданска война. 

И все пак залитанията се овла-
дени, сравнително бързо. Реп-
ресираните са реабилитирани.  
„Куциян“ и „Белене“, като то-
понимия на слепотата и отмъ-
щението не са забравени, но са 
смълчани. Осъзната е потреб-
ността да бъде запълнен ровът 
на разделението и да бъде ос-
мислен пътят на новия жи-
вот, който настоятелно изис-
ква единение и единна воля за 
своето дострояване. Това е вре-
ме, в което ДимитърТалев до-
вършва „Железния светилник“, 
започнатият от по-рано и раз-
пръскващ вековната тъма негов 
роман и начева своята тетрало-

гия, своя ненадминат рома-
нов епос за българския народ 
в Македония: „Преспанските 
камбани“, „Илинден“ и „Гласове-
те ви чувам“, се превръщат в 
ненадминат връх в българска-
та литература, връх непокла-
тим, като каменната твърд на 
Балкана и топъл, като вечно 
кървящата гръд на България.

След „Поручик Бенц“ и „Осъ-
дени души“, писателят Дими-
тър Димов написва „Тютюн“ - 
един от най-четените романи 
в България. Друг първожрец 
на словото авторът на рома-
ните „Снаха“ и „Татул“ Георги 
Караславов, написа повести-
те „Танго“ и епопеята „Обикно-
вени хора“. По-късно в подем-
ния период на съграждането на 
нова България, с неподражаем 
блясък се откроява творчество-
то на Емилиян Станев, на Ни-
колай Хайтов, на Йордан Ра-
дичков, на Антон Дончев, на 
преоткрития в последните го-
дини Георги Божинов с него-
вия безподобен роман „Калу-
ня Каля“, за сложната съдба на 
българите мохамедани. 

В поезията, през този отре-
чен сега от новите демократи 
период, творят такива поети, 
като Атанас Далчев, Елисаве-
та Багряна, Дора Габе, Георги 

Джагаров, Павел Матев, Весе-
лин Ханчев... 

Умишлено спирам с изреж-
дането на имената на най-зна-
чимите и самобитни творци на 
мерената реч, защото богатство-
то, създадено в съкровищницата 
на българската поезия през този 
период, може да бъде предмет 
на оценка само на отделен 
преглед на сътвореното от тях. 
По-важното е, според мен, да се 
покаже, че Съюзът на българ-
ските писатели, през периода 
на социалистическото съзи-
дание, не бе само дом на най-
изявените и най-уважаваните 
от народа творци. Той бе свое-

образна институция на народ-
ната свяст, на отговорността 
пред живота и бъдещето на 
нацията и отечеството. 

Като всяко човешко дело и 
той, в своята дейност не бе съ-
вършен и безпогрешен – било 
по отношение на стойностни 
оценки и личностни творче-
ски съдби. В неговите редици 
се наблюдаваха и случайни „по-
путчици“ в отговорната му ми-
сия, както и животуващи ручеи, 
които се вливаха в един отно-
сително пълноводен сив поток, 
колкото да се види, че зърното, 
преди да бъде отвято е премесе-
но с безстойностна плява.

Така или иначе Съюзът на 
българските писатели съумя-
ваше да бъде закрилник на та-
ланта, защитник на правдата 
в живота и нейното пресътво-
ряване на белият лист. Мъче-
ниците му, особено след дру-
гата разделителна дата – 10-ти 
ноември 1989г., не бяха малко, 
но тяхното име така и не ста-
на легион. Оказа се, че не бе на-
мерен в дълбоките чекмеджета, 
на „съпротивата срещу комуни-
зма“ нито един по-значим ръко-
пис, на най-велеречавите негови 
отрицатели - било в проза, било 
в стихове, не видяли бял свят. И 
се оказа, че „кукиш в кармане“ 

са показвали само ония, кои-
то твърдяха, че устите им били 
зашити с несвобода. Когато, 
обаче, по-късно Сорос развърза 
кесията си, пак те показаха, че 
джоб, насищане няма, а за усти-
те им – да не говорим. 

Днес, животът и времето 
изправят Съюза на български-
те писатели пред нови отго-
ворности. Тече формен гено-
цидно-изтребителен модел на 
унищожение на българския 
народ; разрушават се устои-
те и основите на българската 
държавност; толерирани са 
всякакви майкопродавства и 
отцеругателства; пренареж-
да се великата ценностна ска-
ла на българската култура, бит 
и морал; отравя се самосъзна-
нието на цели поколения мла-
ди хора; пренаписва се исто-
рият на народа ни и на него-
вата държава; омагьосван е с 
усойните песни на нови нео-
мирови сирени; отклоняван е 
с измамни пътни указатели по 
пътищата уж за новия Рай, ко-
ито обаче водят към Ада; без-
расъдници и безродници про-
дават земята на този народ, 
отвоювана с кръвта и живота 
на нашите предци... Днес, ся-
каш цяла България е превъ-
платена в образа на Копанка-
та от Антон Страшимировото 
„Хоро“!  „Разкрачена, снажна, 
чорлава – пищи – Убий, куче!“. 
И под камшика на един нена-
зован полковник Гнойнишки 
чупи ръце, блъска нозе и крещи 
- „Иху-а, мари земьо сладка. Пре-
пукай се, мари – иху-у. Препукай 
се, курво земьо, та ни погълни 
мари – иху-у, иха-ха – хи-хи...“

Страшен е този поплак на Оте-
чеството. Той кънти и отеква низ 
родните предели, над празни до-
мове и оглушали от тишина села. 
Неговото ехо пътува пряко грани-
ци, морета и океани, и няма пре-
града, която да може да го спре да 
достигне озлочестените сърца на 
прокудените синове и дъщери на 
българското племе. Разпиляни по 
света, днес те разширяват грани-
ците на територията на неуми-
ращия български дух. Но жива е 
паметта на кръвта. Някога дядо 
Славейков завеща на следов-
ниците на писателското слово 
своя велик пример и стон: „С 
клечки съм му отварял очите на 
този народ!“.

Николай Хайтов, кой-
то не се срамуваше 
да посочва неговия 
пример, добавяше: 

„Главата ми да отсекат, пак 
ще викам – да живее България!. 
Загубим ли нея, значи сме загу-
били всичко“

Братя, на сдружението на 
духа, наречен Съюз на българ-
ските писатели – честит празник!

България цяла сега вази 
гледа!

от стр. 3

В
ъв връзка с водените 
преговори  за приема-
нето на България  в ЕС 
бе поставено условието 

за значителни промени в Кон-
ституцията.  Много преди  при-
емането ни на  1 януари 2007 г., 
на 18.11.2004 г. Американска-
та търговска камара в Бълга-
рия отправя писмо до г-жа Ка-
мелия Касабова, зам. председа-
тел на Народното събрание на 
Република България и предсе-
дател на  Временната комисия 
за изменение на Конституция-
та, подписано от Кенет М. Ле-
фковиц, председател и  Вален-
тин Георгиев, директор. В него 
се прави анализ на онези тек-
стове, които  препятстват член-
ството, като особено се набляга 
на необходимостта от  допуска-
не на чужденци – физически и 
юридически лица , да придо-
биват собственост и върху 
българска земя, като се изтък-
ва, че през последните години 
особено активни са бизнес вза-
имоотношенията и  инвестито-
рите от САЩ, Турция и Израел. 
Изтъква се, че в Турция и САЩ 
няма забрани за придобива-
не на собственост върху земя. 
Признава се, че  са им извест-
ни предложенията, обсъжда-
ни  в комисията за изменение 
на Конституцията и предла-
гат следният компромисен ва-
риант: „Чл. 22. Чужденци и 
чуждестранни  юридически 
лица могат да придобиват 
право на собственост върху 
земя при условията , произ-
тичащи от  присъединява-
нето на Република Бълга-
рия към Европейския съюз, 
по силата на  междунаро-
ден договор или на основа-
та на принципа на взаим-
ност, както и чрез насле-
дяване по закон” . Писмото 
бе публикувано единстрено във 
в-к „Нова Зора”, бр.  9 от 1 март 
2005 г. Този текст е включен ди-
ректно в чл. 22, ал. 2 от консти-
туцията, като след израза меж-
дународен договор е добавено 
: „ратифициран, обнарод-
ван и влязъл в сила за Репу-
блика България”. Ако това не 
е груба намеса във вътрешните 
работи на една суверенна дър-
жава, здраве му кажи !. И какво 
от това, че в чл. 21, ал. 1 е запи-
сано: „Земята е основно на-
ционално богатство, кое-
то се ползва от особената 
закрила на държавата и 
обществото” ?!... В съответ-
ствие с чл. 22, ал. 3 от консти-
туцията, „режимът на земя-
та се определя със закон”.  
Това е Законът за собственост-
та и ползването на земеделски-
те земи /ЗСПЗЗ/. Действително 
в чл. 3, ал. 3 от  закона е запи-
сано, че  „чужди държави не 
могат да придобиват пра-
во на собственост върху зе-
меделски земи”. Но с реди-
ца други разпоредби на зако-

