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Капитализмът не е Края на историята

за ноВ наЦионален проеКт

ЗОРА Е !

В миналото десетилетие Бълга-
рия постигна своята национална цел 
и стана член на НАТО и ЕС. И в два-
та „съюза“ сме позиционирани като 

периферия , третирани сме като държава с ограничен суве-
ренитет и изпълняваме с усърдие решенията на „начални-
ците“, но вместо задоволство, че сме част от света на богати-
те държави, разочарованието на българските граждани от 
страната, в която живеем, расте с всяка изминала година.

България през последните две-три десетилетия стана 
жертва на политиките на глобализирания неолиберален ка-
питализъм и в резултат индустрията беше унищожена и раз-
грабена (с решителното участие и на самите българи), раз-
витото аграрно земеделие разбито и земята приватизирана 
по латифундистки модел. Осъществи се гигантска кражба 
на интелектуален капитал на нацията ( младите, образова-
ните , стотици хиляди специалисти бяха засмукани от ка-
питалистическия център) и направляван отвън разгром на 
науката, образованието и културата, което доведе до инте-
лектуална деградация , демографска катастрофа и институ-
ционален разпад. Социалните системи изпаднаха в дълбока 
перманентна криза.

На стр. 2-3

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ, 
СОЛИДАРНОСТ 
И СВОБОДА!

Слово на Калоян Паргов, председател  
на ГС на БСП, произнесено пред 4-то заседание 

на XIII конференция на Софийската градска 
партийна организация.

Уважаеми другарки и другари,
делегати на XIII-ата Конференция 
на Софийската градска организация на БСП,
Уважаеми гости и журналисти,

Днес България и Европейският съюз е изправен 
пред съдбовни проблеми и решения. Проблемите 
в еврозоната, мигрантската  криза, огромната за-
длъжнялост, разделянето и противопоставянето на  
групи от държави-членки, формирането на моно-
поли, двойните  стандарти, битката между големи-
те, диктатът им върху малките - са показателни за 
цялата сложност на вижданията и противоречията, 
както в България, така и в ЕС. 

Възходът на несистемните партии, крайно левите 
и крайно десни формации, на популистите и крайни-
те националисти е факт. Все повече се засилва тяхното 
влияние върху икономическите и политическите про-
цеси. Примерите  за това са толкова много. Един от тях 

е и „Брекзит”. И както виждаме, последиците засега 
са непредсказуеми.

От друга страна, тревожещо е настъплението на 
крайния национализъм, който може да промени 
политическата карта на Европа. Възраждат се иде-
ологеми, които реабилитират нацизма, фашизма и 
подобни на тях идеологии. Ето защо, изключител-

но важно и нужно да си спомним и отстояваме иде-
ите на антифашизма, като противовес на радикал-
ния национализъм. Тук в България това е част от на-
шата историческа памет и дело, а за нас, потомците на 
българските антифашисти, е дълг и отговорност. 

Очевадно е, че 
съществуващите модели  

и инструменти са изчерпани. 
Нужни са нови и смели концепции и действия, 

които да преодолеят противопоставянето и разде-
лителните линии. А основните разделителни ли-
нии минават през неравенствата и несправедливо-
то разпределение на световните богатства и ресур-
си в глобален, в регионален и в национален мащаб. 
Един процент от свръхбогатите притежават над 50% от 
световното богатство или над 140 трилиона долара! 
Само преди 10 години този % е бил 40% от световно-
то богатство. Ето до какво доведе неолиберализма и 
безграничната алчност на финансовия империали-
зъм. У нас 7000 души са милионери в зелено, а над 
1,6 милиона българи или всеки 4-ти е под прага на 
бедността! Ще оставим ли да бъде монополизиран 
света и България да бъде нечия собственост?

На стр. 6-7

“Визия за България” 
на БСП – критически 
прочит и допълнение

Навлизаме в ново време.  Време на възраждане на социалистическата идея и ценности.

париж, ГнеВът на жълтите жилетКи 
На стр. 10

Иван АТАНАСОВ
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От стр. 1

С
оциалистическият пе-
риод, при който се осъ-
ществи модернизация-
та на изостанала селска 

България , която за 45 години 
се превърна в развита индус-
триална държава с високо об-
разовани граждани , безплатно 
и качествено здравеопазване, 
развита наука ,култура и спорт, 
е подложен на тотално обру-
гаване и едностранчиво пред-
ставяне само в негативен план 
с единствена цел да се създаде 
и наложи превратна представа 

сред по-младото поколение за 
миналото и да няма условия за 
сравнение с днешната мизерна 
държава.
В епохата на знанието и 

дигиталния свят 
българите са все по-слабо 

образовани и неподготвени 
да се ориентират в сложните 
глобални процеси и все по-
неконкурентноспособни на 
гражданите от центъра на ЕС 
в битката за висококвалифи-
цирани работни места и съ-
ответно за по-висок стандарт 
на живот.

Структурните фондове на 
ЕС и субсидиите по линия на 
ОСП определено подпомогнаха 
инвестициите в инфраструкту-
ра, спомогнаха за финансовото 
укрепване на селскостопански-
те производители и за подкре-
па на секторни и регионални 
политики , но, от друга стра-
на, създадоха условия за про-
цъфтяване на рентиерски 
тип капитализъм и огромна 
по мащаб корупция.

Стремежът към завоюва-
не на политическата власт е 
с цел достъп и контрол на па-
ричните потоци, а не кауза в 
служба на обществото. Бене-
фициенти на европейско фи-
нансиране използват европей-
ски пари за да корумпират 
политици, държавни чиновни-
ци и съдебната система и съз-
дават олигархични модели на 
зависимости.

Надеждите, че с подкрепа-
та на ЕС в България ще се ус-
танови правов ред, демокра-
тични институции, равен-
ство пред закона и стандар-
тът на живот ускорено ще се 
доближи до средноевропей-
ския не се оправдаха. Бълга-
рия се лиши от своя сувере-
нитет, но вместо равни шансо-
ве в Европа и просперитет бя-
хме натикани в периферията 
на съюза не само географски, 
но и по същество и български-
те граждани са третирани 

като втора ръка 
европейци.

България се държи като 

победена и разгромена дър-
жава, народът е обезверен и 
покварен от фалшиви идоли, 
вече не вярва на никого и на 
нищо, а обществото е в тотална 
безпътица.

В последните години све-
тът навлиза в нов цикъл, кой-
то се характеризира с нара-
стващи геополитически про-
тиворечия и конфликти и 
преход към деглобализация, 
при който капиталът търси спа-
сение в националната държа-
ва и в политики на икономи-
чески протекционизъм. Вече 
е ясно, че деглобализацията ще 

бъде съпроводена с търговски 
войни и ожесточена битка за 
пазари и ресурси, в някои слу-
чаи може да станем свидетели 
и на горещи конфликти и ло-
кални войни.

В ЕС също протичат про-
цеси на трансформация с нея-
сен за момента изход. В страни-
те от централна Европа се засил-
ват евроскептицизма , нацио-
нализма и протекционизма, в 
резултат на което все по- вероят-
но е да отслабнат общоевропей-
ските институции и общоевро-
пейските политики, да се реду-
цират европейските фондове, да 
се задълбочи разделението меж-
ду „център“ и „периферия“, да се 
предизика частичен разпад на 
общността и периферните дър-
жави като България дефакто 
да бъдат изхвърлени или по-
скоро оставени да се оправят 
както могат.

Срещу бурите, които се 
задават

При възможно негатив-
но развитие в ЕС , България 
ще се изправи пред предиз-
викателството да се раз-
вива самостоятелно без да 
разчита на европейските 
фондове и може би с огра-
ничен достъп до общия ев-
ропейски пазар. Страна-
та ни ще бъде изложена на 
свирепа конкуренция , но с 
отслабени собствени фи-
нансови и човешки ресурси, 
почти без промишленост, 
с монокултурно земеделие 

и свръхконцентрирана соб-
ственост на земята , с не-
достатъчно работни мес-
та, с потребление и пазар, 
разчитащ предимно на внос 
и износ, със задълбочаваща 
се криза в социалните сис-
теми , с невъзможност да 
поддържа инфраструкту-
рата и без възможност да 
гарантира сама своята си-
гурност, с компрадорски по 
същността си капитал, 
свикнал да разчита на „ус-
вояване на обществен ре-
сурс“ в условия на полити-
чески протекции и непод-
готвен да устои на същин-
ска конкуренция за пазари и 
ресурси.

България има необходи-
мост от нова политика въ-
обще, която да ни подготви 
да посрещнем новите пре-
дизвикателства и да устоим 

като нация и общество на 
бурите, които се задават.

12 въпроса от 
катехизиса на 

правдата
Идващата мощна ан-

тиглобалистична вълна 
открива шанс за самоопре-
деление , шанс за провежда-
не на истинска национална 
политика , шанс за левица-
та да се прояви като про-
гресивна сила, способна да 
осъществи нова модерниза-
ция на страната.

Днес преди всичко парти-
ите са призвани и трябва да 

дадат смислени отговори на 
простите въпроси, които вече 
всеки отговорен гражданин си 
задава :

Защо обществото е глад-
но за справедливост?

Защо корупцията е въз-
дигната в ранг на държавна 
политика?

Защо демокрацията е 
само фасада, зад която про-
зира озъбената мутра на оли-
гархията?

Защо в избирателните 
списъци фигурират пове-
че избиратели, отколкото са 
гражданите на страната, ко-
ето създава условия за мани-
пулация и опрочаване на из-
борният процес?

Защо партиите прене-
брегнаха волята на народа, 
изразена на референдум за 
мажоритарни избори?

Защо презумцията за не-

винност се заменя с призум-
цията за виновност и защо в 
законите се въвеждат абсурд-
ни регламенти и забрани, ко-
ито на практика е невъзмож-
но да се спазват и властта по-
лучава и разполага с механи-
зъм да обвинява и преследва 
своите икономически конку-
ренти и политически проти-
вници?

Защо малките населени 
места са превърнати във фе-
одални владения на местни 
клики, които пред безучастния 
поглед на централната власт се 
разпореждат безпардонно със 

съдбите, а понякога и с живота 
на хората там?

Защо държавата е свръх-
централизирана и всички 
финансови ресурси и всички 
решения са концентрирани в 
София?

Защо и местното самоупра-
вление, изчезна дори като из-
раз в политическата употреба? 
В резултат на тази политика, 
София и няколко големи градо-
ве получават свръхфинансира-
не и се развиват изпреварващо 
в ущърб на малките области и 
общини, за които центърът не 
разпределя необходимите фи-
нанси и ресурси за да поддър-
жат своята инфраструктура 
и социални системи на добро 
равнище и да има добре плате-
ни работни места?

Защо продължава тази 
политика, след като е ясно че 
е една от главните причини 
за обезлюдяването на про-
винцията и за свръхнаселе-
нието в София. Свръхнаселва-
не, което поставя на изпитание 
и инфраструктурата на столи-
цата?

Защо държавата, чрез ло-
бистко и целево законодатес-
тво, ограничава конкуренци-
ята и оказва институционал-
на подкрепа на приближени 
фирми да монополизират 
определени сектори, в които 
пазарът е гарантиран с мили-
они потребители, лишени от 
право на избор , а за монопо-
листите се гарантират свръх 
печалбите? Създава се опас-
на симбиоза на политическа 
и икономическа власт, която 
ражда олигополи и олигар-
хия.

Защо и кои са причините 
неравенството да е достигна-
ло невиждани за историята 
на новата 140-годишна бъл-
гарска държавност висоти? 
Защо по стандарт на живот и 
по жители в бедност България 
е на последно място в ЕС?
Три извода, като критика 
на надеждата за промяна

1. Трябва да сме наясно, 
че България не може да се ра-
вива, ако не се предприемат 

радикални мерки за справя-
не с неграмотността, за пови-
шаване на образователното 
равнище на нацията и осо-
бено на поколението до 40 г. 
възраст. 

3. Загубата на историческа 
памет и липсата на държавно 
структуриращи символи ни 
превръща в територия и лиша-
ва обществото от ориентири и 
опори в период на кризи и гло-
бални предизвикателства.

3. България е пред риск 
да стане част от военен съюз 
и фронтова зона, насочена 
срещу Русия, без съгласието 
на българския народ. Защо 
политическата класа не пом-
ни горчивите уроци за Бълга-
рия от последните две светов-
ни войни и е на път да повтори 
грешките от миналото и да об-
рече българския народ на нови 
страдания?

Това са 12-те големи въпро-
са и проблеми, които същевре-
менно пораждат големите де-
формации в живота в Бълга-
рия. И те трябва да са в основа-
та на документа, наречен Визия 
за България. Те обаче отстъп-
ват в него. Така Визията на-

сочва вниманието към повърх-
ностни теми, в опит да ги фор-
мулира като политики. И това е 
съществен недостатък. Без ра-
дикална промяна на средата, 
няма шанс да бъдат осъщест-
вени дори и добри по замисъл 
идеи и политики. 

