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ЗА НОВ НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ,
СОЛИДАРНОСТ
И СВОБОДА!

Париж, Гневът на жълтите жилетки
На стр. 10

“Визия за България”
на БСП – критически
прочит и допълнение
В миналото десетилетие България постигна своята национална цел
Иван АТАНАСОВ и стана член на НАТО и ЕС. И в двата „съюза“ сме позиционирани като
периферия , третирани сме като държава с ограничен суверенитет и изпълняваме с усърдие решенията на „началниците“, но вместо задоволство, че сме част от света на богатите 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 капитализъм и в резултат индустрията беше унищожена и разграбена (с решителното участие и на самите българи), развитото аграрно земеделие разбито и земята приватизирана
по латифундистки модел. Осъществи се гигантска кражба
на интелектуален капитал на нацията ( младите, образованите , стотици хиляди специалисти бяха засмукани от капиталистическия център) и направляван отвън разгром на
науката, образованието и културата, което доведе до интелектуална деградация , демографска катастрофа и институционален разпад. Социалните системи изпаднаха в дълбока
перманентна криза.
На стр. 2-3

Капитализмът не е края на историята
Навлизаме в ново време. Време на възраждане на социалистическата идея и ценности.

Слово на Калоян Паргов, председател
на ГС на БСП, произнесено пред 4-то заседание
на XIII конференция на Софийската градска
партийна организация.

но важно и нужно да си спомним и отстояваме идеите на антифашизма, като противовес на радикалния национализъм. Тук в България това е част от нашата историческа памет и дело, а за нас, потомците на
българските антифашисти, е дълг и отговорност.
Очевадно е, че

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 задлъжнялост, разделянето и противопоставянето на
групи от държави-членки, формирането на монополи, двойните стандарти, битката между големите, 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 крайните националисти е факт. Все повече се засилва тяхното
влияние върху икономическите и политическите процеси. Примерите за това са толкова много. Един от тях

съществуващите модели
и инструменти са изчерпани.

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 идеологеми, които реабилитират нацизма, фашизма и
подобни на тях идеологии. Ето защо, изключителЗОРА Е !

Нужни са нови и смели концепции и действия,
които да преодолеят противопоставянето и разделителните линии. А основните разделителни линии минават през неравенствата и несправедливото разпределение на световните богатства и ресурси 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 световното богатство. Ето до какво доведе неолиберализма и
безграничната алчност на финансовия империализъм. 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

От стр. 1

С

оциалистическият период, при който се осъществи модернизацията на изостанала селска
България , която за 45 години
се превърна в развита индустриална държава с високо образовани граждани , безплатно
и качествено здравеопазване,
развита наука ,култура и спорт,
е подложен на тотално обругаване и едностранчиво представяне само в негативен план
с единствена цел да се създаде
и наложи превратна представа

победена и разгромена държава, 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 светът навлиза в нов цикъл, който се характеризира с нарастващи геополитически противоречия и конфликти и
преход към деглобализация,
при който капиталът търси спасение в националната държава и в политики на икономически протекционизъм. Вече
е ясно, че деглобализацията ще

Срещу бурите, които се
задават

При възможно негативно развитие в ЕС , България
ще се изправи пред предизвикателството да се развива самостоятелно без да
разчита на европейските
фондове и може би с ограничен достъп до общия европейски пазар. Страната ни ще бъде изложена на
свирепа конкуренция , но с
отслабени собствени финансови и човешки ресурси,
почти без промишленост,
с монокултурно земеделие

като нация и общество на
бурите, които се задават.