на се отваря широко вратата 
за придобиване и ползване на 
такива земи от чуждестранни 
граждани и юридически лица, 
както от Европейския съюз и 
от  Споразумението за  Евро-
пейското  икономическо  прос-
транство, така и от чужденци 
или чуждестранни юридиче-
ски лица, при условията на 
международен договор, ра-
тифициран  при условията 
на чл. 22, ал. 2 от Конституци-
ята , обнародван   и влязъл в 
сила, а чужденците и при на-
следяване. Затова преди да из-
тече през 2014 г. 7 – годишния 
мораториум по Договора за 
присъединяване на България 
към ЕС, на 17.09.2013 г. народ-
ния представител в  42-то На-

родно събрание Минчо Мин-
чев, председател на ПП „Нова 
Зора” внесе проект на Закон за 
изменение и  допълнение на 
Конституцията на Република 
България С него в чл. 22 се съз-
дават  ал. 4, ал. 5 и ал. 6 , които 
конкретизират проблемите със 
земеделската земя, с цел да не 
могат да се променят с непре-
къснати изменения и допъл-
нения на ЗСПЗЗ, както и да се 
спре налагания латиноамери-
кански латиифундийски мо-
дел за собственост и ползване 
на земеделските земи, а също 
така да се поощрява дребния и 
средния бизнес. Предложения-
та бяха както следва :

Чл. 22, ал. 3 : Български граж-
дани и юридически лица, както 
и чуждестранни граждани  и 
юридически лица от страни, 
членове на Европейския съюз, 
могат да придобиват право на 
собственост върху земеделска 
земя както следва : физически-
те лица до 300 декара, а юриди-
ческите лица до 1 500 декара;

Чл. 22, ал. 4 : Чужденци и 
чуждестранни юридически 
лица, които са от страни из-
вън Европейския съюз, могат да 
придобиват собственост вър-
ху земеделска земя при услови-
ята на международен договор, 
ратифициран по реда на чл. 22, 
ал. 2 от конституцията на Ре-
публика България, обнародван 
и влязъл  в сила, както следва: 
физическите лица до 100 дека-
ра, а юридическите лица до 500 
декара ;

Чл. 22, ал.5 : Български граж-
дани и юридически лица / без 
кооперациите/, както и  чуж-
дестранни граждани и юриди-
чески лица, членове на Европей-
ския съюз, могат да арендуват 
земеделска  земя, както следва : 
физическите лица до 1 000 де-

кара, а юридическите лица до 
3 000 декара.;

Чл. 22, ал. 6 : Чужденци и 
чуждестранни юридически 
лица, придобили право на  соб-
ственост върху земеделска 
земя при условията на ал. 4, мо-
гат да  арендуват земеделска 
земя както следва:  физически-
те лица до 300 декара, а юриди-
ческите лица до 1 000 декара.

Ал. 3 става ал. 7.
За голямо съжаление пред-

лаганите промени не бяха при-
ети при обсъждането им от ПГ 
на “Коалиция за България“ и 
сега все по-малък брой соб-
ственици и арендатори на зе-
меделски земи обработват де-
сетки и стотици хиляди дека-
ра, в резултат на което вземат 

и „лъвският пай” от европей-
ските субсидии, които са ни-
щожни в сравнение с получа-
ваните от държавите - стари 
членове на ЕС, а от 2020 г. веро-
ятно ще отпаднат. До нас дос-
тигна информация, че в Добру-
джа – житницата на България, 
има  изкупени 2.8 милиона де-
кара земеделска земя от фирми 
на Турция, Израел и други, чрез 
подставени лица. Подобен под-
ход се използва и на други мес-
та в Северна и Южна България. 
Обезлюдяването на селските 
райони в страната закономер-
но отслабва интереса на остана-
лите местни жители, при това 
тънещи в невиждана бедност 
и подхранва  вълчите апетити 
на чужденците да  завземат по 
мирен начин исконната бъл-
гарска земя, защитавана и от-
стоявана от българския етнос в 
продължение на повече от 1300 
години! Затова интервюто на  
Н.Пр. Мериям  Ал Мхейри сил-
но ни разтреважи и считаме, че 
се правят договорки на най-ви-
соко правителствено равнище 
за легализиране, чрез заобика-
ляне на законите, продажбата 
на  земеделска земя на  чуждес-
транни физически и юридиче-
ски лица  и извън Европейския 

съюз. Явно неизгодните конце-
сионни договори за български-
те подземни богатства, основно 
на цветни и благородни метали 
не стигат и апетитите се насоч-
ват към най-святото – земята, 
нашата „майка-кърмилница”, 
която е територия и необходим 
елемент на държавността. За-
щото със постепенното загуб-
ване на територия и население, 
България е обречена! 

Повдигнатият въпрос касае 
пряко българската национал-
на сигурност и всеки отделен 
гражданин. Затова ние трябва 
да бъдем информирани за ис-
тинските договорки и обеща-
ния на  премиера и управлява-
щия елит, без да се крият зад 
„класифицирана информация” 

и др. Националната сигурност 
не означава само модерна и ви-
сокотехнологична армия, тя е 
преди всичко осигурена въз-
можност за нормално същест-
вуване  и възпроизводство на 
собствения народ. Ето защо по-
литиците, независимо от смя-
ната им във властта са длъжни 
да мислят и законодателстват 
дългосрочно, а не в рамките на 
един 4 годишен мандат.  Наро-
дът е суверен, а политиците са 
неговите слуги за определен 
период от време! 

ПП „Нова Зора” следи от 
близо протичащите негатив-
ни процеси в страната през 
последните  десетина години, 
свързани с неизгодни прива-
тизационни договори, предос-
тавяне на концесии при мини-
мални и даже смешни  конце-
сионни такси, особено в рудо-
добива на цветни и благородни 
метали. Затова в Програмата 
на партията, приета на Третия 
редовен конгрес, проведен на 
14.07.2018 г. наред с редицата 
основни цели на  предлагания 
от нас Единен народен фронт / 
ЕНФ/ за спасение на  Отечест-
вото  сме записали: „Запазва-
не на подземните богатства, 
установяване на  незабавен 10 

годишен мораториум и спира-
не на всички приватизацион-
ни сделки и предоставянето на 
концесии”.

Искрено се надявам, че до-
пуснатите до сега грешки в сфе-
рата на  придобиването и полз-
ването на земеделските земи 
ще бъдат отчетени при смяна-
та на  досегашния пагубен мо-
дел на управление и бъдещо-
то  стопанисване и използване 
на този възпроизвеждащ се ос-
новен жизнен ресурс ще наме-
ри  своето достойно правно ре-
гулиране. Защото в интервюто 
на Н.Пр. Мериям Ал Мхейри се 
сочат дадености които страна-
та ни притежаваше п.във впе-
чатляващи размери благода-
рение на  отричания днес со-
циалистически строй. Сега 
и  постепенно намаляващото 
българско население се нуждае 
от диверсификация на свои-
те храни, плодове и зеленчуци, 
като се върнем към  традици-
онните наши селскостопански 
производства, преработваща 
промишленост и пр., за да се 
замени постепенно вносът на  
некачествени храни, плодове, 
напитки и др. Тогава действи-
телно ще можем да отговорим 
и на очакванията на  Н.Пр. Ме-
риям Ал Мхейри и да развива-
ме и задълбочаваме  взаимно-
изгодни  отношения. Има мяс-
то за  смесени  преработвателни 
предприятия за производство 
на различни храни, плодове и 
зеленчуци, но при запазване  
собствеността на българската 
земя. Но ако  негативните яв-
ления и процеси, на които сме 
свидетели през настоящата го-
дина, в резултат на различните 
епидемии и зарази по дребните 
животни и  птиците,  десетки и 
стотици хиляди ефтаназирани 
за преустановяване на зараза-
та, сами ще  търсим начини за 
компенсиране на загубите из-
вън страната. 

В заключение ще изтък-
на, че световните статистики и 
анализаторите  пределно ясно 
говорят за бъдещето на света, 
което зависи от  водните и хра-
нителните ресурси на планета-
та и войните ще се водят най-
често за тях, понеже касаят фи-
зическото оцеляване на мили-
ардното човечество. Ние сме 
облагодетелствани, като насе-
ляващи това райско кътче, на-
ричано България, за което сме 
изложени  постоянно на завист 
и натиск от различни страни. 
Нашето поколение ли трябва 
с лека ръка да прахоса, както 
вече много направи, и този ос-
новен ресурс на икономиката и 
последна надежда за оцелява-
нето ни като народ и държава ? 
Земята ни не е стока, тя е тери-
тория и не е за продажба !. 

22.11.2018 г.
Адв. Тодор ПРЕДоВ –д-р  

по право, криминолог, зам. 
председател на ПП „Нова 
Зора”.

Гр. София

Съюзът на българските писатели губи един от най-именитите си членове – Яворов. През 1915 
г. Съюзът на българските писатели прекратява за известно време дейността си, защото писателите 
масово отиват на фронта като офицери, като прости войници или като мобилизирани военни ко-
респонденти на в. „Военни известия” и сп. „Отечество”

ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ НА 
БЪЛГАРИЯ НЕ Е СТОКА. 
ТЯ Е ДЪРЖАВНА ТЕРИТОРИЯ!