Освен това следва да 
подчератаем, че в тази де-
формирана среда същест-
вува огромен риск засиле-
ната роля на държавата,( 
която се прокламира във 
Визията) да бъде използ-
вана от олигархичните и 
клиентелистки кръгове 
отново, само в техен ли-
чен интерес, в ущърб на 
гражданите и почтения 
бизнес. В този смисъл Визи-
ята, като не търси решение на 
главните въпроси, по съще-
ство закрепва съществува-
щите деформации и създава 
илюзорни надежди за про-
мяна.

И 8 приеоритетни 
политически цели и задачи 

пред БСП
Които партията следва да 

осъществи:
1. Да се разчисти крими-

налната среда и клептокра-
цията от еврорентиерски 
тип. Да се отрежат корените 
на олигархията.

2. Да се отвоюва обратно 
националният суверенитет 
от Брюксел.

3. Да се наложи върховен-
ството на закона и равен-
ството на всички без изклю-
чение пред закона като осно-
ва на регулиране на общест-
вените отношения.

4. Да се наложи морала и 
уповаването на личните ка-
чества и професионалните 
умения, като модел за успех 
на всеки член в обществото.

5. Да се поведе борба за 
преодоляване на бедността 
и привеждане на неравен-
ството между бедни и бога-
ти в разумни и съпоставими 
със социално-организирани-
те държави равнища.

6. Да се открие простор за 
конкуренцията във всички 
сектори. Държавата да „раз-
чисти терена“ за предприем-
чивия и социално отговорен 
национален капитал, който 
не рентиерства с европей-
ските фондове, а разчита на 

квалификацията и уменията 
на своите мениджъри и ра-
ботници за да създава блага 
и работни места.

7. Да не се допусне стра-
ната да бъде въвлечена във 
военен конфликт въобще и 
в частност военен конфликт 
срещу Русия.

8. След приемането на 
страната за член на ЕС, пред 
обществото не е формули-
рана нова обединяваща на-
ционална идея и цел . За-
владяваща идея не можем 
да открием и във Визията. 
Социалистическата партия 
винаги е била идейна пар-
тия , идеите са били главно-
то политическо оръжие на 
българските социалисти, но 
днес безидейността е про-

низала основната тъкан на 
партията и я прави слаба, а 
партийните членове без мо-
тивация. Образно казано, 
по кръвоносната система на 
БСП не протича идеен и по-
литически ток. В момент на 
криза и идейна безпътица, 
Партията трябва да се обър-
не към своите корени, да се 
опре на основните принци-
пи за справедливост, соли-
дарност и свобода и да се 
опита да изведе нова обе-
диняваща национална цел, 
която би могла да се фор-
мулира като „да върнем дос-
тойнството на българските 
граждани и България да се на-
реди равноправна и равна на 
проспериращите европейски 
народи“.

Какво представлява 
България днес, 
като държава 
и общество?

Кои са най-тежките про-
блеми пред страната и 
нацията? - както и 12 въ-
проса от катехизиса на 

правдата; 3 извода, като критика на 
надеждата; и 8 приоритетни цели и 
задачи, които стоят пред БСП и ле-
вите сили в България.

Това предлага на читателите, в 
своята забележителна статия, авто-
рът Иван Атанасов.

България има необходимост от нова полити-
ка, утвърждава авторът – и няма как единогласно 
да не се съгласим с него. Идващата мощна антиг-
лобалистична вълна открива възможност за ис-
тинска национала политика и това дава шанс 
на левицата да се прояви, като мощна национа-
ла сила, способна да осъществи новата модерни-
зация на страната. 

Статията на Иван Атанасов е критичен прочит 
на „Визия на България“, в смисъл, че „без радикал-
на промяна, не съществува възможност да бъдат 
осъществени никакви, дори и добри по замисъл по-
литики“.

„Нова Зора“ публикува този задълбочен ав-
торски прочит в момент на широко, не само пар-
тийно и коалиционно обсъждане на „ Визия за 

България“. За нас е особена чест, че една от голе-
мите надежди на БСП, едно от знаковите имена от 

преди 20г - Иван Атанасов, показва 
на дело, че когато е реч за Отечест-
вото, всяка горчивина си струва да 
бъде занулявана; че само със събира-
нето на разпилените сили на нацията 
и партията, може да се съгради кре-
постта  срещу  мощните вълни на 
националното безхаберие, безумие 
и гибел. 

Като всяко човешко дело „Визия  за 
България“ може да бъде доправена и 
дописвана, с оглед да бъде постигната 
главната цел: да бъдат открити пъти-
ща и възможности за нейните посла-

ния и цели и тяхната по-голяма ефективност и  
рационалност. 

Иван Атанасов утвърждава, че за да изпълни 
своята историческа задача БСП трябва да се опре 
на основните принципи за справедливост, со-
лидарност и свобода. И че тва не е просто пар-
тийна, а национална задача. Ние в „Нова Зора“ и 
като национална трибуна и като партия, сме дъл-
боко удовлетворение от този извод. И намираме, че 
има нещо ново и обнадеждаващо в обстоятелство-
то, че тревогата за утрешния ден на България, и 
вълненията  пред изпитанията за съдбата на на-
рода ни, слагат едно радващо начало: събират, 
като във фокус разпилените сили на лява Бълга-
рия! Това все още не е единният народен фронт, 
за който ратуваме, вече 29 години, но е светъл и 
обнадеждаващ знак, че България ще пребъде!

Да, историческите фа-
кти се пренебрегват, 
но трагичното от на-
ционална гледна точ-

ка в случая е, че за 99% от уп-
равляващите и кандидати-
те да управляват България, 
такъв въпрос не съществу-
ва поради пълното му непо-
знаване. Изявлението на пре-
зидента е не само повод, но и 
задължение за анализ на каза-
ното, за припомняне на фа-
ктите и опит за оценка на въз-
можните и необходими реше-
ния по този въпрос. 

Какво имаме предвид?
След 100 години най-сетне 

е време да се осъзнае, че на 
тракийските българи, жертва 
на турския геноцид (ако има 
такива останали) и на техни-
те наследници компенсации 
не се дължат. Компенсации се 
дължат за отнети по законен 

път или приемлив за съвремен-
ните цивилизационни нрави 
блага (къщи, имоти, земи, гори, 
движимо имущество, животни 
и т.н.) , а не за престъпления 
срещу човечеството, какви-
то са геноцидът и етническо-
то прочистване, извършено в 
Тракия.

Налага се обяснение на 
използваните термини и 
внасяне на яснота по стату-
та на тракийските българи, 
жертва на турския геноцид. 
Те не са „Тракийски бежанци“. 
За турските историци те дори 
не са бежанци, а изселници, 
емигранти! Дори във френ-
ския текст на протокола към 
договора за приятелство към 
Ангорските спогодби жерт-
вите на турския геноцид са 
определени като “immigrant” 
– имигрант, преселник, при-
шълец, статут, който свързва 

лицето със страната на ново-
то местожителство, а не със 
страната, от която е прогоне-
но с всички произтичащи от 
този факт последици. Бежа-
нец е лице, което по своя ини-
циатива или желание, добро-
волно или по принуда, напуска 
родното си място, за да запа-
зи живота си и този на близ-
ките си, установява се в дру-
га държава, където му се пре-

доставя статут на „бежанец“*. 
Оцелели след геноцида, Тра-
кийските българи не са ими-
гранти, а изгнаници*-бегъл-
ци, успели да спасят живота 
си чрез бягство от ятагана, 
поставен на врата им, поради 
липсва на какъвто и да е друг 
избор, освен смърт!
На тракийските българи и 

техните наследници 
се дължат отнетите от ото-

манските и турски власти 
имущества. Дори Женевска-
та конвенция за бежанците 
не е предвидила решение на 
въпроса за правата на бежа-
нците върху имотите, остана-
ли в държавата на произхо-
да. Задължение на т.н. “вели-
ки сили“, които продължават 
да дължат справедливост на 
тракийските изгнаници, е 
било и понастоящем е да при-
нудят Турция да върне отне-
тото и да компенсира унищо-
женото имущество в резултат 
на извършени престъпления 
срещу човечеството, каквото 
е геноцидът и да наложат, ако 
е необходимо със сила, връща-
нето на правоимащите по род-
ните им места. Това произти-
ча от разпоредбата на чл. 1 на 
Конвенцията за преследване 
и наказване на престъплени-
ето геноцид, съгласно който 
държавите, страна по конвен-
цията, поемат задължението да 
„предотвратяват и наказват“ 
геноцида. Извършеният сре-
щу стотици хиляди български 
тракийци геноцид не може да 

се компенсира с пари – мърт-
вите нямат нужда от пари, за 
да си платят сметката! Обсто-
ятелството, че Турция отказва 
да се присъедини към Конвен-
цията за геноцида, не осво-
бождава нейните управници 
от задължението да спазват 
нормите на обичайното меж-
дународното право!

Компенсации се дължат, 
но не за да се откупят прес-
тъпниците, наредили, толе-
рирали и извършили геноци-
да, а за пропуснатите ползи, за 
експлоатацията на заграбени-
те в продължение на един век 
държавни, общински и частни 
български имоти.

Право на избор за начина 
на възмездяване на жертвите 
на геноцида има пострадала-
та страна, а не престъпникът! 
Тактиката на Турция по този 
въпрос в продължение на век, 
която продължава до днес, е 
да отказва разговори, да пред-
лага всевъзможни несъстоя-
телни конструкции или реше-
ния, върху крайния резултат 
от които тя си запазва пълен 
контрол. Такава е и лансирана-
та идея за „колективен иск“, по 
който страна да бъде българ-
ската държава в преговори с 
турската държава. Двустран-
ни преговори между Бълга-
рия и Турция са безсмислени, 
тъй като те са предварител-
но обречени. Турция отрича 
извършените престъпления 
срещу човечеството. 

На стр. 4

за ноВ наЦионален проеКт

истината за траКийсКите БълГари

С
поменатите политически задачи не са тясно политиче-
ски. Те са  общонационални и поради това изискват об-
щонационално усилие, за да се направи необходимия 
прелом по пътя на разрухата и да се тръгне с един нов 

мобилизационен проект на концентрация на националната 
енергия за развитие на България..

Когато тези политически задачи бъдат осъществени, ще се 
открие широк простор за социална и икономическа промяна , 
за реализиране на много от добрите технократски решения, ко-
ито се съдържат във „Визия за България“

П
исания и заявления по случай отбеляз-
ването на 115 годишнината от Илин-
денско-Преображенското въстание на 
Петрова нива през август 2018 година 

за пореден път напомниха за кървящата от сто-
летие рана, нанесена от турския ятаган върху 
достойнството, идентичността и безрезервна-
та преданост към род и родина на тракийски-
те българи.

Президентът Румен Радев, в прочувствена-
та си реч припомни саможертвата на тракий-
ските българи поели по пътя към свобода и 
достойнство, където, по думите на летописеца 
на въстанието Христо Силянов „едновременно 
действаха ножът, куршумът, огънят и бесил-
ката“.

Президентът счете за уместно да инфор-

мира всички заинтересовани от последи-
ците на тези събития, че е поставил въпро-
са за компенсациите на тракийските бежа-
нци и че ще продължи да изисква ясен отго-
вор при всеки случай когато историческите 
факти се пренебрегват или се поставят под 
съмнение. Намерението е похвално, но разго-
ворите за „компенсации“ на някакви „бежанци“, 
след 100 годишен грабеж и продължаваща-
та варварска разходка на завоевателя по не-
засъхналата кръв и крещяща за възмездие 
памет на подложените на геноцид тракий-
ски българи в Източна Тракия, меко казано 
няма нищо общо с пренебрегване на истори-
ческите факти. За престъпления срещу чове-
чеството не само няма давност, но не може да 
има и прошка.

Христо ТЕПАВИЧАРОВ

Иван АТАНАСОВ
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От стр. 3

П
ри тези обстоятел-
ства, предявява-
нето на „колекти-
вен иск“, пред тур-

ски съд, без прието от двете 
страни ясно международно 
правно основание, би било 
несъстоятелно, а от проце-
суална гледна точка - неосъ-
ществимо. Съгласно между-
народното право една дър-
жава не може да бъде страна 
по гражданско дело за ком-
пенсации за извършен от 
нейни граждани и институ-
ции геноцид, каквато в слу-
чая е Турция, срещу лица, 
придобили чуждо граждан-
ство на основание етниче-
ски произход в резултат на 
извършено престъпление 
срещу човечеството - етни-

ческо прочистване в дър-
жавата на произход. Винов-
ните за извършени престъ-
пления срещу човечеството 
са наказателно отговорни, а 
за извършените деяния дав-
ност не тече. На жертвите и 
техните правоприемници се 
дължи възстановяване пра-
вото на собственост върху 
заграбените имоти по адми-
нистративен път и компен-
сация за причинените стра-
дания и пропуснати пол-
зи по съдебен път, както и 
признаване правото да се 
върнат по родните места на 
своите родители и прароди-
тели. По съществуването на 
тези основни права на право-
имащите и задължения на из-
вършителя на престъпления 
по силата на международното 
право няма място за спор.