12 въпроса от
катехизиса на
правдата

Идващата мощна антиглобалистична
вълна
открива шанс за самоопределение , шанс за провеждане на истинска национална
политика , шанс за левицата да се прояви като прогресивна сила, способна да
осъществи нова модернизация на страната.
Днес преди всичко партиите са призвани и трябва да

винност се заменя с призумцията за виновност и защо в
законите се въвеждат абсурдни регламенти и забрани, които на практика е невъзможно да се спазват и властта получава и разполага с механизъм да обвинява и преследва
своите икономически конкуренти и политически противници?
Защо малките населени
места са превърнати във феодални владения на местни
клики, които пред безучастния
поглед на централната власт се
разпореждат безпардонно със

ЗА НОВ НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

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 понеконкурентноспособни на
гражданите от центъра на ЕС
в битката за висококвалифицирани работни места и съответно за по-висок стандарт
на живот.
Структурните фондове на
ЕС и субсидиите по линия на
ОСП определено подпомогнаха
инвестициите в инфраструктура, спомогнаха за финансовото
укрепване на селскостопанските производители и за подкрепа на секторни и регионални
политики , но, от друга страна, създадоха условия за процъфтяване на рентиерски
тип капитализъм и огромна
по мащаб корупция.
Стремежът към завоюване на политическата власт е
с цел достъп и контрол на паричните потоци, а не кауза в
служба на обществото. Бенефициенти на европейско финансиране използват европейски пари за да корумпират
политици, държавни чиновници и съдебната система и създават олигархични модели на
зависимости.
Надеждите, че с подкрепата на ЕС в България ще се установи правов ред, демократични институции, равенство пред закона и стандартът на живот ускорено ще се
доближи до средноевропейския не се оправдаха. България се лиши от своя суверенитет, но вместо равни шансове в Европа и просперитет бяхме натикани в периферията
на съюза не само географски,
но и по същество и българските граждани са третирани
като втора ръка
европейци.

България се държи като
Стр. 2

Какво представлява
България днес,
като държава
и общество?

България“. За нас е особена чест, че една от големите надежди на БСП, едно от знаковите имена от
преди 20г - Иван Атанасов, показва
на дело, че когато е реч за Отечеството, всяка горчивина си струва да
бъде занулявана; че само със събирането на разпилените сили на нацията
ои са най-тежките прои партията, може да се съгради креблеми пред страната и
постта срещу мощните вълни на
нацията? - както и 12 вънационалното безхаберие, безумие
проса от катехизиса на
и гибел.
правдата; 3 извода, като критика на
Като всяко човешко дело „Визия за
надеждата; и 8 приоритетни цели и
България“
може да бъде доправена и
задачи, които стоят пред БСП и ледописвана,
с оглед да бъде постигната
вите сили в България.
главната
цел:
да бъдат открити пътиТова предлага на читателите, в Иван АТАНАСОВ
ща
и
възможности
за нейните посласвоята забележителна статия, автония
и
цели
и
тяхната
по-голяма
ефективност и
рът Иван Атанасов.
България има необходимост от нова полити- рационалност.
Иван Атанасов утвърждава, че за да изпълни
ка, утвърждава авторът – и няма как единогласно
своята
историческа задача БСП трябва да се опре
да не се съгласим с него. Идващата мощна антигна
основните
принципи за справедливост, солобалистична вълна открива възможност за ислидарност
и
свобода.
И че тва не е просто партинска национала политика и това дава шанс
тийна,
а
национална
задача.
Ние в „Нова Зора“ и
на левицата да се прояви, като мощна национакато
национална
трибуна
и
като
партия, сме дълла сила, способна да осъществи новата модернибоко
удовлетворение
от
този
извод.
И намираме, че
зация на страната.
има
нещо
ново
и
обнадеждаващо
в
обстоятелствоСтатията на Иван Атанасов е критичен прочит
то,
че
тревогата
за
утрешния
ден
на
България, и
на „Визия на България“, в смисъл, че „без радикалвълненията
пред
изпитанията
за
съдбата
на нана промяна, не съществува възможност да бъдат
рода
ни,
слагат
едно
радващо
начало:
събират,
осъществени никакви, дори и добри по замисъл покато във фокус разпилените сили на лява Бългалитики“.
„Нова Зора“ публикува този задълбочен ав- рия! Това все още не е единният народен фронт,
торски прочит в момент на широко, не само пар- за който ратуваме, вече 29 години, но е светъл и
тийно и коалиционно обсъждане на „ Визия за обнадеждаващ знак, че България ще пребъде!