СТРАшНИЯТ пОпЛАК НА ОТЕчЕСТВОТО

Н.Пр. Мериям Ал Мхейри, 
министър на храните и продоволствието на ОАЕ
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Без вас и вашето слово
няма да я има БългарияпАЗИТЕЛ НА ДухА НА БЪЛГАРИЯ 

уважаеми г-н Президент 
на Република България,

уважаеми г-н заместник 
министър на културата,

уважаеми гости от 12 дър-
жави – председатели и чле-
нове на дванадесет творче-
ски съюза,

Ваши превъзходителства,
Скъпи колежки и колеги – 

членове на Съюза на българ-
ските писатели,

Радостен съм, че тази вечер 
сме се събрали да отбележим 
един юбилей, който има значе-
ние за българската духовност. 
Преди 105 години група мла-
ди офицери, по чудо оцелели 
по фронтовете от Балканската 
и Междусъюзническата вой-
на, решават да спасят духа на 
Отечеството след подписване-
то на Букурещки мирен дого-
вор, сред който идеалите да бъ-
дат обединени Тракия, Мизия 
и Македония като единно цяло, 
наречено България, не се сбъд-
ват. И тези млади литературни 
творци решават да създадат 
Съюз на българските писатели, 
който да пази и съхранява духа 
на България. Сред основатели-
те виждаме създателят на бъл-
гарския символизъм Теодор 
Траянов, Стилиян Чилингиров, 
първият председател на сдру-
жението Иван Ст. Андрейчин, 

основателят на списанието на 
българските модернисти „Лис-
топад“  Димитър Бабев, Стоян 
Дринов, Стилиян Чилингиров, 
Добри Немиров, летописецът 
на Преображенското въстание 
Минко Неволин. Датата е 8 сеп-
тември. Годината – 1913-а. Ала 
младите 25-30 годишни писа-
тели вече са се обърнали пис-
мено към корифеите тогава на 
българската литература, за да 
се съгласят да бъдат почетни 
членове на новото сдружение. 
Поканени са Иван Вазов, проф. 
Иван Шишманов, проф. Алек-
сандър Теодоров-Балан, авто-
рът на „върви народе възроде-
ни“ Стоян Михайловски, Тодор 
Страшимиров, Тодор Влайков. 
И всички те се съгласяват. По 
такъв начин Съюзът на българ-
ските писатели още в самото си 
заражда обединява талантите 
на първозваните ни литератур-
ни пера. След няколко заседа-
ния на новото Сдружение към 
него се присъединяват Пейо 
Яворов, Йордан Йовков, Елин 
Пелин, проф. Александър Бала-
банов.

През 1919 г., след Втората 
национална катастрофа сдру-
жените писатели молят Иван 
Вазов да стане техен почетен 
председател. Годината е тра-
гична. Времето – страшно. Па-

триархът на българската лите-
ратура, народният поет и поче-
тен председател на БАН ИВАН 
Вазов се съгласява да приеме 
това високо призвание. Оттога-
ва и за вечни времена почетен 
председател на съюза на бъл-
гарските писатели е Иван Ва-
зов. 

Още със създаването на СБП 
членовете му е трябвало да из-
пълнят и една неописуемо тра-
гична задача.  В късната есен на 
1914 г. те организират погре-
бението на великия поет и ре-
волюционер Пейо Яворов след 
неговото самоубийство. Поста-
вят тленните му останки в из-
ящен саркофаг, покрит с бели 
хризантеми, и носят ковчега от 
църквата „Св. Георги“ /намира-
ща се в центъра на столицата/ 
до Орландовските гробища.

Във вековната история на 
Съюза на българските писате-
ли негови председатели са били 
Кирил Христов, Божан Ангелов, 
Елин Пелин, Михаил Арнаудов, 
Тодор Влайков, Добри Неми-
ров, Стилиян Чилингиров, Три-
фон Кунев, Константин Кон-
стантинов, Людмил Стоянов, 
Христо Радевски, Георги Кара-
славов, Димитър Димов, Георги 
Джагаров, Пантелей Зарев, Лю-
бомир Левчев, Павел  Ма-
тев, Кольо Георгиев, Николай 

Хайтов, Никола Радев, Николай 
Петев. Преди пет години, кога-
то отбелязахме вековния юби-
лей, излезе от печат в издател-
ство „Български писател“ дву-
томна история на СБП. Някол-
ко години по-късно издадохме 
„Азбучник“ с биобиблиографи-
ите на всички, които са били и 
са наши членове. В чест на тази 
годишнина подготвихме и из-
дадохме двутомна антология /
поезия и проза/ в която наме-
риха място творби на повече от 
700 български писатели. 

Нашият Съюз има и от-
говорността, и привилегия-
та да съхранява най-ценното 
от българската книжовност и 
да сътворява творби, в кои-
то пулсира сърцето на ново-
то време. Ние сме горди, че 
на българска кирилица, при-
зната като официален език на 
Българската държава в далеч-
ната 893 г., четат и пишат по-
вече от 300 милиона човешки 
същества. Горди сме, че тази 
азбука е създадена от бълга-
рите Св. Св. Кирил и Методий, 
обявени за покровители на 
Европа.   

Боян Ангелов,
председател на Съюза на 

българските писатели

Слово на Боян Ангелов, председател на Съюза на българските  писатели, пред тържественото
 събрание в НДК, по повод 105 години от учредяването на Сдружението на българския дух.

Калон Паргов, Корнелия Нинова, Румен Радев и Боян Ангелов, заслушани в завладяващата музика на Шопен, в изпълнение на Жени Захариева Снимки Борис Марков

Надя Попова, Кольо Георгиев и Петя Шопова

Елка Няголова и Станка Шопова 

Другарски поздрав между Ажел Вагенщайн и Корнелия Нинова
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До
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ
ИВАН АНГЕЛоВ

уВАЖАЕМИ ГоСПоДИН АНГЕЛоВ,

В 
хилядолетната ни история българската лите-
ратурна общност се вписва със своя достойна 
105-годишна биография, която ни дава пълно-
то основание да се поклоним и с признателност 

да отдадем заслуженото внимание към самобитните 
индивидуалности, събрани и днес в най-старата авто-
ритетна писателска организация у нас.

За съжаление, литературата днес не е сред най-оби-
чаните, ухажвани и обгрижени деца в семейството на 
българската култура, но тя и при тези условия е израз 
на усилията да се съхрани българският дух, да бъде ос-
новен автор на страниците, описали народните страда-
ния и съдбините на отечеството ни и в години на по-
дем, и в периоди на трагични обстоятелства. Ние и за-
това правим проекти за нова Визия за България, за ка-
узата България, за да оставим свой почерк и заедно с 
Вас да покажем, че всяко време си има и своята алтер-
натива.

В днешния тържествен ден от вашето второ сто-
летие отдаваме дължимото към учредителите Теодор 
Траянов, Стоян Дринов, Минко Неволин, Николай Ра-
китин, Иван Андрейчин, Димитър Бабев, Димитър 
Подвързачов, Димо Кьорчев, Стилиян Чилингиров, Ки-
рил Христов.

Тук споменавам и някои от първите почетни чле-
нове на Съюза, сред които са патриархът на българска-
та литература Иван Вазов, Александър Теодоров-Балан, 
Иван Шишманов, Тодор Влайков, д-р Кръстьо Кръстев, 
Пейо Яворов, Йордан Йовков, Тодор Страшимиров, 
както и първите негови председатели Иван Андрейчин, 

Кирил Христов, Иван Вазов, Елин Пелин, Михаил Арна-
удов, Божан Ангелов, Тодор Влайков, Стилиян Чилин-
гиров, Константин Константинов, Трифон Кунев, До-
бри Немиров.

Поклон и уважение и към председателите от по-но-
вата история на писателския съюз Людмил Стоянов, 
Георги Караславов, Панталей Зарев, Георги Джагаров, 
Любомир Левчев, Никола Радев, Кольо Георгиев, Нико-
лай Хайтов, Павел Матев... 

Респект и дълбоко уважение към Вас, господин Ан-
гелов, за това, че днес ръководите успешно 800-членна 
творческа писателска гвардия, събрана в Съюза на бъл-
гарските писатели!

Честит празник и на многая лета на СБП и на него-
вите творчески пера с пожелание да оставят на харти-
ен носител и в електронните медии своето дарование, 
талант, сърце, вдъхновение и умение да са истинските 
летописци на времето, в което живеем, на българската 
история и на най-новата българска култура!

Нека да е честита 105-ата годишнина на Съюза на 
българските писатели!

20 ноември 2018 г.
КАЛОЯН ПАРГОВ
Председател на ГС на БСП-София
СОФИЯ

ПРОЧеТеНО ЗА ВАСПРОЧеТеНО ЗА ВАС

Андрей ФуРСоВ

Мрежовата военно-
политическа операция – 

миграционна криза

Ф
иналната точка под 
формата на мръс-
но мастилено петно 
бе поставено от така 

наречената миграционна кри-
за през 2015 г. „Така наречена-
та“ — доколкото, според мне-
нието на редица експерти, тя в 
значително по-голяма степен 
прилича на добре планирана 
и подготвена мрежова воен-
но-политическа операция, 
комбинирайки провеждането 
на нелегални операции в об-
ластта на манипулирането на 
антропотоци, стратегически 
комуникации, крупна логисти-
ка и, разбира се, психологиче-
ски (психоисторически) кам-
пании с нанасянето на мощни 
психоудари. Целта на дадена-
та операция е създаването на 
управляем хаос; средството е 
организацията на широкома-
щабни, невиждани от време-
то на Втората световна война 
потоци на бежанци и неле-
гални мигранти. 