Възстановяване на пра-
вото на собственост и полз-
ване върху заграбените лич-
ни имоти на Тракийските 
българи поставя въпроса и 
за възстановяване правото 
на собственост и ползване 
върху държавни и общински 

имоти,
 разположени на терито-

рията на обитаваните от тях 
села и градове и ползваните 
мери, пътища, гори, кариери 
от всички тях… Естествено е 
тези въпроси да бъдат обсъж-
дани и решавани от предста-
вители на турската и на бъл-
гарската държава със съдей-
ствието на представители на 
великите сили в качеството на 
арбитър.

Единственото решение 
за Тракийските българи е 
възстановяването на status 
quo ante ex tunc!

Ако днес говорим за про-
блем с Тракийските бълга-
ри, той е не в пренебрегване 
на „историческите факти“, а 

в тяхното превратно, недо-
бросъвестно, тенденциоз-
но, непоследователно, зло-
умишлено, необосновано от 
правна и историческа глед-
на точка тълкуване.

Когато мислим и гово-
рим за Източна или Одрин-
ска Тракия имаме предвид 
земята, разположена меж-
ду Черно море на север и 
североизток, Бяло море на 
юг, Мраморно море на юг 
и югоизток, река Марица и 
Странджа планина на за-
пад, с площ от 20,500 кв. км. 
Тракия – Одринска и Бело-
морска - е неотделима част 
от визията за българската 
държава в навечерието на 
Освобождението, включва-
ща още Мизия и Македо-
ния. Що се отнася до истори-
ческата истина за тези земи, 

както България, така и Тур-
ция четат и тълкуват по раз-
личен начин фактите, при-
чините и последиците за 
случилото се. Необходимо 
е, с помощта на държавите, 
играли и играещи решаваща 
роля в поддържане на мира 
и съблюдаването на между-
народния ред и право в меж-
дудържавните отношения на 
Европейския континент, да се 
постигне общо приемливо 
разбиране на фактите досе-
жно:

Броят на пострадалите – 
избити и прогонени българи 
и местообитанието им; най-
често споменаваната цифра е 
„наследници на 350,000 бълга-
ри от Одринска и Беломорска 
Тракия“.

Според доц. Георги Мит-
ринов (БЪЛГАРСКОТО ЦЪР-

КОВНО-ИСТОРИЧЕСКО НА-
СЛЕДСТВО В БЕЛОМОРИ-
ЕТО) основната част от 
българското християнско 
население, обитаващо Из-
точна Тракия е било прого-
нено или избито от турски-
те редовни наемнически во-
енни формирования по вре-
ме на Междусъюзническата 
война от 1913 г. Живеещото 
компактно българско насе-
ление в Одринско, Лозенг-
радско, Бабаескийско, Ви-
зенско, Малкотърновско, 
Кешанско, Еноско, Малгар-
ско, Узункюприйско, Чор-
ленско, Силиврийско, е из-
бито, а близо 200 000 бълга-
ри са прогонени от родните 
им места.

Петко Карамитрев пише 
в дневника си: „В Тракия насе-
лението беше турско и българ-

ско - наполовина. Гърците бяха 
малко. Турските села бяха мал-
ки – по три четири къщи. Бъл-
гарските - от 200 до 500“…

Извършен ли е геноцид; 
има ли извършено престъ-
пление срещу човечеството 
съгласно нормите на меж-
дународното право?

Да, има. Източна Тракия 
е обезбългарена и прочисте-
на със сила и убийства. Спо-
ред член 2 на Конвенцията 
за преследване и наказва-
не на престъплението гено-
цид от 1950 година под „ге-
ноцид" се разбира всяко 
едно от следните действия, 
извършено с цел да се уни-
щожи, отчасти или изцяло, 
една национална, етниче-
ска, расова или религиозна 
група като такава:

а) убиване на члено-

ве на групата; б) причи-
няване на сериозни телес-
ни или душевни повреди 
на членовете на групата; 
в) умишлено налагане на гру-
пата условия за живот, целя-
щи физическото й унищо-
жаване изцяло или отчасти;  
г) мерки за предотвратява-
не ражданията на групата; 
д) насилствено предаване 
на деца от групата на друга 
група.

В Източна Тракия тур-
ските власти извършват 
всяко едно горепосочените 
деяния срещу тракийски-
те българи, обитаващи тези 
земи от хилядолетие – изби-
ват ги, травмират успели-
те, прогонват оцелелите, за-
грабват имотите и унищо-
жават имуществото им, за 
да ги лишат от възможност 

за препитание и от шанса да 
се завърнат по родните мес-
та, отнемат децата им. Тези 
престъпления срещу чове-
чеството остават ненаказа-
ни повече от век! Въпросът 
е: трябва ли това да продъл-
жава? И до кога? Геноцидът 
е престъпление по общото 
международно право и из-
работването и приемането 
на Конвенция за предотвра-
тяване и наказване на прес-
тъплението геноцид от Ге-
нералната Асамблея на ООН 
през 1948 година , в сила от 
12 януари 1951 г., единстве-
но кодифицира действащи-
те вече обичайни норми в 
тази област на правото.

Престъпления като ге-
ноцида, извършвани срещу 
тракийските българи и ар-
менските обитатели на Тра-

кия, в продължение на де-
сетилетия от властите на 
Османската империя и на 
турската държава, са основ-
ната причина това престъ-
пление да бъде квалифи-
цирано и кодифицирано, 
като едно от най-тежките 
престъпления срещу чове-
чеството.

Стореното е сторено, но 
няма престъпление 
без извършител, без 

престъпник. 
Кой извърши престъпле-

нието геноцид срещу тра-
кийските българи? Поел 
ли е отговорност и в какво 
се изразява тя? Няма спор 
по преките извършители и 
отговорни за геноцида срещу 
тракийските българи. Това са 
редовната турска армия, ба-
шибозука на служба при тур-

ските султани и техните слуги, 
само-организиралите се орди 
за извършване на безпощад-
ни убийства, издевателства 
и грабежи над друговерците 
под благосклонния поглед 
на управляващите право-
верни служители на Аллаха. 
Това е онази част от ръковод-
ната върхушка в османска-
та и турска държава, в раз-
лични исторически периоди в 
края на ХІХ до средата на ХХ 
век, която носи и основната 
отговорност на вдъхнови-
тели, подстрекатели и под-
будители за прочистване на 
Тракия, избиване и прогон-
ване на коренните й обита-
тели – българските тракий-
ци. Имената им са известни, 
те носят наказателна отговор-
ност, но не те, а държавата, ко-
ято управляват и представля-
ват носи цялата гражданска 
отговорност за нанесените 
вреди, за причинените стра-
дания и заграбено имущество 
от жертвите на геноцида. И 
както няма давност за наказа-
телно преследване на извър-
шилите престъпления срещу 
човечеството, така няма дав-
ност и за търсенето на отго-
ворност за причинените от 
тях вреди. Международното 
право не може да остане без-
силно, а тези които са приз-
вани да го прилагат и съблю-
дават, като гаранти на светов-
ния обществен договор, т.н. 
велики сили, не би трябвало 
да продължават да наблюда-
ват с безразличие гаврата на 
престъпниците с жертвите!

П
рестъпления са се 
извършвали и про-
дължават да се из-
вършват и сега. От-

ново питаме – до кога това 
трябва да се търпи и да про-
дължава?

Следва

На фона на това из-
трезняване на Ев-
ропа от русофоб-
ското опиянение, 

руската компания „Газпром 
експорт“ обяви, че втората 
тръба на „Турски поток“ може 
да мине през България, след-
вайки почти буквално трасе-
то на проваления с дружните 
усилия на Вашингтон, Брюк-
сел и правителствата на Оре-
шарски и Борисов проект за 
газопровода „Южен поток“. 
Както е известно, след визита на 
трима американски сенатори, 
начело с покойния вече Джон 
Маккейн, правителството на 
Пламен Орешарски обяви, че 
преустановява всички дей-
ности по проекта до изчист-
ване на всички разногласия с 
ЕК, а правителството на Бой-
ко Борисов, според собстве-
ните му изявления, спря три 
руски енергийни проекта: 
нефтопровода Бургас Алек-
сандруполис, АЕЦ „Белене“ и 
газопровода „Южен поток“. 
С тези си заслуги Борисов се 
похвали пред представители 
на Американската търговска 
камара в България, а Румяна 
Бъчварова повтори казано-
то от него като ехо. От  близо 
две години, след като България 
беше осъдена да плати стоти-
ци милиони евро неустойки 
на руската страна за АЕЦ „Бе-
лене“, правителството се оп-
итва да продаде доставеното 
оборудване, или да привле-
че стратегически инвеститор 
за довършване на атомния 
проект, но такъв не се явява. 
Първо, заради мораториума, 
приет от НС върху изгражда-
нето на нови ядрени мощно-
сти; второ, заради отказа на 
българската държава да ста-
не гарант за изкупуването на 
електроенергията, която ще 
произвежда Втора атомна.

Но вижте как 
виновникът за провала на 
трите енергийни проекта 

и в частност на „Южен по-
ток“ изтълкува в своя полза 
оповестената от руската стра-

на възможност руски приро-
ден газ от „Турски поток“ да 
преминава през България за 
Сърбия и Южна Европа. Спо-
ред Борисов, това доказвало кол-
ко прозорливо е постъпил, ланси-
райки газовите връзки с Турция, 
Гърция и Румъния. На Бълга-
рия оставало само да построи 
още към 400 км. тръбопровод-
на инфраструктура, за да стане 
факт газовият хъб „Балкан“. Кеф 
ти руски, кеф ти азерски, уз-
бекски, или ирански природен 
газ, кеф ти втечнен катарски 
природен газ от терминала в 
Александруполис!.. И, както се 
пееше в една песничка на Оку-
джова: „мы за ценой не посто-
им“. Сиреч, за цената няма да 
се пазарим. Но в живота всич-
ко си има цена. Затова енер-
гийният министър Теменужка 
Петкова уверява, че ще прего-
варяме отново с руснаците и за 
цената на синьото гориво, и за 
ангажирания от тях капацитет 
на тръбите на българска терито-
рия. Само че сметките на наши-
те управляващи, както винаги, са 
направени без кръчмаря, който в 
случая е „приятелят Тайпи“. За-
щото доколкото ни е известно, 
Турция иска да препродава ру-
ския газ, а не само да получава 
транзитни такси! Поради кое-
то газта, която евентуално ще 

тече по тръбите на българска 
територия ще струва по-скъ-
по, отколкото ако беше доста-
вяна директно до нас по дъно-
то на Черно море. Добавете и 
изгубеното време.

Впрочем, „патриотите“ от 
НФСБ не подкрепиха проме-
ните в енергийната стратегия 
на България, които правител-
ството предложи за одобрение 
от НС. Понеже, както каза Вале-
ри Симеонов, нямало разче-
ти, които да показват, че Бъл-
гария ще печели от транзита 
на руски газ, който ще дости-
га до нас по втората тръба на 
„Турски поток“. „Фалшивият в 
едно е фалшив във всичко!“, гла-
си една римска поговорка. Съ-
щото важи и за проваления в 
едно политик. Човекът, който 
„успешно“ настрои срещу себе 
си, НФСБ, ОП и правителство-
то на Бойко Борисов хиляди 
протестиращи, в това число 
майки на деца с увреждания, 
и който свали подкрепата и за 
ГЕРБ, се зае да вредителства в 
парламента. Имайки в „акти-
ва“ си и заслугата за провала 
на проекта за нефтопровода 
„Бургас Александруполис“, Симе-
онов се е загрижил за интере-
сите на Порошенко, повече от 
самия него. Понеже продълже-
нието на „Турски поток“ през 

България ще направи въз-
можно пълното преустановя-
ване на газоподаването от Ру-
сия към Европа през Украйна. 
Следователно, ще ореже и въз-
можността Киев да шантажира 
Москва, както „Северен поток“ 
1 и 2 лишиха русофобите във 
Варшава от подобна възмож-
ност. Остана им само да искат 
разполагането на американски 
военни бази и войски на полска 
територия.

Както и да е. 
И без петел се съмва. 
Промените в енергийна-

та стратегия бяха подкрепе-

ни от ГЕРБ, БСП и ДПС, а ОП 
отново се изпокараха на тема 
русофили и русофоби. „С та-
кива коалиционни партньори 
Борисов не се нуждае от опо-
зиция“, каза Рамадан Аталай. 
Което е право, право е. 

Единственият начин пре-
миерът да се дистанцира от 
глупостите на своя бивш вице-
премиер е да стои в чужбина, 
колкото може по-далеч от гнез-
дото на осите наречени  „па-
триоти“. Разбира се, ползата 
от задграничните му турнета 
е колкото от пръч мляко. Ин-
вестициите, които щяха да по-
текат като от  рог на изобили-
ето от Катар, Саудитска Ара-
бия, ОАЕ и Египет, си остават 
мираж и предизборна пу-
шилка. Същия ефект ще има и 
визитата на Борисов в Мароко, 
осъществена този път без Дядо 
Цар, но с неизменния журна-
листически шлейф от при-
съдружни медийни чучулиги. 
Борисов се похвали, че бил из-
несъл лекция или не точно 
лекция пред академичната 
общност в Мароко, която лек-
ция била похвалена от негови-
те колеги. И намери, че Маро-
ко и България си приличат по 
това, че са входни врати: Ма-
роко – за Африка; България 

– за Европа. Подписани били 
редица споразумения между 
двете страни, решено било да 
се сформира смесена комисия 
за икономическо, военно и в 
сферата на сигурността съ-
трудничество. Особено впе-
чатляващо беше твърдението 
на Борисов, че мароканските 
военни и полицаи носят бъл-
гарски бронежилетки. У нас 
на колко ли полицаи се пада 
по една бронежилетка? Освен 
това сме изнасяли за Мароко и 
пшеница. А какво внасяме от 
там? Арганово масло. 