К

бъде съпроводена с търговски
войни и ожесточена битка за
пазари и ресурси, в някои случаи може да станем свидетели
и на горещи конфликти и локални войни.
В ЕС също протичат процеси на трансформация с неясен за момента изход. В страните от централна Европа се засилват евроскептицизма , национализма и протекционизма, в
резултат на което все по- вероятно е да отслабнат общоевропейските институции и общоевропейските политики, да се редуцират европейските фондове, да
се задълбочи разделението между „център“ и „периферия“, да се
предизика частичен разпад на
общността и периферните държави като България дефакто
да бъдат изхвърлени или поскоро оставени да се оправят
както могат.

и свръхконцентрирана собственост на земята , с недостатъчно работни места, с потребление и пазар,
разчитащ предимно на внос
и износ, със задълбочаваща
се криза в социалните системи , с невъзможност да
поддържа инфраструктурата и без възможност да
гарантира сама своята сигурност, с компрадорски по
същността си капитал,
свикнал да разчита на „усвояване на обществен ресурс“ в условия на политически протекции и неподготвен да устои на същинска конкуренция за пазари и
ресурси.
България има необходимост от нова политика въобще, която да ни подготви
да посрещнем новите предизвикателства и да устоим
АКТУАЛЕН ГЛАС

дадат смислени отговори на
простите въпроси, които вече
всеки отговорен гражданин си
задава :
Защо обществото е гладно за справедливост?
Защо корупцията е въздигната в ранг на държавна
политика?
Защо демокрацията е
само фасада, зад която прозира озъбената мутра на олигархията?
Защо в избирателните
списъци фигурират повече избиратели, отколкото са
гражданите на страната, което създава условия за манипулация и опрочаване на изборният процес?
Защо партиите пренебрегнаха волята на народа,
изразена на референдум за
мажоритарни избори?
Защо презумцията за не-

съдбите, а понякога и с живота
на хората там?
Защо държавата е свръхцентрализирана и всички
финансови ресурси и всички
решения са концентрирани в
София?
Защо и местното самоуправление, изчезна дори като израз в политическата употреба?
В резултат на тази политика,
София и няколко големи градове получават свръхфинансиране и се развиват изпреварващо
в ущърб на малките области и
общини, за които центърът не
разпределя необходимите финанси и ресурси за да поддържат своята инфраструктура
и социални системи на добро
равнище и да има добре платени работни места?
Защо продължава тази
политика, след като е ясно че
е една от главните причини
за обезлюдяването на провинцията и за свръхнаселението в София. Свръхнаселване, което поставя на изпитание
и инфраструктурата на столицата?
Защо държавата, чрез лобистко и целево законодатество, ограничава конкуренцията и оказва институционална подкрепа на приближени
фирми да монополизират
определени сектори, в които
пазарът е гарантиран с милиони потребители, лишени от
право на избор , а за монополистите се гарантират свръх
печалбите? Създава се опасна симбиоза на политическа
и икономическа власт, която
ражда олигополи и олигархия.
Защо и кои са причините
неравенството да е достигнало невиждани за историята
на новата 140-годишна българска 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 равива, ако не се предприемат
брой 46, 11 декември 2018 г.

Истината за тракийските Българи

П

исания и заявления по случай отбелязването на 115 годишнината от Илинденско-Преображенското въстание на
Петрова нива през август 2018 година
за пореден път напомниха за кървящата от столетие рана, нанесена от турския ятаган върху
достойнството, идентичността и безрезервната преданост към род и родина на тракийските българи.
Президентът Румен Радев, в прочувствената си реч припомни саможертвата на тракийските българи поели по пътя към свобода и
достойнство, където, по думите на летописеца
на въстанието Христо Силянов „едновременно
действаха ножът, куршумът, огънят и бесилката“.
Президентът счете за уместно да инфор-