В дадения случай управля-
емият хаос удря по евробюро-
крацията, деморализирайки я, 
по Евросъюза, демонстрирай-

ки пълната политическа импо-
тенция на неговото ръковод-
ство. Последното не закъсня 
да си признае това. На, 2 сеп-
тември 2015 г., министърът на 
външните работи на Словакия 
Мирослав Лайчак след заседа-
ние на правителството на стра-
ната признава, че Шенгенска-
та зона де-факто е престанала 
да съществува заради масовото 
нахлуване на бежанци от Близ-
кия Изток и Северна Африка; 
към септември 2015 г. техни-
ят брой е повече от половин 
милион души, стремящи се 
не натам, както обикновено 
се случва с хората, бягащи от 
мъката, бедата и заплахата от 
смърт, а натам, където е „чис-
то и светло“ - към страните с 
високи държавни дотации: 
Германия, Швеция, в краен 
случай Франция или Италия. 

Заселването на европа 
със социални хищници
17 септември 2015 г., офи-

циалният представител на 
МВФ Джери Райс оценява си-
туацията в Европа като „хума-
нитарна криза от небивал ма-
щаб“. В въпреки че, повтарям, 
в онзи момент в Европа се на-
мират само около половин ми-
лион бежанци, европейските 
власти ги обзема такъв страх, 
че вече им се привиждат 30-

35 милиона в най-близкото 
време (изявление на говорите-
ля  на МВнР на Унгария на 19 
септември).  Всъщност, има от 
какво да се изплашат: тъй на-
речените бежанци, по-голяма 
част от които са млади и здрави 
мъже, нямат намерение нито 
да работят, нито да се асимили-
рат; те искат едно - да живе-
ят от помощи, без да работят. 
По този начин иде реч за но-
вата вълна на преселване на 
народите (Юг - Север), за за-
селването на Европа с чужди 
ѝ в етническо, културно-рели-
гиозно и расово отношение 
маси – Реконкиста, но в обра-
тна посока. Тези маси с цялата 
очевидност са настроени за ре-
ализирането на криминално-
паразитно усвояване на ареа-
ла на обитаване на сития, сра-
межливия, изгубилия ценно-
стите си и волята за съпротива 
бял европейски човек. Какво 
той, свикналият на комфорт и 
научен на толерастия, може да 
противопостави на социалните 
хищници, събрали (организи-
рали) се в етнически банди? 

Разгръщането на миграци-
онната криза нагледно демон-
стрира неготовността, а неспо-
собността на западноевропей-
ците не само да се противопос-
тавят на чуждото, но даже да се 
защитят от него, съхранявай-

ки своето достойнството при 
сблъсъка с него.  В дадения сми-
съл това е финалът на залеза на 
Европа в историческата дупка, 
финал, какъвто не би се присъ-
нил и на Шпенглер. Авторът на 
„Залеза на Западния свят“, при 
целия си песимизъм, се отнася 
с уважение към онова поколе-
ние немци и европейци, кои-
то са готови да застанат срещу 
предизвикателствата на века, а 
не да крият „тялото тлъсто“ 
в „нишите“ на комфорта. 

Миграционната криза - 
това е явление, през чиято при-
зма, като през гигантска лупа, 
могат да се разгледат немал-
ко важни тенденции за разви-
тието на Европа, не само в XXI, 
но и през изминалия XX век - 
именно тогава сериозно е за-
бъркана онази каша, която 
ние и нашите деца, а сигурно 
и внуци, ще трябва да сърба-
ме през XXI век. Тази криза е 
„моментът на истината“ за 
залеза на Европа, западния 
свят, неговото превръщане 
в Постзапад. Историческите 
нишки се опъват от миграци-
онната криза в миналото, и за 
това, за да бъде разбран - и за-
леза - необходимо е да погле-
днем и Втората световна, и къс-
ния Рим, и съвременната пост-
западна наука, и на класовите 
корени на неолибералната кон-
трареволюция и глобализация 
- само така може да се нареди 
пъзелът, да се намерят причи-
ните за случващото се и тези 
причини да бъдат назовани с 
имената им.

Отслабването на 
Евросъюза

Да, днес виждаме финала 

на залеза, доколкото иде реч за 
етнокултурното и расовото за-
местване на белите европейци, 
изтласкването им от история-
та. Френският философ Рено 
Камю така и нарича този 
процес: “le grand remplacement” 
— "великото заместване". Из-
лиза, че Шпенглер е бил прав, 
предполагайки че XXI век 
ще бъде последен за Европа? 
Финалът добива още по-фи-
налистични и упадъчни черти, 
доколкото ситуацията бе про-
вокирана от ръководството 
на Германия, икономически 
най-силната държава в Ев-
ропа. Спусъкът бе натиснат по 
време на новогодишното (31 
декември 2014 г.) послание на 
„добрата баба“ Меркел, която 
по същество покани мигранти-
те в Германия. През май 2015 
година още един добряк, ми-
нистърът на вътрешните ра-
боти Лотар де Мезиер, заявя-
ва в Берлин, че Германия е го-
това да приеме 450 хиляди бе-
жанци.  Вече следващия месец 
тълпи от мигранти започват на 
напират към Германия и съв-
сем скоро немците са прину-
дени да увеличат цифрата до 
800 хиляди. Започна кризата, 
която при това не е само нем-
ска, но и европейска. В същото 
време, когато обикновени-
те немци, италианци, гърци 
проклинаха Меркел и въртя-
ха пръсти около слепоочие-
то („бабата се побърка“), евро-
пейските, а по-точно атланти-
ческите издания се надвикваха 
да я възхваляват. В самия раз-
гар на кризата през септември 
2015 г. самата Меркел не ми-
слеше за нейното разреша-

Летописци на времето и историята

ване, не за немците, а за дру-
го: тя се обърна към Марк Цу-
кърбърг с молба по някакъв 
начин да спре критиката към 
нея от гражданите на ФРГ в 
социалната мрежа Facebook. 
Цукърбърг отговори, че работи 
по въпроса. А защо да не „рабо-
ти“? САЩ само могат да се рад-
ват от отслабването на Евросъ-
юза, именно така въздейства 
миграционната криза върху 
това неорганично образувание.

Нека запомним това но-
вогодишно обръщение от по-
следния ден на 2014 година и 
от него се отправим почти 30 
години назад във времето, в 
година 1973-та,  най-малко-
то с нищо не предвещаваща 
за болшинството европей-
ци предстоящи беди. Наис-
тина, завършва „щастливото 
тридесетилетие“ (1945—1975 
г.), но за това, че то свършва, 
малцина са се замисляли, бол-
шинството, буквално обзето 
от синдрома на Сидоний Апо-
лонарий, живее с инерцията от 
1950-1960-те години. Знаците 
са на стената, още повече, пре-
дупрежденията за тях - „полич-
бите“, почти никой не ги за-
белязва. 

Почти никой. Но не 
всички. 

През 1973 година във Фран-
ция излиза романът „Лагерът 
на светците“ (“Le Camp des 
saints”) на писателя и пътешест-
веника Жан Распай. Той бързо 
се превръща в бестселър. В рома-
на се описва масовата миграция 
от Третия свят, която обхваща 
Европа и най-вече Франция. 
Специфичният спусък за тази 
масова миграция става заявле-
нието на белгийското правител-
ство, че е готово да приеме нуж-
даещите се деца от Третия свят. 
Не е ли предсказание за послани-
ето на „баба Ангела“? В романа 
белгийската инициатива също 
предизвиква криза. Началото 
полагат събитията в Калкута, къ-
дето тълпа от майки помита пор-
тите на белгийското консулство, 
помита консула и настоява за не-
забавно отправяне на децата в 
Европа. Белгийците се пробват 
да дадат заден ход – но вече е 
късно. Скоро индийската тълпа 
се сдобива с водач-месия, сакат 
урод, който призовава всички да 
плават с лодки до Европа и да я 
превземат по мирен начин – ни-
кой няма да посмее да стреля по 
жените и децата. И ето, армадата 
плава – дълго. Най-накрая, след 
много месеци път тя се появява 
край южните брегове на Фран-
ция.  По-голямата част от жите-
лите на района, където мигран-
тите слизат на брега, са ужасени.
обаче някой друг се радва. 

Романът съдържа следния 
епизод. Стар професор, с ви-

сока култура, слуша Моцарт в 
дома си в момента, в който ми-
грантите слизат на брега. Мест-
ното население бяга, професо-
рът си мисли, че е останал сам. 
В този момент в дома му на-
хълтва млад французин, тип 
хипи, и започва да се глуми със 
стареца, говорейки му, че него-
вото време, неговата култура и 
неговата страна са свършили, и 
славейки новата страна, която 
пришълците от Третия свят, 
заедно с французите като 
него, студента, ще създадат 

на мястото на Франция. Про-
фесорът не спори с натрап-
ника: „Да, това, че моят свят 
няма да доживее до сутрин-
та, е повече от вероятно, но 
аз имам намерение напълно 
да се насладя на последните 
му мигове“. С тези думи той 
вади револвер и убива наг-
леца. 