Както е тръгнало, скоро 
Мароко може да ни изнася и 
мигранти от Африка, 40 ми-
лиона от които били готови да 
потеглят към Европа, спо-
ред мароканския колега на Бо-
рисов. Ето защо Борисов се е 
заел да ходатайства пред ЕС 
да инвестира в икономиките 
на страните от Африка, къде-
то има бум на раждаемостта. 
След като „уреди“ с европей-
ски пари „приятеля Тайпи“, 
защо да не уреди и африкан-
ските диктатори и крале? 

„Барутното буре на Ев-
ропа“, сиреч Балканите, не 
можа да съсипе Стария кон-
тинент, но "вратата към Ев-
ропа“, сиреч България, може 
и да успее. Въпреки Велика-
та българска ограда на Валери 
Симеонов.

През 80-те години на ми-
налия век децата в България 
се забавляваха с приключе-
нията на една маймуна, кръс-
тена доста непредпазливо 
Тошко Африкански. Днес вече 
зрели хора, те се забавляват с 
дипломатическите лакърдии 
и „успехи“ на Екатерина За-
хариева и нейния началник 
Бойко Борисов Африкански. 
Покрай техните екскурзии се 
„понахранват“ и доста медий-
ни трубадури на властта, наче-
ло с Илиана Беновска. Гюрул-
тията им е голяма, а файдата 
– никаква. Хвалбите им към 
Борисов вече не носят диви-
денти нито на него, нито на 
съответните медии. Защото 
маймуната, която караха да 
играе на „не знам, не чух, не ви-
дях“, вече отвори очи. И видя, 
че не само царят е гол, а и по-
даниците му са одрипавели и 
обосели. 

Дали им е омръзнало да 
живеят в най-бедната и 
корумпирана държава 
в Европа? Това ще ви-

дим на следващите парламен-
тарни и европейски избори. Не 
е изключено първите да бъдат 
извънредни, защото държа-
вата отдавна се е „счупила“ и 
хаосът е ежедневие, въпреки 
мантрите за стабилност.

Петко ПЕТКОВ

истината за траКийсКите БълГари

между дВе порти на нестаБилността

Затова енергийният министър Теменужка Петкова уверява, че ще преговаряме отново с руснаците и за 
цената на синьото гориво, и за ангажирания от тях капацитет на тръбите на българска територия.

В 
разгара на руско - украинската криза 
около Керченския проток и Азовско 
море, премиерът Бойко Борисов 
предвидливо се изнесе в Мароко, из-

бягвайки неприятната и опасна необходи-
мост да взема страна. Разбира се, Министер-
ският съвет под неговото ръководство при-
зова двете страни да се въздържат от еска-
лация на напрежението, да възстановят 
диалога помежду си, а Русия да освободи 
задържаните три украински военни кора-
ба и моряците на борда им. Нищо лично, 
един вид. По-неприятната за киевските поли-
тически авантюристи част от истината изрече 
президентът Румен Радев. В отговор на при-
зивите на Порошенко за намеса на ЕС /с нови 

санкции срещу Кремъл/, на НАТО /с изпра-
щане на военни кораби в Черно море/ и на 
САЩ /с разполагане на американска воен-
на база в Украйна/, Радев каза, че Европа 
не бива да става заложник на вътрешни-
те проблеми на Украйна. Сиреч, не бива да 
жертва отношенията си с Русия, за да опра-
ви Порошенко своя рухващ рейтинг, въпре-
ки въведеното военно положение. Меж-
ду впрочем, трима бивши украински пре-
зиденти – Леонид Кравчук, Леонид Кучма 
и Виктор Юшченко, се обявиха против во-
енното положение, смятайки с основание, че 
то е предизборен ход на Петро Порошенко. А 
Германия и Франция се обявиха против въ-
веждането на нови санкции срещу Русия.

Забравихме ли тази мъка ние?... 
Войводата Димитър Маджаров - Спасителят на тракийските българи, пред тленните останки на 

деца след сечта в Армагансака долина, юли 1913г.
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Каква е ситуацията в страната? Тя е повече 
от ясна: Хората не искат да бъдат управля-
вани по старому, правителството не може 
да управлява по новому.  Предстои тежка 

политическа зима - зимата на гражданското недо-
волство. Демонстрациите, протестите, социалните 
мрежи внушават непоносимост към статуквото - от 
„Системата ни убива“ до „Смяна на системата“, от 
„Сбърканият модел“ до „Промяна на модела“, от смя-
на на отделни министри, до смяна на цялото прави-
телство! И още. Лавинообразно се трупат исканията 
за промяна на конституцията, за президентска ре-
публика и отхвърляне на целия политически елит.
Конфликтите и скандалите в управляващото 

мнозинство 
растат в геометрична прогресия. Паспорти – ко-

рупция, апартаменти – кръстници, правителствени 
рокади без смисъл и без логика – министърът ста-
ва заместник-министър, началникът на кабинета 
на вицепремиера става вицепремиер. ГЕРБ се пре-
връщат в заложници на Патриотите, Патриотите – 
в  заложници на собствените си властиви и иконо-
мически амбиции. И всичко това на фона на галопи-
ращите цени на продуктите от първа необходимост, на 
горивата, на газа, на тока, на водата...  

Факт е, че нито оставката на Валери Симеонов, 
нито на тримата министри, които си тръгнаха зара-
ди трагедията край Своге, решават проблемите. 

Налице е пълна неадекватност и липса на усет и 
чувствителност към проблемите на хората. Често чу-
ваме въпроса „Кой предизвиква протестите?“. Логич-
ният отговор е - Това са самите управляващи, ко-
ито със своите действия и бездействия ги предиз-
викват. Протестите са естествен порив за справед-
ливост, защото хората искат да живеят предвидимо 
и нормално. 

Властта е загубила чувството за диалог с хората. А 
поведението им на обидени все повече напомня  Иван 
Костов в края на мандата му. 

Правителството е напълно безпомощно, няма 
полезен ход. Всеки опит за промяна разкрива, че уп-
равляващата коалиция е напълно изчерпана и без-
идейна. В рамките на близо десетгодишното дясно 
управление на ГЕРБ парламентът, а и други ключо-
ви институции на държавата,  загубиха своя автори-
тет, напълно се обезличиха и обезсмислиха Държав-
ната  администрация е в ступор. Искат да правят 
електронно управление. Похарчиха 2 млрд. лева! Тър-
говския регистър се срива, а служителите в него по-
лучават стотици хиляди левове бонуси! Подхвърлят 
жалки стотинки на пенсионерите, а заплатите на чи-
новниците скачат.

Всичко това води до напълно логичната ерозия 
на доверието в управлението на страната. 

Картината на управлението в София 
не е по-различна - липса на управленски капа-

цитет, арогантност и чувство за безнаказаност. Те-
мата за лошото качество на ремонтите в централна-
та градска част стана водеща. А липсата на грижа и 
инвестиции в крайните квартали и крайградски-
те райони е хроничен проблем. Замърсяването на 
въздуха се превърна в постоянна тема на ежедне-
вието ни. А на този фон ГЕРБ искат боклука на Со-
фия да се гори почти в центъра на града. Трафикът 
и задръстванията са постоянна болка. Платените зони 
за паркиране са на път да стигнат до Околовръстно-
то, но проблемът с паркирането така и не се решава. 
Тъмнината и разбитите улици и тророари са запазена 
марка за жилищните комплекси. Улиците в тях не са 
преасфалтирани от времето на социализма и горе-до-
лу оттогава не са мити. В различни квартали на столи-
цата ежедневно има протести и исканията са сходни 
и логични - адекватна жизнена среда, която да га-
рантира прилично качество на живот. След като сме 
граждани на европийска столица, искаме и европей-
ски стандарт на живот. 

Другарки и другари,
Госпожи и господа,
Основен е въпросът дали ГЕРБ ще падне от власт 

или БСП ще бъде редом до хората, които ше свалят 
ГЕРБ от власт? По всичко личи, че Бойко Борисов няма 
да завърши и този пореден мандат. През 2019 година 
наред с редовните европейски и местни избори, най-
вероятно ще има и предсрочни парламентарни из-
бори. Влизаме в тежка изборна година.

Изследванията на обществените нагласи 
регистрират низходяща тенденция на ГЕРБ 

като цяло, на Борисов, на министрите, на Фандъко-
ва. Социолозите констатират максимално приближа-
ване на стойностите, дори изравняване на подкрепата 
за ГЕРБ  и БСП – както в страната, така и в София. За 
съжаление, към момента, нямаме нужния електора-
лен резерв, който да ни даде необходимата предни-
на, за да спечелим изборите убедително. ГЕРБ все 

още ни водят по този показател. Във връзка с това, 
не бива да се подценява машината за изборни ма-
нипулации на ГЕРБ с целия й арсенал – контроли-
ран вот: административен и корпоративен, фалшифи-
циране на изборните резултати, натиск и сплашване на 
избиратели.

На настоящия етап имаме нужда от разширява-
не на влиянието и от съюзници, както от политиче-
ски субекти, така и от онези групи от обществото, 
чиито интереси защитаваме. Трябва ясно да пока-
жем и докажем, че ние предлагаме алтернатива на се-
гашния модел на управление. Алтернатива, която ре-
шава важните проблеми на нацията и държавата. 

Такъв инструмент за разширяване на влиянието и 
привличане на съюзници може да е проектът „Визия 
за България“. Тепърва обаче ще ни се наложи да уточ-
ним как ще се преодолеят демографските, социал-
ните и икономическите различия, диспропорциите 
и неравенствата. Задачата не е как да направим бо-
гатите по-бедни, а как да направим бедните по-бо-
гати. Как да изградим силна и стабилна средна класа, 
с водеща роля в развитието на държавата. Още повече 
средната класа, както е известно, е гръбнакът на всяка 
просперираща икономика. Разбира се, предстои да раз-
гледаме как в новите условия на кризи и противоре-
чия, на бедност и крайни социални разделения, ще 
решаваме 

основното притовиречие между труда и 
капитала. 

Ще трябва да потърсим начини, чрез които да под-

крепим българските предприемачи и производи-
тели, тези, които създават работни места и конку-
рентноспособни продукти с висока добавена стой-
ност. Ще направим всичко възможно да изправим на 
крака малкия и среден бизнес, който е смазан в мо-
мента. Ще занулим произволните проверки и адми-
нистративния рекет над бизнеса. Ще ни се наложи да 
се борим за пазари, за износ и държавна протекция 
на българските стоки. А това означава да преформу-
лираме разбирането си за национален интерес.

Установеният сега модел на управление е поро-
чен, неефективен, несправедлив, неспособен да ре-
ализира основните принципи на демокрацията и 
да гарантира върховенството на закона. Той заба-
вя растежа, потиска инициативата, генерира неравенс-
тва, увеличава поляризацията на обществото и обрича 

на бедност големи социални слоеве и групи от на-
селението. Популизмът се е превръща във водещо на-
чало на политиката и практически размива граници-
те между политическите послания и действията на 
различните политически сили. Като резултат - об-
ществото е без ясни цели и перспективи, развитие-
то е стихийно, растежът е бавен. Вероятността да до-
стигнем средните равнища на ЕС е сведена до нула. 

Какво искаме ние?
БСП е за силна, суверенна, законова, подредена 

държава. За високоефективно държавно управле-
ние и проактивна позиция на държавата в пазар-
ната икономика.

Считаме, че социалната държава е най-добрият 
модел на държавно управление за българското обще-
ство, който може да осигури повече справедливост, 
солидарност и равенство в съвременните условия. 
Най-голямото предизвикателство, пред което е из-
правена нацията, е предотвратяването на демо-
графската катастрофа. Всичко останало е функ-
ция от това. Бедна, болна и неграмотна нация няма 
шанс да се справи със собственото си оцеляване. 
Ето защо основните приоритети са икономика и дохо-
ди, здравеопазване и образование.

Нужен ни е български социален и работеш ико-
номически модел, може да го наречем социален 
българизъм – да съхраним и възродим българската 
нация и да върнем справедливостта и солидарност-
та в живота на хората. Всичко останало би трябва-
ло да се разглежда като инструмент за постигането 

на тези цели.
Нужно ни е самочувствие, че нашите социалисти-

чески идеи стават все по-актуални. На тях принадле-
жи бъдещето. 

Неолиберализмът претъря крах и е време за нов 
подход, нова философия за управление. В потвърж-
дение на това ще цитирам американския философ 
Франсис Фукуяма, който до преди няколко години 
твърдеше, че либералната демокрация е "крайната 
точка на  идеологическа еволюция на човечеството и 
финална форма на човешкото управление”. Днес той 
казва: „Ако става въпрос за преразпределящи програми, 
които се опитват да компенсират големите диспро-
порции при доходите и богатствата, които възник-
наха през последните десетилетия, мисля, че социали-
змът трябва да се върне. Този продължителен период, 

който започна с Рейгън и Тачър, в който бяха наложени 
идеите за ползите от един нерегулиран пазар, в крайна 
сметка имаше катастрофален ефект". 

Капитализмът не е краят на историята. Възмо-
жен е един друг справедлив, солидарен и свободен 
свят. Един нов свят, в който 1% от човечеството няма 
да присвоява общественото богатство, сътворено от 
99% от същото това човечество. Един свят на про-
греса, без експлоатация и социално изключване на 
класи и социални групи.

Навлизаме в ново време. 
Време на възраждане на социалистическата 

идея и ценности. Новото време изисква от всички нас 
разработването и прилагането на качествено нова 
политика. Необходимо е да използваме целия си ин-

телектуален, управленски и морален капацитет. Да из-
лъчваме надежда, сигурност и възможности за раз-
витие на държавата. В най-скоро време трябва да 
предложим управленска стратегия, обоснована с точ-
ни данни, числа и ресурси. Тя трябва да  посочи пътя 
за ликвидиране на бедността, както и политиките за 
развитие, модернизация и просперитет.

Хората, с които се срещаме, ясно си дават сметка за 
тежестта на проблемите и жизнената необходимост да 
бъдат намерени верните решения. Затова са активни 
при обсъждането на „Визия за България“ и правят мно-
го и разумни предложения. Този диалог с общество-
то е изключително важен и полезен за нас. И той 
не трябва да прекъсва, трябва да продължи, като 
разширим разговора с това какво е виждането ни 
за Европа и как искаме да изглежда Европейският 

съюз след изборите до-
година. 

Нужно е да се преос-
мисли ролята на Бълга-
рия в ЕС от тук нататък, 
свързана с заемането 
и отстояването на про-
български и национал-
но отговорни позиции. 
Стартът на предизборна-
та кампания трябва да за-
почне от Конгреса на 26 
януари и да постави на-
чалото на победния рейд 
на БСП.
Европейските избори 

не бива да бъдат 
подценявани! 

Те трябва да се пре-
върнат във вот на недове-
рие към ГЕРБ, така как-
то стана на президентски-
те избори през 2016 годи-

на. Европейските избори ще бъдат важна отправна 
точка за останалите избори през следващата годи-
на. Ще се превърнат в лакмус за това дали успяваме да 
достигнем до умовете и сърцата на избирателите. Дали 
успяваме да ги убедим, че можем и имаме волята за 
промяна. 

Има три риска пред БСП за спечелването на ев-
ропейските избори. Първо – конфликтите на евро-
пейско, национално и местно ниво. Второ – подреж-
дането на листата за Европейски парламент. Трето 
– риториката и посланията, да не допуснем да ни 
вкарат отново в графата „антиевропейска партия”. 
Ако успеем да преминем успешно през това първо 
предизвикателство, ще имаме стабилна основа за 
спечелването на местните избори. 

Има всички предпоставки да сложим край на мо-

нопола на ГЕРБ в София. Витрината на управлението 
им се пропука. Митът за добрата кметица е разбит. Но 
задачата не е толкова лесна. Пред нас имаме опонент, 
който ще направи всичко възможно да задържи 
властта. Поради това е необходима пълна мобили-
зация на целия наличен ресурс – кадрови, експер-
тен, комуникационен. Всяка една от районните ор-
ганизации трябва да има стриктен план за действие, 
в пълен синхрон с гражданите, с ясна представа кои и 
какви са най-важните и належащи проблеми и да 
предложи решения. Всеки един от 24-те района тряб-
ва да се превърне в епицентър на активна работа. За-
щото, ако чакаме само от „Позитано“ и „Леге“ да идват 
новините, критиките, предложенията и решенията, 
успехът ще ни се размине. Възходът на ГЕРБ започна 
от София и от тук трябва да започне и крахът им.

ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,
Пред БСП стоят няколко основни въпроса. Пър-

вият е образът на желаното бъдеще на България. 
Този въпрос поставяме с проекта „Визия за България”. 
И считам, че окончателният вариант трябва да бъде 
крайгълният камък, около който да търсим обеди-
нение. 

Вторият въпрос е свързан с волята да реализи-
раме това, върху което се обединим. Най-голямото 
изпитание пред всяка партия е възможността да се 
упражнява властта. Но с властта не се търгува, особе-
но когато са заложени националните интереси и иде-
али. Властта е отговорност и само поемането на от-
говорност за управлението на държавата ще пре-
върне БСП в субект на властта.  Партията следва да 
се превърне в концентриран израз на волята за уп-
равление. В същото време проявяваме един дефект в 
поведението и мисленето си: ние можем ли да упра-
вляваме, или ще продължаваме да търпим да ни се 
обяснява на какви условия трябва да отговаряме?  

Трети въпрос: с кого ще осъществим политики-
те си? Т.е. подготвяме ли управленски кадри? И как 
ги готвим?

Четвърти въпрос: кой е стратегическият ни съ-
юзник? Този въпрос е от първостепенна важност, 
защото както показват социологическите проучвания 
при едни бъдещи парламентарни избори се очертава 
коалиционен формат на управление. Което изисква 
още от сега да водим разговори по национално зна-
чими въпроси и да търсим конструктивни реше-
ния. 

Петият въпрос е свързан с реидеологизацията: 
за преосмисляне и утвърждаване на социалистиче-
ските ценности, за изграждане на европейска соци-
ална държава, основана на справедливост и соли-
дарност. 

Отговорът на всички тези въпроси минава през 
консолидация на партията, консолидация на ляво-
то и косолидация на всички тези, които желаят про-
мяна.

От решаващо значение е да върнем доверието 
в БСП. Доверието се връща с работа и срещи. Връ-
ща се с конкретни действия, а не само с думи колко 
е лошо и как ще става по-лошо. Не искам нашата 
партия само да констатира състоянието и факти-
те, искам да променяме България и София, като 
решаваме проблемите на хората на битово, на об-
щинско, на държавно ниво. Само с работа, със 
срещи с хората ще разрушим мита за  БСП като 
партия на миналото.

С днешната дискусия поставяме началото на разго-
вор, който ще продължим на Конгреса на партията 
и през януари.

И накрая, ще завърша с думи на големия бъл-
гарски поет Георги Джагаров от стихотворението 
му Ако искаме да победим:

Трябва да сме умни, казвам, умни!
Трябва умно да горим, да спорим,
Умно да мълчим и да говорим,
умно да живеем, да се борим,
умно с умни хора да дружим,
трябва умно път да си избираме
и по пътя умно да вървим.

Благодаря Ви за вниманието!
София, 1 декември 2018г.

Капитализмът не е Края на историята
Навлизаме в ново време.

Време на възраждане на социалистическата идея и ценности.

Христо Проданов, Калон Паргов и Румен Овчаров, делегати на 13-та конферен-
ция, преди дебатите в салона на Позитано 20.

В работата на 4-то заседание на 13-та градска конференция на БСП все участие и Корнелия Нинова, предсе-
дател на Националния съвет.
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Н
яма нищо измислено 
в описаните тук ис-
тории, колкото и не-
правдоподобно да 

звучат те в ушите на неведо-
мите.

„Да не бяха ни освобожда-
вали, щяхме още да си живеем 
по родните места в Солунско 
– казваше дядо ми. И доба-
вяше: – Но... при гърците раз-
брахме що било то робство!”

Семейство Кадреви жи-
вее в Солун – многонацио-
нален град, където в продъл-
жение на векове съжителстват 
българи и евреи, гърци и тур-
ци. Именно заради Солун цар 
Фердинанд нарежда нападе-
нието над съюзниците-раз-
бойници и започва фаталната 
Междусъюзническа война.

Основното население в 
Македония е българско за 
българите, гръцко за гърците 
и сръбско за сърбите. И всеки 
си има свои доводи да твърди 
това.

Гърците са владеели тези 
места доста векове. Според 
тях, заради надошлите сла-
вяни населението постепенно 
станало българогласно (по-
чнало да говори български). 
Но то продължавало да си е 
гръцко – казват те. Религия-
та им, носиите им, танците им 
и по-голямата част от обичаи-
те и ритуалите са си останали 
сходни… Султанският фер-
ман за учредяване на Българ-
ска екзархия ги разделил, но 
въпреки това всички „вулга-
рофони” са част от гръцката 
нация.

В тази своя великогръцка 
„мегали идея” гърците са убе-
дили и част от това населе-
ние – така наречените гръко-
мани или патриаршисти (ос-
танали да почитат гръцкия па-
триарх).

Сърбите са владеели тези 
земи в последните десетиле-
тия преди падането им под 
турско. Когато България съ-
ществувала като три малки 
държавици северно от Стара 
планина, сръбското влияние 
стигнало Солунския залив. 
И щом османците завладе-
ли Македония като сръбска 
провинция, значи и трябва-
ло да я върнат като такава. За 
сърбите това е „Стара Сърбия”, 
а населението – „прави” (ис-
тински) сърби, които същият 
този султански ферман за Бъл-
гарската екзархия ги бил за-
блудил и побългарил. Та това 
население нарича Рождество 
Христово като сърбите – Бо-
жикь, а не Коледа като бъл-
гарите… Макар и загубил па-
дежните форми, македонски-
ят говор си оставал сръбски 
диалект според тях.

В стремежа си да сърбизи-
рат населението също нами-
рат помагачи – така наречени-
те сърбомани. Останалите са 
обявени за заблудено бълга-
реещи се – „бугараши”, срещу 

които битката става непри-
мирима.

Тито разбира, че не би ги 
направил сърби и в сговор с 
Георги Димитров и Сталин, 
Комунистическият интерна-
ционал решава да ги обособи 
като отделна македонска на-
ция. В така нареченото Блед-

ско съглашение от 1-ви ав-
густ 1947 г. между Тито и Ге-
орги Димитров, Македония 
вместо ябълка на раздора тряб-
вало да стане обединяващото 
звено на Балканския полуос-
тров.  В Блед те декларират, че 
никога вече „во век и веков” не 
би имало сила, която отново 

да въведе разпокъсващите я 
граници.

Българската теза няма 
защо да я описвам. Това насе-
ление само се определя като 
българско, когато трябва да 
избира между Българската 
екзархия и Гръцката патри-
аршия, а и от самите гърци е 

наричано не сръбско или ма-
кедонско, а българско. 

Невероятно звучи твърде-
нието на великосръбските 
шовинисти, че Екзархията го 
била побългарила. Население, 
което в продължение на столе-
тия и то под въздействието на 
много по-силни фактори не 
е променило народностно-
то си самосъзнание, не би го 
променило така лесно за ед-
но-две десетилетия!

Та… семейство Кадреви 
живее в Солун, където имат 
влияние всички тези тези. 
Единствената надежда за 
обединение на разпокъса-
ната Македония по време на 
Втората световна война е тя 
да стане автономна републи-
ка в планираната Балканска 
федерация. За това се борят 
македонските партизани от 
трите основни части. 

Последни воюват парти-
заните в Егейска Македония, 
които останали извън съвет-
ската зона на влияние пре-
дизвикват гражданска вой-
на. С англо-американска на-
меса, подгонени от гръцката 
армия, те се изтеглят на се-
вер в уж свободната част на 
Македония, но там вместо 
като герои – Тито ги посре-
ща с куршуми. Той вече е раз-
валил отношенията си със 
Сталин. Тогава по планински-
те билà на запад, на запад и от 
остров Керкира със съветски 
подводници та чак в Средна 
Азия, в град Ташкент.

Там попада Атанас Кадрев, 
между десетките хиляди гръц-
ки (предимно македонски) 
партизани, неуспели да уста-
новят просъветска комунис-
тическа власт в Гърция, а от-
там и пропадналата идея за 
Балканска федерация. Много 
години по-късно той ще разбе-
ре, че борбата им е била пред-
решена още когато Сталин и 
Чърчил са вдигали тостове. 
Напразно погубил младини-
те си и почти целия си жизнен 
път за тази фикс-идея.

Когато през 70-те годи-
ни на 20-ти век разрешили 
изселване от Ташкент, Ата-
нас със семейството си из-
бра България. Той добре зна-
еше какво е гръцкото робство и 
правилно бе разбрал своя про-
изход. Майка му го е учила на 
български, дядо му е учил ня-
кога в българско училище…

Разказа ми Атанас цялата 
си родова история като при-
казка. Как най-големият брат 
останал в Солун и се гърчеел, 
а най-малкият избягал в Ско-
пие като македонист. И сес-
тра имали – тя се омъжила в 
Унгария и повече нито я чу-
вали, нито я виждали.