Междувременно, сблъск-
вайки се с мирното ненасил-
ствено настъпление на миг-
рантите, всичките държав-
ни структури на Франция се 
оказват безсилни. Нито по-
литиците, нито военните не 
желаят да поемат отговор-
ността за твърдото решение 
на проблема – а друго реше-
ние няма. В същото време из-
вестните медийни лица при-
ветстват слезлите от лодките и 
настояват властите да ги при-
емат. Романът завършва така, 
че Франция капитулира, прие-
ма слезлия на брега милион, и 
е разбираемо каква е позици-
ята на автора: да бъдат пусна-
ти пришълците, чуждите – оз-
начава да бъдат унищожени 
французите, тяхната култура и 
морал. 

Критики и 
противопоставяне на 
статията на Распай
Въпреки, че книгата на 

Распай започва като бестсе-

лър, много скоро около нея 
възниква заговор на мълча-
нието. Това, че „Лагерът на 
светците“ е бил преведен на 
няколко европейски езика и 
към 2006 година в Европа са 
отпечатани над 500 хиляди ек-
земпляра – това е заслуга на 
антимиграционните организа-
ции, които финансират изда-
нието. 

През 1985 година Распай 
се връща към темата за миг-
рацията в статия, написана 
за Le Figaro Magazine в съав-

торство с уважаемия демо-
граф Жан-Фернан Дюмон. 
Статията „Ще бъде ли Франция 
френска през 2015 година?“ е 
отпечатана на първа страница 
и е съпроводена с рисунка: Ма-
риана (националният символ 
на Франция) в чадра. Авторите 
на статията пишат, че ръстът 
на неевропейското население 
в перспектива носи заплаха за 
френските ценности и култура. 

Откъм разръчканото змий-
ско гнездо правителствени чи-
новници и платени учени върху 
Распай и неговия съавтор се из-
сипва вал от критика. Жоржина 
Дюфоа, министър на общест-
вените работи, нарича статия-
та „отзвук от нацистките те-
ории“; министърът на култура-
та Жак Ланг определя статията 
като „смешна и гротескова“, а 
Le Figaro Magazine е обвинен от 
него, че е орган на расистката 
пропаганда. Тогавашният ми-
нистър-председател на Фран-
ция Лоран Фабиус не намери 
да прави нищо по-добро, освен 
да започне спешно да убеждава 
всички, че имигрантите внасят 
голяма лепта в богатството на 
Франция – а нали Распай и Дю-
мон  пишат не за достъпните, 
според разбирането на Фабиус, 
земни неща като богатството, а 
за нещо по-сериозно. 

Критиците на статията, раз-

бирайки че техните аргументи 
носят емоционално-пропаган-
ден характер, бяха длъжни да  
противопоставят поне нещо 
реално, но с това се получи зле. 
Същата тази Дюфоа се опи-
та да опровергае оценката на 
Распай и Дюмон, според кои-
то във Франция всяка година 
пристигат приблизително 59 
хиляди имигранта - и цопна в 
локвата: статистиката за 1989 
година сочи още по-голямо 
число – 62 хиляди. Времето 
показа правотата на писате-
ля и демографа: през 2006 го-
дина Франция е приела 193 
хиляди мигранта, през 2013-
та те вече са 235 хиляди. 

През същата тази 1985 г. в 
увода към новото издание на 

„Лагера на светците“ Распай 
пише, че неговите предсказа-
ния за гибелта на западната 
цивилизация се оказват ве-
рни. Распай принадлежи към 
този рядък, измиращ тип ви-
сококултурни и обладаващи с 
напрегнато цивилизационно и 
етнорасово съзнание европей-
ци, които помнят предупреж-
дението на Стефан Цвайг: 
всичко, което обичате, дори да 
иде реч за най-великата циви-
лизация в историята, може да 
бъде пометено и унищожено 
от тези, които не са достой-
ни за него. Тоест, от агресивни-
те чужди, ще добавя аз.

През юни 1991 г. 66-летният 
писател публикува във вестник 
„Фигаро“ статията „Родината, 
предадена от републиката“. 
Международната лига за бор-
ба с расизма и антисемитизма 
се опитва да го съди, но съдът 
отклонява иска им.

Пророческият роман
Символично е, че в един ле-

тен ден на 2001 година, в 4 часа 
сутринта, лодка с 1500 кюр-
ди-бежанци от Ирак акости-
ра на южния бряг на Франция.  
Слизайки на брега, кюрдите се 
хвърлят да тропат на вратите 
на местните жители, за да бъ-
дат пуснати вътре. Всичко това 
се случва само на 50 метра от 
онази къща, където през 1972 

година в продължение на 18 
месеца Распай пише своя про-
рочески роман. Днешната ев-
ропейска реалност не само 
съответства на пророчест-
вото, но и многократно го е 
преизпълнила. 

И последните щрихи. След 
напускането от длъжност на 
Александър де Маранш (ди-
ректор  на френската специ-
ална служба SDECE през пе-
риода 1970-1981 г.), известен 
антикомунист и антисъвет-
чик, изтича информация че 
още в средата на 1970-те го-
дини той е участвал в секрет-
ни преговори между пред-
ставители на Западна Европа 
и краля на Мароко Хасан II. 
Ставало е въпрос, нито много, 
нито малко, за строителство-
то на тунел под Гибралтарския 
пролив, който да улесни доста-
вянето на мигранти от Северна 
Африка в Европа. Тези прего-
вори не водят до нищо, нищо 
не било построено, но въпреки 
това мигрантите от края на XX 
и началото на XXI век „наво-
дниха“ Европа и без никакъв 
тунел. Все още не е „с огън и 
меч“, но е „потоп“, и в Европа 
не се виждат герои като пан 
Володиевски, способен да я 
защити със сабята си, или Ян 
Собиески, прогонил турците 
от стените на Виена през 1683 
г. В дадения контекст, обаче, е 
важно друго: още през 1970-те 
години силните на този свят 
са планирали миграционния 
поток от Третия свят към Ев-
ропа. 

Защо? И само в 
икономиката ли е 

работата? 
Икономическата потреб-

ност от мигранти възниква 
в Европа след края на Вто-
рата световна война. В част-
ност, във Великобритания 
Актът за имиграцията е при-
ет през 1948 година и през съ-
щата година с кораба Empire 
Windrush пристигат първите 
мигранти от Уест-Индия. Про-
цесът вървял постепенно, ни-
кой или почти никой не е пред-
полагал, в какво ще се излее 
това. А когато – през 60-те – се 
излива, оказало се, че разби-
ране как да се реши въпросът 
няма; британското правител-
ство просто не знаело какво да 
прави с миграцията. В края на 
60-те ситуацията се изостря 
до такава степен, че през април 
1968 година 75% от допита-
ните британци се изказват за 
ожесточаване на контрола на 
имиграцията, а съвсем скоро 
това число нараства до 83%. 

На 20 април 1968 г., ре-
агирайки на настроенията 
на съгражданите си, минис-
търът на отбраната в пра-
вителството в сянка на кон-
серваторите Джон Енох Па-
уъл (1912—1998) произнася 
знаменитата си реч „Реки от 
кръв“. 

На стр. 10

Новата вълна на преселване на народите Юг - Север, цели заселването на Европа с чужди в кул-
турно-религиозно и расово отношение етнически  маси – Реконкиста, но в обратна посока.

АНГЕЛЪТ НА СМЪРТТАВремето на чудесата отмина и ще  ни 
се наложи да търсим причините  
за всичко, което става на света. Уи-
лям Шекспир, „Хенри V“ 

На нас ни харесва тази работа - да нари-
чаме нещата с истинските им имена. Карл 
Маркс 

Преди сто години Освалд Шпенглер пуб-
ликува своята знаменита книга „Залезът 
на западния свят“, повече известна като 
„Залезът на Европа“. Шпенглер реагира на 
крушението от хода и резултатите на све-
товната война, на това, което Карл Полание 
е нарекъл „цивилизацията на XIX век“. Сега 

ние знаем, че през 1918 г. залезът тепърва 
започва. Неговите по-нататъшни вехи са: 

— 1945 г., когато Европа престава да иг-
рае ролята на геополитически (геоистори-
чески) субект и се оказва поделена на зони 
на влияния, както някога предупреждава 
Наполеон, между Русия и САЩ;

— 1968 г., когато така наречената сту-
дентска революция, а по-точно, това, кое-
то се крие зад нея, нанася страшен удар по 
запазилите се европейски ценности, рязко 
ускорявайки процеса на американизация, 
деевропеизация на Европа и превръщане-
то на Запада в Постзапад. 
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В 
нея той много твърдо 
се изказва по въпро-
са за миграцията, от-
белязвайки опасност-

та от приемането на „петдесет 
хиляди души на издръжка вся-
ка година“ в страната. „Когато 
гледам бъдещето, обземат ме 
мрачни предчувствия, и като 
римлянин (Вергилий - бел. А. 
Фурсов) аз виждам Тибър, из-
пълнен с кръв“. 74% от британ-
ците поддържат позицията на 
Пауъл. Въпреки това, премиер-
ът в сянка (и по „съвместител-
ство“ непоправим педофил) 
Едуард Хит веднага гони Па-
уъл от кабинета, получавайки 
при това 69-процентно осъж-
дане от страна на британци-
те. 