На стр. 10

ДО 
ПРЕЗИДЕНТА  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
РУМЕН РАДЕВ

ОБРЪЩЕНИЕ
ОТ ДИСКУСИОННИЯТ КЛУБ 
НА БСП – ЛЮЛИН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Дискусионният клуб на БСП - Люлин, 
гр.София, обединява граждани на комплекса 
с различни политически убеждения. Съобраз-
но приетата от нас Програма, в Клуба се дис-
кутират теми с политически, икономически 
и социален характер. На 07.11.2018 г. бе про-
веден диспут на тема: „Македонският въпрос и 
Балканите”. Лектор на темата бе д-р Велизар 
Енчев, бивш дипломат в Хърватия, бивш На-
роден представител, изтъкнат политически 
анализатор и преподавател в СУ „Кл.Охрид-
ски”. Темата и лекторът предизвикаха много въ-
проси, които са доказателство за това, че хората 
продължават да се вълнуват от безразсъдните 
действия и решения на сегашното правител-
ство по Македонския въпрос. Членовете на 
Клуба считат, че политиците на Македония 
продължават да накърняват националното 
достойнство на България и погубват нацио-
налната ни памет. 

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Вие правилно предложихте да се подпише 

Анекс към Договора между България и Ма-
кедония. Ние подкрепяме Вашето предложе-
ние. Досега от страна на Правителството няма 

никакъв отклик и то продължава да мълчи. Чле-
новете на Клуба взеха решение, с което насто-
ятелно Ви молим да повдигнете отново въ-
проса пред Правителството. Нашето мнение 
е, че е необходимо да се вземе политическо ре-
шение, както направи Гърция, а не двустран-
на Комисия да решава какви сме ние – дали 
татари, дали българи; какви са Св.Св. Кирил 
и Методий, Св. Климент, Св. Наум, цар Саму-
ил, братя Миладинови, Димитър Талев, Ни-
кола Вапцаров, Христо Смирненски, Симе-
он Радев, Гоце Делчев, Яне Сандански, То-
дор Александров, Борис Сарафов, полк. Бо-
рис Дрангов и много други велики българи. 
Всички те сами са определили своята българ-
ска принадлежност, а историята – наша и чуж-
да, само е потвърдила тази безспорна истина. 
Проф. Иван Илчев, член на комисията, е на съ-
щото мнение и не е оптимист, че Комисията ще 
реши въпросите. Македония и в момента про-
дължава да има претенции към нашето кул-
турно-историческо наследство и то чрез про-
мени в Конституцията й. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Вие поставихте въпроса навреме, като 

въпрос с неотложна важност. Вярваме във 
Вас и Ви подкрепяме, за да бъде спряна тази 
антибългарска кампания от страна на Маке-
дония.

Обръщението към Вас е прието от деле-
гатите на Районната конференция на БСП – 
район Люлин на 17.11.2018 г.

проф.д-р Методи Теохаров 
Председател на дискусионния клуб
Татяна Пазийска
Председател на РС на БСП

Разработил е науч-
но проблема за аг-
ресията и алчност-
та в съвременния 

свят. Доказва, че това води 
до противоречия и конфли-
кти междуличностни, между 
социални общности, между 
великите сили с опасност от 
кръвопролитни войни и тер-
моядрена катастрофа. В тру-
довете „Разрушаване на чо-
вешкото“ и „Осемте смърт-
ни гряха на цивилизованото 
общество“професор К. Ло-
ренц заключава: „ Човечест-
вото дори да намери морални 
сили да избегне термоядрена 
катастрофа, то неизбежно 
го дебне страшен екологичен 
апокалипсис“. Решаването на 
екологичните проблеми из-
мина дългия път от Киото, 
Япония до Париж, 2017г., 
когато бе подписан договор 
от всички страни за предос-
тавяне на средства за избяг-
ване на парниковия ефект 
и балансиране на природ-
ната среда. Но президентът 
на САЩ Доналд Тръмп отте-
гли страната си от договора, 
а най-големи замърсители са 
САЩ и Китай.

Според проф.К.Лоренц 
тези глобални проблеми на 
човечеството спират до мо-
ралната система и изходът 
е формиране на ново ми-
слене , изградено на устои-
те на морала-хуманизма и 
общочовешките ценности.
Прав е големият учен, че мо-
ралните императиви за перс-
пективно мислене , грижи за 
цивилизацията и продълже-
ние на историята е в осно-
вата за избягване на све-
товни катастрофи и прес-
тъпления пред човечество-
то. Наш дълг сега е развитие 
на всестранните връзки меж-
ду народите за прогреса на 
човечеството, за благоден-
ствието на човека и опазва-
не природните богатства на 
нашия общ дом-Земята.

От глобален поглед чове-
чеството само през 2017 г. е 
изразходило за военни цели 
1,74 трилиона долара и по-
вече от 62 % от учените ра-
ботят за военни цели . Съ-
щевременно всяка секун-
да умира от глад по едно 
дете,1/3 от човечеството 

гладува и за балансиране на 
природното равновесие са 
необходими около 200 ми-
лиарда долара годишно. 

Вместо мечтите и очаква-
нията за свят без войни ,жи-
веем в стресова обстановка 
от военни конфликти.Свиде-
тели сме на войната в Корея, 
агресията на САЩ-9 год. 
във Виетнам са убити над 5 
млн. виетнамци. Природата 
в тези страни не е възстано-
вена. След това са войните 
в Камбоджа, Ирак, Сирия, 
Либия, Югославия, Афга-
нистан и др. нападнати от 
страни –членки на НАТО, 
предимно от САЩ. Това е 
разруха, жертви и травми на 
природата. 

Някои факти тревожат 
будната човешка съвест. Раз-
ходите на „отбранителния“ 
алеанс НАТО през 2017 г. са 
900 милиарда долара, с по-
вече от предходната 2016г. с 
4,87 % . Това е 52 % от раз-
ходите на всички страни в 
света. Само САЩот 610 млрд 
долара за 2016 г. повиши раз-
ходите си на 716 милиарда 
долара . Китай има разходи 
за въоръжение около 120 ми-

лиарда годишно, Русия-66,3 
млрд долара и т.н.

Едни от най-цитирани-
те американски автори , като 
Ноам Чомски, Самюъл Хън-
тингтън, Стивън Майер и 
др. обръщат внимание на 
имперските амбиции на 
САЩ- на военни превра-
ти, нежни революции, „про-
лети“ и пр.други агресии. 
Чомски сочи, че интереси-
те и намеренията на САЩ 
са задължителни за всички 
в света.Това е процес на де-
морализация в света, обяс-
нен от проф.К. Лоренц. Той 

се съмнява, че светът ще на-
мери сили да излезе от това 
нравствено падениеи да из-
бегне термоядрена катат-
строфа. Защото световната 
олигархия , увлечена от своя-
та алчност и агресия изпада 
в безумие, не отчитайки, че 
и самата тя може да загине. 

В този контекст САЩ 
проявяват двойни стандар-
ти. Обещаваха, че ако се раз-
пусне Варшавският договор 
ще разпуснат и НАТО, а али-
анса сега се разшири до гра-
ниците с Русия. САЩ снаб-
диха с атомно оръжие Изра-
ел и Пакистан, а са против 
Иран , Северна Корея и др. 
да притежават. Правилно 
е никой да не притежава. 
Яростно се противопоставят 
срещу връщането на Крим 
на Русия , смятат за правил-
но образуването с оръжие 
на Кипърската турска репу-
блика, на Косово при агре-
сията на Югославия и т.н.

При изграждане на новия 
световен ред от САЩ, стра-
тегът - русофоб Збигнев 
Бжежински изразява бъде-
щето  в неговата популярна 
книга „Голямата шахмат-

на дъска“, където настоява за 
подялба на Русия и отбеляз-
ва, че “новият световен ред 
ще бъде изграден срещу Ру-
сия и върху руините на Ру-
сия“. Премиерът на Англия 
Тереза Мей постоянно твори 
обвинения срещу Русия, под-
държана от САЩ , Холандия 
и др. Бившият държавен се-
кретар на САЩ Мадлин Ол-
брайт конкретизира: „ Бо-
гатствата на Русия са били 
там и преди да я има.Зато-
ва трябва да принадлежат 
на целия свят“.  Преводачът и 
журналист Димитри Иванов 

поясни: “ Трябва да се разби-
ра да бъдат за САЩ“.

В Украйна беше извър-
шен кървав преврат с из-
ползване последователи 
на хитлериста Степан Бан-
дера-партия „Свобода“, фи-
нансиран от САЩ с 5 мили-
арда долара, заяви Викто-
рия Нюланд,бивш замест-
ник-държавен секретар. На 
майдана в Киев лично Вик-
тория Нюланд ръководеше 
преврата. Овладяването на 
Украйна според журнали-
ста Владимир Костов е само 
началният рунд от битката 
за завладяването на Русия, 
после към Урал, а може би и 
към Владивосток.Казаха го и 
други. Руслан Мъйнов зая-
ви: “ Войната между Украйна 
и Сирия е война между САЩ и 
Русия“ Това всички го виж-
даме. 

Украйна и Грузия фор-
мално не са членове на 
НАТО, но фактически са 
нещо повече. Там се правят 
учения с войски на „отбра-
нителния“ алеанс към гра-
ниците на Русия. Участват 
и войски на Р. България, а 
наши ръководители са анга-

жирани с утвърждаване на 
евроатлантически ценнос-
ти в тези страни.

Русия и Китай бяха обя-
вени от НАТО като заплаха 
за мира , като врагове. Обя-
ви ги и правитеслтвото на 
България. Срещу тях се води 
икономическа , информаци-
онна и пр. война, хибрид-
на война. На Вашингтон от 
години Иран му мирише на 
нефт и постоянно заплаш-
ват тази страна. САЩ обяви-
ха , че ще продължат своята 
„миротворческа“ инвазия в 
Ирак, Сирия и Афганистан. 

Милитаризира се цяла Ев-
ропа с определен разход от 
2% от БНП за военни цели 
. Черноморският басейн , 
балтийските страни, Бълга-
рия и Румъния са наситени 
с войски и оръжейна техни-
ка. Русия модернизира своя-
та армия, провежда адекват-
ни военни учения.

Това създаде напреже-
ние и тревога в целия свят, 
особено в Европа, изживяла 
ужасите на Първата и Вто-
рата световна война . Съ-
средоточаването на войски и 
оръжия винаги е свързано 
с подготовка за дейст бвия. 
Враговете и целите са оп-
ределени. Военната рито-
рика е в апогея си, измис-
лят се обвинения и запла-
хи и се засилват. Светът за 
съжаление се ръководи от 
посредствени, безотговор-
ни и самозабравили се ръ-
ководители , лесно изпада-
щи в безумие , губещи реа-
лизъм. Стремят се към гос-
подство и могат да взривят 
най-страшната война.

Правят се рисковани мане-
ври в различни точки на света. 
Една планирана или случайна 
провокация , предизвикана от 
„неуравновесени“ лидери и гла-
возамяни военни началници, 
може да предизвика катастро-
фа в света.

Изходът е само в мо-
ралните и общо-
човешки ценнос-
ти за насочване 

на човешката енергия и ин-
телектуални ресурси в съ-
трудничеството за разви-
тие на материалната и ду-
ховна култура, за решаване 
на глобалните проблеми и 
избягване на екологически 
апокалипсис, за благоден-
ствието на хората. Така ще 
се опровергаят предсказания 
на учени, астролози, гадате-
ли и др. за края на история-
та. Проф. Конрад Лоренц и др. 
ратуваха за свят на мира , про-
греса, хуманността, за свят без 
агресия и алчност.

доц.д.ф.н Гено Матеев

Ж
ивеем в сложно и тревожно време. Световната оли-
гархия безразсъдно и безотговорно готви страш-
на и с нищо несравнима война. Лековерни и висо-
комерни ръководители на велики сили постоян-

но изправят света и преди всичко Европа на ръба на войната. 
Забравиха ужасите на Втората световна война и готвят ужасна 
катастрофа.

Тази опасност беше предсказана от професор Конрад Ло-
ренц /1903-1989/, носител на Нобелова награда -1973г.,  като 
учен –етолог/наука за поведението на животните/, а след това и 
на човека. От 1941г.той е професор в Кьонигсберг, Германия. 
По професия е лекар и биолог. През 1944г. като лекар на фрон-
та попада в плен при русите. Освобождават го през 1948 г. и ос-
новава Институт в гр.Виена. Преди това е работил в Института 
„Макс Планк“, а след това е директор на Института за психоло-
гия на поведението. 

наКъде ВърВи сВетът

маКедонсКи съдБини

Конрад Лоренц

Солун – многонационален град, където в продължение на векове съжителстват българи и евреи, 
гърци и турци. На снимката Бялата кула.
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Даде ми някои данни 
Атанас и при отиване-
то ми в Гърция през 
1984 г. открих брат му 

в Солун. Името му Николаос 
Кадрас не издаваше, че има 
българска кръв в жилите му. 
От разговора разбрах, че е ста-
нал по-грък от старите гърци 
и не ще да види братята си – 
предатели на гръцката идея. 
Гръцката пропаганда така бе 
проникнала до всяка фибра на 
тялото и душата му, така бе об-
себила и последния му неврон, 
че той бе готов да се бие за 
освобождението на Филипо-

полис и всички земи до Ста-
ра планина, „поробени” сега от 
българите.

На връщане за България 
минах и през третата част на 
разпокъсаната Македония. 
По долината на Вардар, през 
Евзони и Богоройца, през 
тясно изсеченото каменно де-
филе на Демир капия стигнах 
до Скопие. Там видях и третия 
брат – Михайло Кадровски. 
Ама и името му, и фамилията 
му – точно по законите на Ре-

публика Македония. Нито е 
Кадрев, нито е Кадрас.

- Не сакам ни да ги видам, 
ни да ги чуям! – заяви ми Ми-
хайло. Ние сме чисти македон-
ци. Една кръв, от една майка 
и еден татко. А сега – едини-
от се погърчил, другиот се по-
бугарил… Предатели! Та и сес-
тра ми се чуди на кого да уго-
ди. Вика била маджарка, нали е 
мажена в Унгария…

При завръщането ми в 
България, Атанас чакаше с 

трепет да чуе нещо ново за 
братята си. Той бе героят, 
преминал през партизан-
ското движение и граж-
данската война, през Ста-
линовите лагери, подвод-
ни преходи, от Балканите 
до Средна Азия и обратно. 
Пет пъти бе раняван по 
битките при Негуш, Воден, 
Флорина, Грамос...  Гър-
ците заклали в местността 
Локвата баща му Яне, за-
щото станал ятак, подпома-

гал сина си партизанин.
- Приказката дето ми я 

разказа я видях наяве – казах 
му. – Идеята и идеалите чес-
то са по-силни от родството. 
Жално, жалба жали майка Ма-
кедония! До какви съдбини я 
докараха пустите им Велики 
сили!

Никола ФИЛИПОВ
ЛОНДОН
Из подготвената за печат 

книга „Не сади лозе големо“

Манифестиращи-
те бяха предим-
но от провинция-
та. Имаше много 

бедни пенсионери и дребен 
прекариат – хора, които са 
принудени да пътуват с коли 
до работните си места, пора-
ди закриване на ж.п. линии. За-
това протестът им беше наре-
чен 

бунт срещу цените на 
горивата..

Тези хора не са “клиенти 
на автомобилната индустрия 
или консумацията”, както ги 
наричат левоцентристите, 
тоест – “екологичните” бур-
жоа,  които карат велосипеди, 
вместо коли, но горят тоно-
ве гориво по време на свои-
те полети на “интелектуално-
политически-излетни конфе-
ренции” или го използват за 
внос на чилийски ягоди през 
зимата. Срещнах в тълпата и 
много работници от малки гра-
дове, дребни търговци на сел-
скостопански продукти, млад 
разгневен прекариат. Вървяха 
по групи – колеги от трудови 
колективи, французи, миг-
ранти от арабски страни или 
от Испания… Чух много кон-
кретни разговори за това кол-
ко получават; за колко може 
да се живее и колко трябва 
да заработват допълнител-
но; как отглеждат зеленчуци 
и плодове в градинките око-
ло дома си. Картинката май е 
позната? Някои от тези хора 
едва свързваха двата края, 

други помагаха на безработ-
ните си деца или внуци. Та-
кава е действителността в 
“развитата” Франция, втора 
класа.

Слушах езика на 
френската провинция.

Един от младите мани-
фестанти се обърна към мен 
с думите: „Извинете господи-
не, можете ли да се отдръпне-
те мъничко, много моля, защо-
то трябва да мина, тъй като 
по-нататъk строим барика-
да!“. Езикът на парижани не 
съдържа такава учтивост.

Селото, малките и сред-
ни градове дойдоха на сре-
ща с “голямата столица”, в 
която много от тях никога не 
са стъпвали. От тук възник-
ва идеята да манифестират по 
“Шанз Елизе “ и край Елисей-
ския дворец. Традиционно де-
монстрациите на парижката 
левица се организират на пло-
щадите – на Републиката, на 
Народа и на Бастилията, ко-
ето по принцип не пречи на 
буржоата. „Жълтите жилет-
ки“ не знаеха за това. Те вля-
зоха на територията, където 
големите клечки се забавля-
ват, а пък за протестиращи-
те тези места са символът на 
Париж. Простият народ влезе 
с ботуши в салоните на “ци-
вилизованите” буржоа и чуж-
дестранните олигарси (аме-
риканско-арабско-израелско-
руски) и,  както личеше от раз-
говорите, разбра това, едва 
когато вече манифестираше 

из тези престижни булевар-
ди и улици, украсени и освете-
ни в чест на зимния празник на 
консумацията, незнайно защо 
наречен Рождество Христово.

Насилието дойде от 
страна на полицията. 
Настроенията сред мани-

фестиращите бяха съвсем мир-
ни, бих казал – добродушни. 
Едва когато полицията упо-
треби газ и навлязоха водни-
те оръдия, демонстранти-
те започнаха спонтанно да 
строят барикади и да палят 
огнища, за да изразят по този 
начин гнева си. Важно е да се 
подчертае, че внимаваха огъ-

нят да не предизвика пожар 
на околните сгради.

На “Шанз Елизе” се нами-
рат луксозни хотели, банки, 
скъпи ресторанти.

Демонстрантите не докос-
наха нито една от тези сгра-
ди.

Не посегнаха – въпреки 
целия си гняв, към богатите и 
безделниците от цял свят, ко-
ито обикновено пребивават 
там. Това още веднъж трябва 
да се подчертае, макар сам да 
смятам че трябва да се окупи-
рат обекти на банкови измам-
ници и на медиите, които им 
служат.

На демонстрациите ви-
дях един-единствен предста-
вител на крайната десница, 
който носеше лозунг  “Народ-
ният фронт ви подкрепя”, ся-
каш май не е знаел, че Фрон-
тът промени названието си 
преди няколко месеца. Мно-
го повече бяха представители-
те на левицата, които по-скоро 
бяха благосклонно приети. 
Видях няколко червени зна-
мена, портрети на Че Гевара 
и няколко палестински шало-
ве. Но това бяха само отделни 
акценти. Голямата част от хо-
рата не демонстрираха каквато 
и да е политическа принадлеж-
ност. Лидерът на “Непокорна 
Франция” Жан-Люк Мелан-
шон апелира в Туитър за под-
крепа на манифестиращите, 
но забелязах само един от него-
вите депутати – Руфин, който 
спокойно разговаряше и спо-
реше с демонстрантите. Нито 
един от тях не беше дошъл с 
лозунги и партийни знаци, на 
която и да било група.

Така наречените “комуни-
сти” имаха в същия ден свой 
конгрес, което беше идеа-
лен претекст да не участват, 
а да се ограничат единстве-
но до “подкрепа на манифес-
тиращите” на думи. Нова-
та антикапиталистическа пар-
тия (NPA) също не взе учас-
тие, но това не беше особена 

изненада. Тази група вече от 
няколко години предпочита 
да провежда събрания по са-
лони и да произнася нравоу-
чителни речи за морал, вмес-
то да осъществява контакт с 
масите и да провежда поли-
тическа дейност сред най-ни-
ските слоеве в обществото, 
сред хората от реалния жи-
вот. Във Франция съществуват 
много малки и големи “леви” 
групировки , но те също не 
се появиха на демонстрации-
те. Дори отделни лица от тях да 
са присъствали в тълпата, то те 
са се старали да се придържат 
към “привидната аполитич-
ност”, съгласно възприетия 
(за жалост) днешен етикет.

@Контраст между истори-
ята и нейният медиен образ

Манифестантите бяха пре-
димно от среди, които до този 
момент не са се занимавали с 
политика. Едва сега започват 
да се учат и докато не са били 
обхванати от гнева, са били па-
сивни. Толкова повече тези хора 
бяха шокирани от лицемерие-
то на медиите и насилието от 
страна на полицията – тоест 
от неща, които са отдавна из-
вестни в Париж. Едва сега се 
сблъскаха с тези реалности, из-
питаха на собствен гръб кон-
траста между истината и ней-
ния медиен израз.

Демонстрантите много 
дискутираха помежду си, все-
ки от тях в крачка се учеше 
на политическо мислене. И 
то благодарение на Макрон! 
Огромни благодарности към 
него за това!

Така  в общи линии изгле-
ждаше това, което се чуваше, 
забелязваше и се крещеше из 
шествията:

„Медиите лъжат! Макрон 
да си отива! Банкерите кра-
дат! Да се убият банкерите-
измамници! Дълговете са не-
справедливи! Да се атакуват 
данъчните райове! Да се кон-
тролира нарушаването на да-
нъчния закон от богаташите! 

Да се контролира износът на 
капитали! Да се повиши стан-
дартът на живот, отнемайки 
богатството от богаташите! 
Не можем да живеем с такива 
заплати! Не се борим за себе си, 
а за правото на живот на на-
шите деца! Да се сложи край на 
скъпоструващите войни в Аф-
рика и арабските страни! Вън 
оръжейните дилъри! Обвиня-
ват ни във фашизъм, защото 
нямат аргументи!“

И още:
Всички ние живеем във 

Франция, трябва заедно да се 
борим! Искаме право на дос-
тойни доходи и работа! Надя-
ваме се, че предградията (ими-
грантските) ще се присъеди-
нят към нас и едва тогава ще 
се борим истински! Полити-
ческите партии и синдика-
тите не се справят, а ние бя-
хме твърде послушни, затова 
днес трябва да сме сериозни и 
да се организираме! Досега има-
ше бунт, време е да преминем 
към революция! Да разрушим 
системата!

Да свалим Макрон, 
правителството и 

системата! 
Нито дума за ЕС, нито за 

НАТО. Видях и такива лозун-
ги: „Гражданското общество 
трябва да е в парламента!“. 
Чух да пеят „Марсилезата“, 
чийто куплет – ”.. да вървим, с 
нечистата им кръв, браздите 
да удавим!”, демонстрантите 
промениха на “кръвта на Ма-
крон”.

Запечатала ми се е една сце-
на – ливански ТВ канал ин-
тервюира демонстрантите. 
Изведнъж един от тях, виждай-
ки камери, изкрещява: “Ме-
дийни проститутки!”. В съ-
щото време някой от тълпата 
му отговоря: „Това са ливанци, 
остави ги да си вършат рабо-
тата, благодарение на тях хо-
рата ще разберат какво наис-

тина става тук. Френските 
медии лъжат!“. А друг от тъл-
пата крещи: „Ливанците вече 
знаят какво значи подстрека-
ване, насъскване на един срещу 
друг в името на религия и раса, 
ние не искаме това у нас, тряб-
ва да бъдем заедно, за да се бо-
рим за достоен труд в нашата 
обща за всички Франция!“.

Ливанците бяха радост-
ни, усмихнати…, а френски-
те журналисти бяха много 
малко. Личеше, че се бояха от 
реакцията на хората. Когато 
камерите на правителстве-
ната BFM TV се приближа-
ваха до тях, демонстрантите 
крещяха: “Ще задавате въпро-
си, а след това така ще ореже-
те всичко, за да ни изкарате 
фашисти или провокатори. 
Умеете само да извъртате ка-
заното и да лъжете! Не ви ли 
е срам?”. Телевизионният екип 
избяга, а тези уж леви журна-
листи от “Le Quotidien”, кога-
то се опитваха да разговарят 
с демонстрантите, питаха: 
“Но добре, знаете, че Макрон не 
може да си отиде, защото та-
кива са принципите на демо-
крацията. Кажете всъщност 
какво конкретно искате той 
да направи?”.

Около 80 процента от 
французите подкрепят “жъл-
тите жилетки”. Това са резул-
тати от официалните сонда-
жи, които действително се по-
твърждават дори при разговор 
с полицаите. Те също в своите 
мисли често са на страната на 
протестиращите. Това озна-
чава, че сред манифестира-
щите има много такива, ко-
ито са гласували за Макрон и 
за Льо Пен.

@Никой не говори откри-
то с езика на десницата.

В нито един разговор не 
чух расистки изказвания или 
такива в духа на Льо Пен… 
Не твърдя, че липсват такива. 

Но тези, които биха ги изрази-
ли, добре разбират, че това не 
е мястото, където да демонс-
трират подобни възгледи. Чух 
дори разговор на група млади 
хора, които казваха: “Разбере-
те, че не трябва да гласувате 
за тази к…а Льо Пен, която се 
представя за опозиция. Точно 
това иска Макрон!”. Що се от-
нася до самата Льо Пен – тя, 
от една страна, искаше да по-
еме това движение, но от дру-
га, се боеше от него.

Новите слоеве на общество-
то – бедни, средни и обеднява-
щи, влизат в бой със системата 
и спонтанно се образоват поли-
тически в рамките на огромен 
вакуум.

Какво прави в това 
време левицата?

Споменатият конгрес на 
Френската комунистическа 
партия установи ново лого, 
без сърп и чук, а с картата на 
Франция под формата на пе-
толъчка, в короната на която 
е поставен екологичен сим-
вол – дръвче… ”Непокорна 
Франция” почти окончателно 
се раздели между радикали-
те от една страна, които ис-
кат да се включат в конкрет-
на класова борба и да градят 
стабилни фундаменти, и от 
друга страна – тези, които се 
стремят по институционален 
начин да погълнат останките 
от Социалистическата пар-
тия и са готови на “компро-
миси” в името на т.нар. “реа-
лизъм”…

Генералната конфедера-
ция на труда подготвя свой 
конгрес – там също се наблю-
дава остър спор между ля-
вата база, която иска класов 
синдикат и връщане в рам-
ките на Световната синди-
кална федерация, и десни-
цата, която пък от своя стра-
на подкрепя линията на Ев-
ропейската конфедерация 

на профсъюзите и Между-
народната синдикална кон-
федерация. Други “умерени” 
синдикати – особено CFDT, 
са против манифестанти-
те. Само федерацията Force 
Ouvriere ги подкрепи. Сери-
озните някога групировки на 
троцкисти, анархисти, маоис-
ти, еколози се превърнаха днес, 
до голяма степен, в дискусион-
ни клубове на политически 
пенсионери.