Според аналитиците, Па-
уъл е имал всичките шансове 
да измести Хит, да стане водач 
на консерваторите и в перс-
пектива да спечели изборите. 
Между другото, не е изключе-
но, че в този случай по друг на-
чин би се развила политическа-
та кариера на Маргарет Тачър. 
На нея разчистват мястото, из-
тласквайки Хит с помощта на 
убийствен компромат: срещу 
Пауъл, когото Хит отстра-
нява като конкурент, такъв 
компромат няма. 

Белите са вече 
малцинство

През 1970-те и особено 
през 1980-те години, кога-
то управлява Тачър, количе-
ството мигранти във Вели-
кобритания става такова, че 
политиката за намаляване на 
числеността им при запазва-
нето на съществуващия във 
Великобритания политиче-
ски режим се оказва невъз-
можна: точката за невъзмож-
но връщане е премината – и 
това е едно от „достиженията“ 
на Тачър. Именно през години-
те на нейното управление, как-
то забелязва Андрю Норман 
Уилсън, автор на трилогията за 
британската история XIX—XX 
в. ("Викторианци", "След вик-
торианците", "Нашите време-

на"), Великобритания престава 
да бъде нечий дом и става „дом 
ничий“ (“nobody’s house”).

През 1980-1990-те години 
миграцията във Великобри-
тания се разгръща под зна-
мената на мултикултурали-
зма (Вижте статията „Зловещи-
те Мулти-Култи“ на А. Фур-
сов, бр. 31 на Нова Зора от 31 
юли 2018 г.). Особено усърдие 
проявява правителството на 
Тони Блеър (от 1997 г.), отва-
ряйки широко вратите за ми-
грантите. По мнение на анали-
заторите, голяма и доста злове-
ща роля за това играе Барба-
ра Рош,  министър по делата 
за предоставяне на убежище 
и имиграцията (Asylum and 
Immigration Ministry). Давайки 
като пример своето семейство, 
преселило се във Великобрита-
ния през XIX век, тя се опитва 
да убеди всички, че миграция-
та не е нещо ново, че Англия 
винаги е била страна на ми-
гранти, например норманите, 
завоювали я след битката при 
Хастингс през 1066 година.   

Това, разбира се, е лъжа: 
норманите през XI век съста-
вляват 5% от населението на 
Англия, докато през 2002 годи-
на преброяването на населени-
ето в Англия и Уелс констати-
ра: в близките 10-15 години 
бялото население на Лондон 
ще бъде малцинство, а мю-
сюлманското население на 
страната ще се удвои. Спо-
ред преброяването от 2012 го-
дина само 44,9% от жителите 
на Лондон се определят като 
бели британци, броят британ-
ци, живущи в страната, но ро-
дени извън пределите, е нарас-
нал на 3 милиона. През 2014 
година жените, родени извън 
пределите на Великобрита-
ния, са осигурили 27% от но-
вородените в Англия и уелс; 
при 33% от децата, в крайна 
сметка, поне единият родител 
е бил имигрант. Учудващо ли 
е, че именно в Англия броят на 

привържениците на христи-
янството намалява с най-бър-
зи темпове? Освен това, нор-
маните в расово и религиозно 
отношение не се различават от 
по-голямата част жители на ос-
трова. 

Разбира се, всичко това не са 
аргументи за „фаталната“ Бар-
бара Рош: тя повтаря мантрата, 
че даже упоменаването на поли-
тиката за имиграцията, да не го-
ворим за дискусиите по темата, 
е проява на расизъм, а всякакви 
опасения по повод въпроса за 
миграцията е расизъм, фаши-
зъм и ксенофобия. И това при 
положение, че като цяло белите 
британци се отнасят към миг-
рантите доста търпимо или, из-
ползвайки мерзкия термин, „то-
лерантно“. Обръщам внимание 
на агресивността на привърже-
ниците на мултикултурализма 
и отсъствието на толерантност, 
към която те така обичат да при-
зовават. Много често те блоки-
рат, пресичат даже опитите за 
неутрално, спокойно обсъждане 
на проблема, квалифицирайки 
ги като расизъм, нацизъм, ксено-
фобия и... нетолерантност. 

Днешната ситуация във Ве-
ликобритания е такава: в 23 от 
33 района (borough) на Лондон 
белите са вече малцинство, а 
властите и средствата за масо-
ва информация горещо при-
ветстват този факт – не по-мал-
ко горещо като при хомосексуал-
ните бракове. Броят на тези, кои-
то се определят като християни, 
е намалял от 72% на 59% (т.е. от 
37 милиона на 32 милиона), до-
като броят на мюсюлманите се 
е увеличил от 1,5 милиона на 
2,7 милиона. На пръв поглед съ-
отношението не изглежда запла-
шително. Обаче, както смятат 
експертите, първо, представени-
те числа не отчитат нелегалните 
мигранти; второ, въпросът не е 
в количеството, а в качеството: 
мюсюлманите са много по-ак-
тивни в своята вяра, по-добре са 
организирани и са подготвени за 

конфликтите с прилагане на на-
силие; трето, заради боязънта, а 
също така в съответствие с ло-
гиката на толерантността и мул-
тикултурализма властите, като 
правило, заемат страната на мю-
сюлманите. В своята готовност 
за умиротворяване (терминът 
“appeasement” (помиряване) ня-
кога се е употребявал относно 
политиката на Чембърлейн по 
отношение на Хитлер – заради 
мира на всяка цена) британски-
те власти са готови да забранят 
на учениците носенето на кръс-
тчета и коледните тържества, за 
да не нараняват религиозните 
чувства на мюсюлманите. 

Има просто въпиещи слу-
чаи. Ще приведа два. 

Случай първи. През 2009 
година при завръщането си от 
Афганистан Кралският ан-
глийски полк преминава в 
параден строй през град Лу-
тън. Мнозина бели британци 
(белите са 45% от жителите на 
Лутън) излизат за да привет-
стват военните. Едновременно 
с това членовете на ислямист-
ката група „Ал-Мухаджирун“ 
гръмко протестират, наричай-
ки войниците „убийци“, „убий-
ци на деца“ и подобни. Когато 
белите британци правят опит 
да озаптят ислямистите, поли-
цията идва на помощ на по-
следните, заплашвайки бели-
те с арест. В отговор последни-
те решават да създадат група 
English Defence League (Ан-
глийска лига за защита), коя-
то в продължение на няколко 
години организира протестни 
акции  срещу насилствените 
действия на ислямистите. По-
лицията, като правило, ни-
кога не е заемала страната на 
Лигата, не реагира на напа-
денията на ислямистите сре-
щу членовете на Лигата, ня-
колко пъти арестува нейния 
ръководител Том Робинсън, 
а след това направо го изпра-
ща в затвора.

Случай втори. През януа-

ри 2011 г. в съда на олд-Бейли, 
Лондон, съдят банда от девет 
пакистанци и двама североаф-
риканци, които в продължение 
на няколко години в Оскфорд-
шир похищават, насилват и про-
дават като секс-робини момиче-
та на 11-15-годишна възраст. 
При това, една от тях е дамгоса-
на с буквата „М“ от нейния соб-
ственик, който се казва Муха-
мед. Болшинството от моми-
четата са били бели британки. 
Разследването показва, че бан-
дитите са действали в пълно 
съответствие с характерните 
за исляма възгледи на това, как 
трябва да се отнасят към жените 
и децата-немюсюлмани. 

Пресата, отразяваща 
съдебния процес, 
не се осмелява да 
напише за членове-

те на бандата като за мюсюл-
мани, тя лицемерно пише за 
тях като за „азиати“. Обаче не 
само журналистите, подчер-
тава Дъглас Мюрей, автор на 
книгата „Странната смърт 
на Европа“, но даже полицей-
ските служители и съдиите се 
държат така, сякаш тяхната 
работа е нещо като посред-
ничество между областта на 
фактите и обществото. В по-
добни случи във всички евро-
пейски страни пресата прак-
тически се държи по аналоги-
чен начин. Например, в Ротер-
дам за периода 1997-2014 г. в 
мюсюлманските общности са 
регистрирани 1400 случая на 
детска секс-експлоатация. 
Пресата и властите направиха 
всичко възможно, за да поту-
лят скандала. И само настой-
чивостта на журналистите, по-
някога само един-двама, кои-
то не се боят от ислямистките 
заплахи, нито от либералните 
обвинения в „професионален“ 
или „институционален“ раси-
зъм, позволява да бъде пробит 
заговора.

18.06.2018 г.
Източник: http://

andreyfursov.ru/news/angel_
smerti/2018-06-18-714

Превод от руски език
Гияс Гулиев

тта на труда, тогава ние би-
хме имали най-висока форма 
на едро производство, в което е 
възможно приложение на най-
съвременните технически зна-
ния.“ /Д. Благоев,съч.т.VII,стр. 
517,С,1953г./ 

За края на 19 век това е ис-
тинско прозрение, г-да нови 
демократи. Постигането е въз 
основа на задълбочен анализ 
на икономическото положе-
ние в страната и очертаващи-
те се неблагоприятни тенден-
ции в развитието на селското 
стопанство у нас и в никакъв 
случай под нечие чуждо вли-
яние. Нямало е тогава Съвет-
ски съюз, нямало е Ленинов 
кооперативен план. Имало е 
богато и разнообразно коо-
перативно движение в света. 
И най-вече у нас.