В същото време време 
младите хора градят своя 
нова визия, създавайки сдру-
жения, които започват да се 
делят на по-леви и по-десни, 
от роялисти до ултра-маоис-
ти или “аполитични”. Все по-
голямо е разделението меж-
ду “моралната левица” – она-
зи, салонната, лозунгарската, 
интелектуално-буржоазната, 
институционалната, “общо-
националната“, и класовата – 
местна, народна левица, коя-
то е склонна да  поеме риска 
на последствията от своите 
решения.

@Крайнодесните също се 
реконструират. 

Конфронтацията изглеж-
да е неизбежна, но не с На-
ционалния съюз на Марин 
льо Пен, а с твърдоглавите 
представители, проповядва-
щи “идентичност” – бяла или 
ислямска. Тези десни засега 
са в изолация от масите, които 
твърдо вървят по земята и кал-
кулират на базата на материал-
ните си интереси, независимо 
от това дали вярват в Бога, 
дали са мюсюлмани, като-
лици или други. Процесът се 
развива, а “жълтите жилет-
ки” ускоряват периода на съз-
ряване. Разгневените маси 
трябваше сами да излязат на 
улиците, защото го нямаше 
авангардът…

Историята на Франция 
ни учи, че народът най-на-

пред обсъжда по кафенетата 
и на улицата, а когато изли-
за на протест, става самосто-
ятелен, след което започва да 
клони наляво. Разбира се, че 
хората са си хора, че хората на 
труда са си такива, независимо 
какво точно работят, че няма 
расови, националистически, 
религиозни разграничения. 
Вчера се оказа, че с най-задъл-
бочено комплексно мислене 
се срещнах сред работници 
от един завод във френска-
та провинция. Този факт по-
твърждава максимата, коя-
то левицата знае отпреди 150 
години –  съзнанието се бази-
ра на производствените от-
ношения.

Протестите продължават.

Превод: 
БИСТРА СТАЙКОВА

Бруно Дръвески

Историк и политолог, 
занимава се основно с ге-
ополитически изследва-
ния. Преподавател в Наци-
оналния институт по из-
точни езици и култура в Па-
риж (INACLO). Активист на 
леви и антивоенни движе-
ния, редактор на портала 
lapenseelibre.org

Едва когато полицията употреби съл-
зотворен газ и водни оръдия, демонстран-
тите на „Шанз Елизе“ осъзнаха, че без бари-
кади няма да мине. Снимка: EFE

маКедонсКи съдБини

ГнеВът на жълтите жилетКи. записКи на очеВидеЦа
Н

овите слоеве на френското общество – 
бедни, средно бедни и обедняващи, 
влизат в бой със системата и спонтан-
но в рамките на огромен вакуум се об-

разоват политически. Разгневените маси тряб-
ваше сами да излязат на улиците, защото го 
нямаше авангардът

Това не беше демонстрация на парижа-
ни. Гражданите на столицата бяха относително 
малко - единствено представители на средната 
обедняла класа. Емигрантските предградия 
на Париж също бяха много слабо представени 
- само от няколко групички младежи. Видях 

също жени със забрадки, които без проблем се 
смесваха с множеството. Цареше доброжела-
телна атмосфера, която прерасна в гняв, ко-
гато полицията започна да разпръсва бру-
тално тълпата, използвайки газови заряди, 
внесени от Германия.

За първи път се сблъсках с такива методи 
през 1993 година в Мюнхен по време на ма-
нифестацията на левицата и антиимпериа-
листите. Такива брутални методи по улиците 
на Париж се прилагаха по времето на Саркози. 
Явно старите времена на Виши и маршал Пе-
тен са оцелели в буржоазните салони.
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Антология

T
емата за манипула-
цията на обществе-
ното мнение е по-
актуална от всяко-

га. Точно за това решихме 
да ви припомним списъка 
с 10 техники за манипула-
ция чрез медиите, съста-
вен от световноизвестния 
американския лингвист, 
есеист и философ Ноам 
Чомски. 

1. Отвличане на внимани-
ето. „Постоянно се отклонява 
съзнанието на хората от реал-
ните социални проблеми, прев-
ключвайки ги към теми, които 
нямат реално значение. За да 
постигат такъв резултат, спо-
ред който гражданите да са ви-
наги заети с нещо и да нямат 
време да мислят, от полето – в 
кошарата, както и всички дру-
ги животни (цитат от книгата 
„Тихо оръжие за тихи войни“).

2. Създават се проблеми, а 
след това се предлага начин за 
решаването им. Този метод е 
наречен „проблем-реакция-ре-
шение.“ Създава се проблем, 
един вид „ситуация“, разче-
тена така, че да предизви-
ка реакция сред хората, и те 
самите да поискат приема-
нето на мерки, които са не-
обходими на управляващите 
кръгове. Например, допуска-
не на ескалация на насилие 
в градските райони или кър-
вави терористични актове, с 
цел гражданите да изискват 
приемането на закони, насо-
чени към засилване мерките 
за сигурност и политики, за-
сягащи гражданските свобо-
ди. Или да се предизвика ико-
номическа криза, за да се при-
еме като необходимо зло нару-
шението на социалните права 
и съкращаване на социалните 
услуги.

3. Методът на постепенно-
то прилагане. За да се постиг-
не приемането на непопуляр-
ни мерки, е достатъчно те да 
се въвеждат постепенно, ден 
след ден, година след година. 
Именно по този начин бяха на-
ложени принципно нови соци-
ално-икономически условия 
(неолиберализъм) през 80-те и 
90-те години на миналия век. 
Минимизиране на функциите 
на правителството, привати-
зация, несигурност, масова 
безработица, заплати, които 
вече не осигуряват достоен жи-
вот. Ако това се случи по едно 
и също време, най-вероятно би 
довело до революция.

4. Отлагане на изпълне-
нието. Друг начин да се про-
кара едно непопулярно реше-
ние е да се представи като „бо-

лезнено и необходимо“ и да се 
получи в един момент съгла-
сието на гражданите за не-
говото прилагане в бъдеще. 
Много по-лесно е хората да 
се съгласят на жертви в бъде-
щето, отколкото в момента. 
Първо, защото това не се случ-
ва веднага. Второ, защото по-
вечето хора винаги са склонни 
да таят наивна надежда, че 

„утре нещата ще се подобрят“ 
и че тези жертви, които са по-
искани от тях, могат да бъдат 
избегнати. Така се предоставя 
на гражданите повече време да 
свикнат с идеята за промяна и 
смирено да ги приемат, когато 
му дойде времето. (Наблюда-
вайте разрешаването на случая 
с Истамбулската конвенция и 
Пакта за бежанците и емигран-
тите на ООН)

5.Отношение към хората 
като към малки деца. В по-голя-
мата си част пропагандните из-
яви, предназначени за широ-
ката общественост, използват 
такива аргументи, символи, 
думи и интонация,като че ли 
става дума за деца в училищна 
възраст със забавено развитие 
или с психически увреждания. 
Колкото по-настойчиво някой се 
опитва да заблуди слушателя, 
толкова повече той се опитва да 
използва инфантилни словес-
ни форми. Защо? Ако някой се 
отнася към човек така, сякаш той 
е на 12 или по-малко години, по 
силата на внушението, в отговор 
като реакция на човека също ще 
липсва критична оценка, което 
е типично за деца на възраст 12 
години или по-малко.

6. Да се атакуват емоции-
те на човека в по-голяма сте-
пен, отколкото мисленето му. 
Въздействието върху емоции-
те е класически метод, който 
има за цел да гарантира, че 
ще се блокира способността 
на хората да правят рациона-
лен анализ, а в крайна сметка 
дори и на способността им за 
критично осмисляне на съ-
битията. От друга страна, из-

ползването на емоционалния 
фактор може да отвори вра-
тата към подсъзнанието, за 
да се вкарат там мисли, жела-

ния, страхове, притеснения, 
принуждения или устойчиви 
модели на поведение …

7. Да се държат хората в 
неведение, като се култивира 
посредственост.С това се га-
рантира хората да не са в със-
тояние да разберат техники-
те и методите, използвани, 
за да бъдат контролирани 
против волята си. Качество-

то на образованието, предоста-
вяно на по-нисшите класи на 
обществото, трябва да е тол-
кова оскъдно и посредстве-
но, за да може невежеството, 
което разделя по-нисшите 
класи на обществото от вър-
хушката, да остане на такова 
ниво, което нисшите класи да 
не могат да преодолеят. (При-
помнете си как бе променена 
образователната система у нас, 
според Лисабонските споразу-
мения за средното образова-
ние и според Булонската систе-
ма за висшето образование. И 
си дайте сметка как ще живеят 
децата ви.)

8. Насърчаване на гражда-
ните да се възхищават на по-
средствеността. Да се насър-
чава в хората идеята, че е мо-
дерно да си глупав, вулгарен 
и груб … (Може би ще си от-
говорите, защото преобладават 
ТВ форматите, като Биг Бра-
дът, Вип Брадър, Фермата, Сър-
вайвър и нескончаемите сери-
али с убийства и насилие.)

9. Засилване на чувство за 
вина. Да се застави отделни-
ят човек да вярва в това, че са-
мият той е виновен за собст-
веното си нещастие поради 
липса на умствени способ-
ности, умения или усилия. В 
резултат, вместо на бунт сре-
щу икономическата систе-
ма, човек започва самостоя-
телно да се занимава със са-
моунижение, самоунищожа-
ване, да обвинява за всичко 
себе си, което го води неми-
нуемо до тотална и нескон-
чаема депресия, като всичко 
това води към апатия и без-
действие.

10. Да се знае за хората 
повече, отколкото те самите 
знаят за себе си. През послед-

No pasaran!

Уважаеми читатели на в. „Нова Зора“
Слуховете за нашата смърт, като вестник на 

правдата и глас на истината и този път се оказаха 
силно преувеличени.  Вие обаче, никога не сте имали 
необходимост от дълги и подробни обяснения. Забра-
вете огорченията и митарствата. 

Радостна новина е, че от 3-ти декември всички 
пощенски станции, вече приемат абонамент за в. 
„Нова Зора“  –  за 1, за 3, за 6, за 9 и за 12 месеца. Ката-
ложния номер пак е 311 – същият, какъвто бе и  през 
всичките 29 години, в които сме заедно. 

За всички неуредици и пропуски, които могат да 
възникнат в оставащите дни до 15-ти декември, 
можете да ме уведомявате на тел: 02/9852307.

Възможно е да се абонирате и чрез редакцията. 
Дори е желателно! Пак няма да обяснявам защо. 

За 52 броя – цената е 52лв.
За 26 броя – 26лв.
В останалите случаи – според броя на вторни-

ците,  които съдържа съответния месец.
Битката за България продължава.
Заедно ще бъдем по-силни. 
No pasaran! 

Минчо Минчев,
главен редактор на в. „Нова Зора“

АЗ, КОЙТО 
НЕ ИЗБЯГАХ 
ОТ ПОМПЕЙ

 

Смъртта е тайнство. Страх... Но край - едва ли.
Земната люлка в пустотата ме люлей.
И чувам сферите - кристалните сигнали -
аз, който не избягах от Помпей.

Преди разкопките да ме разкрият
свит като ембрион, тих, вкаменен -
аз просто устоях срещу стихиите.
И забравимото се вкопчи в мен.

Аз гледах как вий бягате надолу
към лодки и спасителни лъжи.
Окрали храмовете, вий се молехте
грехът на чужда памет да тежи.

Човеци. Зверове... Изчезна всичко.
Как хубав бе пустинният Помпей!
При мен останаха две-три тревички.
И слава допълзя като злодей.

Смениха Бог. Проучиха Вулкана.
Градът развратен станал е музей.
И само аз при себе си останах -
аз, който не избягах от Помпей.

Любомир ЛЕВЧЕВ

ните 50 години напредъкът в 
областта на науката доведе до 
образуването на все по-раз-
ширяваща се пропаст между 
знанията на обикновените 
хора и информацията, която 
притежава и използва упра-
вляващата класа. Благодаре-
ние на биологията, невроло-
гията и приложната психоло-
гия, „системата“ има на раз-
положение най-съвременни 

знания за човека, в областта 
на физиологията и психоло-
гията. Системата е в състояние 
да научи за обикновения чо-
век повече, отколкото той знае 
сам за себе си. Това означава, 
че в повечето случаи системата 
има по-голяма власт и в много 
по-голяма степен контроли-
ра и управлява хората, откол-
кото те могат сами да се кон-
тролират.

10 начина да ви направят тъпи, 
послушни и безопасни

Ноам Чомски