Да е прочел Иван Костов 
нещо подобно, да се е запознал 
д-р Желев поне с резултатите 
в родното село на своята съ-
пруга Грозден? Да е погледна-
ла г-жа Мозер резултатите на 
кооперативното движение 
по време на управлението на 
Стамболийски? А те другите 
като тях „побързаха да скъсат 
собствената си опашка първи, 
с оглед на новото течение на 
събитията“, както казваше по-
койният проф. Марко Семов.

Нека припомним: за пръв 
път в света Ал.Стамболийски 
обявява кооперативната идея 
за НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ. 
„През кооперацията трябва да 
преминава всичко: производ-
ство, търговия, износ...“ се каз-
ва в правителствената програ-
ма на Стамболийски. Това поне 
трябваше да знае г-жа Мозер по 
силата на служебната и йерар-
хия, а не да настоява за връ-
щане на земята в реални гра-
ници и с побити колчета! 

И вкупом тези хора, идвай-
ки на власт, приеха закон, с 
който премахнаха коопера-
тивните стопанства, но 2 800 
от тях отново изникнаха. Кой 
упражняваше над тях насилие? 
Същите тези властници, които, 
както се казва, ги изтощиха до 
край. И да се гордееш с това! 
Така могат да мислят и дейст-
ват само хора, справедливо на-
речени „пещерни антикомуни-
сти“.

Глас в пустиня
А имаше трезви гласове, ко-

ито приканваха към по-трезв 
подход при промените, на т.нар 
Преход относно най-вече в най-
важния за страната отрасъл – 
селското стопанство. Мисля, че 
имам морално право да причис-
ля и себе си към тях. В моя пуб-
ликация във в.“Кооперативно 
село“ отправих призив към 
участниците в Кръглата маса 
да изградят комисии от специ-

алисти, които да обходят стра-
ната и да се допитат до коопе-
раторите от какви промени се 
нуждае отрасълът. В друг вест-
ник поканих лично г-жа Мозер 
да се срещне със сдружени земе-
делци от Бургаския район и да се 
допита до тях. Глас в пустиня. Те 
знаеха, че командата е друга и че 
трябва да се изпълнява. Изпъл-
ниха я. И какво? Всички в страна-
та виждат и знаят. Да свършиш 
най-коварното дело на прехода 
– погром над изконния за Бъл-
гария отрасъл, да пуснеш съвре-
менния башибозук – ликвида-
ционните съвети, да опустошат 
всичко и да се гордееш с това! 
Е, май много ви дойде господа 
реформатори. Иска ви се отно-
во да изплувате над водата, но 
няма да я бъде...

Нека още веднъж върнем 
топката малко по-назад. 

Известно е, че до края на 
Втората световна война 85 на 
100 от нашето население жи-
вее в селата. Близо милион и 
половина от него е така на-
речената скрита безработи-
ца. Това са безимотни и ма-
лоимотни селяни. Те нямат и 
не могат да имат целогодишна 
работа, а не могат и да се влеят 
в редиците на работническа-
та класа в градовете, тъй като 
е съвсем слабо развита и про-
мишлеността. Тези хора виж-
дат спасението в сдружаването . 
Затова кооперациите – потреби-
телни, занаятчийски, земеделски 
никнат като гъби. Затова Бълга-
рия първа в бившия социалис-
тически лагер приключи коопе-
рирането в селското стопанство. 
Знам, ще попитате: 

въобще ли не е имало 
насилие? 

опазил ме Бог! Имаше и 
преди Втората световна вой-
на, имаше и след това. Да спо-
менем само някои от негови-
те форми: неравностойни за-
менки на земи при оформяне 
блоковете на ТКЗС; непосил-
ни държавни доставки; има-
ше и „съветване“ в тъмните 
стаички спрямо най-отяв-
лени противници на новата 
власт. Но покрай сухото го-
реше и суровото - пострадаха 
и някои средни стопани. Но 
имаше и друго: осъдени бяха 
партийни величия, които си 
позволяваха принудата при 
кооперирането. Такива слу-
чаи имаше в цялата страна, 
но най-много бяха във Ви-
динско, Ломско и на някои 
други места.

На V конгрес на БКП бе 
изрично подчертано, че ко-
оперирането трябва да ста-
ва при запазване на частна-
та собственост върху земята 
и на рентата. И никъде в пар-
тийните документи няма дума 

за насилие. Защото насилието 
ражда насилие. Така бе преди 
войната, а броят на коопераци-
ите растеше. Насилието след 
войната не помагаше, а прече-
ше на кооперативното дело 
на селото. Резултатите на 66-те 
земеделски кооперации от пре-
ди войната и на първите след 
нея бяха достатъчно убедител-
ни, нямаше никаква нужда от 
насилие и то не е било партий-
на политика. Неговите проя-
ви бяха въпрос на лично пре-
сторени на партийни активи-
сти които превратно разбираха 
своите задачи.

ИСТИНАТА ЗА 
МАСОВИЗАЦИЯТА

Този въпрос, по мое дъл-
боко убеждение, и досега не е 
изследван докрай. Още не се е 
родил народопсихолог от ранга 
на Иван Хаджийски, който да 
надникне дълбоко в душата на 
средняка, когото навремето на-
ричахме „човекът с две души“. 
Едната – като собственик на 
земя го теглеше напред с на-
деждата да я увеличи, да за-
богатее. Това трудно можеше 
да му се отдаде, тъй като над 
тях тегнеше дълг от 20 ми-
лиарда лева по тогавашния 
курс към банки, към частни 
лихвари и към едри собстве-
ници. Кога можеха тези хора 
да се разплатят! Крепеше го 
собствената земя, която той и 
членовете на семейството му 
отглеждаха като селскостопан-
ски работници и част от която 
постепенно с времето губеха. 
Пред очите ми е най-голяма-
та нива на секретар-бирника 
в родното ми село. Отдалеч 
тя приличаше на сиромашка 
дреха – кръпка до кръпка от 
присъединените към нея ни-
вички с незаравнени още си-
нури. Всеки може да се досе-
ти колко „доброволно“ е ста-
вало всичко това! 

Кои бяха истинските „на-
силници“ преди масовиза-
цията? Поставям насилници 
в кавички. Това бяхме ние 
среднощколниците, студен-
тите, войниците. Знаят ли 
гробокопачите на земедел-
ски кооперации колко дни и 
нощи сме разяснявали, спо-
рели, доказвайки на своите 
родители, че в кооперациите 
е тяхното бъдеще. Само там 
те могат да осъществяват сво-
ята мечта за модерно земеде-
лие. И им привеждахме при-
мери с оцелелите земеделски 
кооперации преди войната 
и първите сполуки на изгра-
дените веднага след войната 
и обединените ТКЗС с  масо-
вото внедряване в производ-
ството на наука, на интензив-
ните фактори: механизация, 
химизация, нови сортове, 

напояване. Как за председа-
тели, бригадири, звеноводи 
започнаха масово да се изби-
рат опитни средни селяни. И 
как те все по-често започнаха 
да казват вместо „моето“, „на-
шето“. Нашият язовир, на-
шата кравеферма, нашия мо-
дерен лозов масив и т.н, съз-
дадени с техния опит и труд. 
Това преобърна нещата, г-да 
нови демократи, а не вашата 
Голяма лъжа за насилието.

И ако творческата ни инте-
лигенция създаде и романи, 
и сценарии, и песни за този 
период, ние още не сме ви-
дели творческата реализация 
на този по-предишен етап, на 
тази изключително сложна ду-
шевна борба, докато среднякът 
каже: влизам. Подтиснати са, 
не смеят да се изявят. Та наши-
те телевизии забраниха редица 
хубави филми. За тази човеш-
ка драма забравихме и ангело-
гласната Вълкана Стоянова, ко-
ято като викне „ Нягол на Мил-
ка думаше“, та да настръхнеш, 
а кръвтта ти да заври и да се 
почувстваш истински БЪЛГА-
РИН! Еех!... 

Бумерангът. 
Но расте талантливо мла-

до поколение. За радост на 
всички ни от всяко междуна-
родно състезание то се за-
връща не с един-два, а с цял 
вързоп златни и сребърни 
медали. Освен с тези заслуже-
ни отличия, то носи и нови по-
знания за бързо променящия 
се свят. И прави съпоставка с 
нашата страна, търси отговор 
къде сме сега, и защо и къде 
сме били и каква е причината 
и за едното и за другото. Тъжи 
това младо поколение, че вмес-
то напред, с влизането в Евро-
пейския съюз, сме се смъкнали 
на дъното. Не стига това, ами и 
още дълбаем надолу. Логично 
е да питат защо е така? Науча-
ват от разни източници, осо-
бено средношколниците и сту-
дентите, че сме били сред 8-те 
най-развити страни в Евро-
па, сред 27-те страни в света 
в промишлеността. България 
е била на второ място в Евро-
па по производство и износ 
на плодове и зеленчуци, на 
консерви, на сирене и каш-
кавал, а сега внасяме 80 % от 
тях, с далеч по-лоши вкусови 
качества. Били сме сред мал-
кото страни в света по раци-
онално хранене на населе-
нието, а сега?... от никъде не 
може да се чуе, че този наш 
среден селянин , поемайки 
кооперативните дела изрази 
още по-убедително голямата 
си любов към ЗЕМЯТА. Той 
направи чудото: само за едно 
десетилетие (1960-1970г) уд-
вои добивите от основните 
селскостопански култури. Да 
сте чули това през последни-
те три десетилетия?

Мисля си още: ако някое от 
тези будни деца запита сега, през 
новата учебна година, своя учи-

тел, защо след като сме били в 
много отношения сред пър-
вите в Европа и в Света, в об-
ластта на селското стопанство, 
сега ядем безвкусните чужди 
плодове и зеленчуци? По-въз-
растните бързо, бързо биха им 
отговорили, защото помнят ми-
налото. Но младите ще се водят 
по учебника, където черно на 
бяло е записана Голямата лъжа, 
че всички селяни са насила 
вкарани в ТКЗС, затова отра-
сълът е толкова изостанал. 

Та има ли по-голяма гнус 
от това – да караш младия учи-
тел да си служи с лъжа! Госпо-
ди, Господи, до къде сме я до-
карали?!

Е
то такива мислихме - ни-
кога не е късно да се тър-
си истината и да се отсто-
ява. Днешните наши уп-

равници вписаха Голямата лъжа, 
която ме гнети и в учебниците. 
Те хвърлиза този бумеранг сре-
щу бъдещето на България.

И не си дават сметка, че все-
ки бумеранг се връща. И удря 
право в челото.

от стр. 12

П
рактиката от преди 
Втората световна вой-
на показва, че дребни-
те собственици виж-

дат изход в различните фор-
ми на обединяване. Комунис-
тическата партия тогава не е на 
власт, та да упражнява насилие, а 
такова е имало и то твърде жес-
токо. от кого? от тогавашна-
та власт. Министерството на 
вътрешните работи изпраща 
писмо №260 от 1928 г. до всич-
ки полицейски управления с 
категоричното нареждане да 
се спре този процес. Навярно с 
„агитация”?! 

Има защо да се тревожи 
тогавашната власт: засягат 

се интересите на буржоази-
ята – едрите собственици, 
търговците и лихварите. Раз-
турени са възникналите вече 
различни форми на сдружава-
не на безимотни и малоимот-
ни селяни в селата Руженци, 
Великотърновско, Дерман-
ци, Ловешко, Бяла Слатина, 
Пазарджик и на други места. 
Въпреки големия терор коопе-
рацията в с.Руженци оцелява 
цели пет години!

Ще приведа още един при-
мер, на който лично съм свиде-
тел. Като средношколец живе-

ех в една квартира в Бургас със 
сина на учредител на коопера-
цията в с. Пирне, Айтоско. За 
да я разтурят, мобилизираха 
членовете на управителния 
съвет. Заместиха ги с  други. 
Мобилизираха всички годни 
за военна служба в селото. И 
това не помогна. Заместиха 
ги възрастни, жени и младе-
жи- Кооперацията не само че 
оцеля, но успя да обхване це-
лия стопански живот в село-
то. На 9 септември 1944 г. ня-
маше частни кръчмари, лихва-
ри. Какъв по-добър пример от 

този за кооперативните тра-
диции у нас. Най-добре те са 
описани в мемоарните книги 
на Иван Маринов „За добро-
то на хората” от Грозден, на 
Бочо Илиев „Бразди във време-
то” от Слатина и др. При тази 
жестока диктатура, при този 
фашистки режим, в 66 населе-
ни места в страната земедел-
ските кооперации са оцелели 
до края на Втората световна 
война. И да твърдиш, че всич-
ки селяни са насила вкарани 
в ТКЗС е направо ЦИНИЗЪМ. 
При това тогава комунистите 

не са на власт. И да повториш, 
че колективизмът бил чужд 
на българския селянин. Как го 
разбрахте, бе господа? 

Имало е, има и ще има 
разумни люде в България. 

Чуйте какво пише един 
от тях: :... „Ако нашите земе-
делци биха се съединили в коо-
перативно земеделски друже-
ства, ако те биха съединили зе-
мята си, труда си, средствата 
си за производство, тогава биха 
били свидетели на едно голямо 
развитие на производителнос-

АНГЕЛЪТ НА СМЪРТТА
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Нямам твоите думи, от тогава го знам,
но ти пиша сега, срещу Нова година,
че в милионния град пак съм сам,
а половината от живота ми тук мина.
Моят Кьолн е удавен в сива мъгла,
катедралата Кьолнска се губи в небето,
при мен, като в стара картина е дошла 
Света София. И на гроба на Вазов свещичка свети.

Звучи тъжно, сантиментално е даже,
но така е и не мога да не ти го кажа.

Инак, както при певеца, всичко ми е наред.
Тук няма време за маене – как си, къде си:
влизам през пропуска в осем без пет
и излизам в седемнайсет и десет.
Като метрото съм точен. Притъмнелият час,
магазинът, квартирата, на коленете – одеяло,
микровълновата печка, чая и далечният глас
от грамофона с онова облаче ле бяло.

Пак стана тъжно, както по-горе, 
но така е. И как да не го повторя.

Пред голямото огледало се спрях сутринта.
Това пък защо ти го разправям?
Разперих ръце и силуетът ми се очерта
като кръст... Ама че дива представа!
Но нали – сам човек, срещу северен глух калкан.
Има и други, разбира се, бройка отбрани...
Аз съм към друг параграф закован
и бих казал, че тъй е със всеки изгнаник.

Натъжих те. Но снех за миг самотата си огромна.
Поздрав на Плевенска мъжка. Ако ме помни. 
И прегръдка от мен.
Асен.

Р
азмисли за кооператив-
ното земеделие и за Го-
лямата лъжа, че всич-
ки селяни били насила 

вкарани в ТКЗС
Ще рече читателят: не е 

ли вече твърде късно да се 
повдига този въпрос? Ами 
щом авторите на тази Голяма 
лъжа не се умориха да я пов-
тарят, та и в учебниците дори 
да я впишат, значи вярват на 
гьобелсовата теория, че хи-
ляди пъти повтаряната лъжа 
става истина.

Само че Голямата лъжа на 
хитлерофашизма донесе над 
50 милиона невинни жерт-
ви на човечеството, а наша-
та – десетки милиарда лева 
загуба за цветущото ни сел-
ско стопанство. Да съсипеш 
укрепнало и проспериращо 
кооперативно производство, 
да го сринеш из основи, за да 
угодиш на европейските си 
и западно океански господа-
ри, да превърнеш България 
от един от най-големите сел-
скостопански производите-
ли и износители в Европа на 
плодове и зеленчуци, грозде, 
сирене и кашкавал, консерви 
във вносител?! Как не се умо-
риха тъй наречените „нови де-
мократи” да повтарят тази Го-
лямата си лъжа за социалисти-
ческата България, как не мо-
жаха поне веднъж да кажат: 
СБЪРКАХМЕ? Не! И имат на-

халството да твърдят, че бъл-
гарският селянин бил инди-
видуалист, не обичал колек-
тивното и насила бил вкаран 
в ТКЗС. Биха ли могли да кажат 
тези господа къде го прочетоха 
това, от къде го научиха? Няма 
да могат. А ние ще им припом-
ним друго. Още през Средно-
вековието богомилите препо-
вядват да се изземва земята 
от феодалите и да се раздаде 
на селяните за КоЛЕКТИВНА 
оБРАБоТКА. /”Богомилството 
в България” – Д. Ангелов – Со-
фия 1961/. Как така при оби-
колката си из България Ире-
чек е забелязал у българина 
чувството му на колективи-
зъм и народовластие, а наши-
те нови тълкуватели не са мог-
ли? По-вярно НЕ СА ИСКАЛИ 
да видят?!

След Освобождението у нас 
протичат динамични проце-
си и по отношение на собстве-
ността. Държавата предоставя 
на безимотните селяни изоста-
вени от турците земи, но срещу 
заплащане и при висока лихва. 

Не е трудно да се досетим, че 
при липса на Закон, който да не 
допуска раздробяване на земя-
та след смъртта на нейния соб-
ственик, какъвто закон има във 
Франция и в други страни, по 
нататъшното раздробяване на 
земята ще расте с бързи темпо-
ве . В своята книга „Бъдещата 
ни поземлена реформа и зако-

нът за наследството /София, 
1934 г./” специалистът Дано 
Ив. Тошев в Министерство-
то на земеделието пише: „...

ще се стигне до положение, ко-
гато не само с машини, но и с 
добитък пак няма да може да 
се обработва земята на един 
средна ръка стопанин.”

Този негов извод е катего-
рично потвърден при преброя-
ването през 1934 г. в страната. 
Ето какви са те: притежаващи 
до 10 дка – са 1%, от 10 до 20 

дка – 3,2%, от 20 до 40 дка – 
6,6%, от 40 до 60 дка – 15,7%, 
от 60 до 80 дка – 7%, над 100 
дка – 4,4% и т.н. /Статистиче-
ски годишник – 1937 г.с. 153/

Изводът е ясен У 
НАС ПРЕОБЛАДАВА 

ДРЕБНОСТОКОВОТО 
СЕЛСКОСТОПАНСКО 

ПРОИЗВОДСТВО.
Два са начините за уед-

ряване и модернизиране 
на производството в най-
важния за страната отра-

съл: чрез поглъщане земя-
та на дребните собствени-
ци от едрите, неправилно 
наричани у нас кулаци и 
чрез сдружаване, т.е. Ко-
оПЕРИРАНЕ. 

На стр. 10-11
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