Д

а, историческите факти се пренебрегват,
но трагичното от национална гледна точка в случая е, че за 99% от управляващите и кандидатите да управляват България,
такъв въпрос не съществува поради пълното му непознаване. Изявлението на президента е не само повод, но и
задължение за анализ на казаното, за припомняне на фактите и опит за оценка на възможните и необходими решения 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 техните наследници компенсации
не се дължат. Компенсации се
дължат за отнети по законен
радикални мерки за справяне с неграмотността, за повишаване на образователното
равнище на нацията и особено на поколението до 40 г.
възраст.
3. Загубата на историческа
памет и липсата на държавно
структуриращи символи ни
превръща в територия и лишава обществото от ориентири и
опори в период на кризи и глобални 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 помни горчивите уроци за България от последните две световни войни и е на път да повтори
грешките от миналото и да обрече българския народ на нови
страдания?
Това са 12-те големи въпроса и проблеми, които същевременно пораждат големите деформации в живота в България. И те трябва да са в основата на документа, наречен Визия
за България. Те обаче отстъпват в него. Така Визията на-

мира всички заинтересовани от последиците на тези събития, че е поставил въпроса за компенсациите на тракийските бежанци и че ще продължи да изисква ясен отговор при всеки случай когато историческите
факти се пренебрегват или се поставят под
съмнение. Намерението е похвално, но разговорите за „компенсации“ на някакви „бежанци“,
след 100 годишен грабеж и продължаващата варварска разходка на завоевателя по незасъхналата кръв и крещяща за възмездие
памет на подложените на геноцид тракийски българи в Източна Тракия, меко казано
няма нищо общо с пренебрегване на историческите факти. За престъпления срещу човечеството не само няма давност, но не може да
има и прошка.

път или приемлив за съвременните цивилизационни нрави
блага (къщи, имоти, земи, гори,
движимо имущество, животни
и т.н.) , а не за престъпления
срещу човечеството, каквито са геноцидът и етническото прочистване, извършено в
Тракия.
Налага се обяснение на
използваните термини и
внасяне на яснота по статута 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 френския текст на протокола към
договора за приятелство към
Ангорските спогодби жертвите на турския геноцид са
определени като “immigrant”
– имигрант, преселник, пришълец, статут, който свързва
сочва вниманието към повърхностни теми, в опит да ги формулира като политики. И това е
съществен недостатък. Без радикална промяна на средата,
няма шанс да бъдат осъществени дори и добри по замисъл
идеи и политики.
Освен това следва да
подчератаем, че в тази деформирана среда съществува огромен риск засилената роля на държавата,(
която се прокламира във
Визията) да бъде използвана от олигархичните и
клиентелистки кръгове
отново, само в техен личен интерес, в ущърб на
гражданите и почтения
бизнес. В този смисъл Визията, като не търси решение на
главните въпроси, по същество закрепва съществуващите деформации и създава
илюзорни надежди за промяна.
И 8 приеоритетни
политически цели и задачи
пред БСП

Които партията следва да
осъществи:
1. Да се разчисти крими-
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Христо ТЕПАВИЧАРОВ
лицето със страната на новото местожителство, а не със
страната, от която е прогонено с всички произтичащи от
този факт последици. Бежанец е лице, което по своя инициатива или желание, доброволно или по принуда, напуска
родното си място, за да запази живота си и този на близките си, установява се в друга държава, където му се преналната среда и клептокрацията от еврорентиерски
тип. Да се отрежат корените
на олигархията.
2. Да се отвоюва обратно
националният суверенитет
от Брюксел.
3. Да се наложи върховенството на закона и равенството на всички без изключение пред закона като основа на регулиране на обществените отношения.
4. Да се наложи морала и
уповаването на личните качества и професионалните
умения, като модел за успех
на всеки член в обществото.
5. Да се поведе борба за
преодоляване на бедността
и привеждане на неравенството между бедни и богати в разумни и съпоставими
със социално-организираните държави равнища.
6. Да се открие простор за
конкуренцията във всички
сектори. Държавата да „разчисти терена“ за предприемчивия и социално отговорен
национален капитал, който
не рентиерства с европейските фондове, а разчита на

доставя статут на „бежанец“*.
Оцелели след геноцида, Тракийските българи не са имигранти, а изгнаници*-бегълци, 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 отоманските и турски власти
имущества. Дори Женевската конвенция за бежанците
не е предвидила решение на
въпроса за правата на бежанците върху имотите, останали в държавата на произхода. Задължение на т.н. “велики сили“, които продължават
да дължат справедливост на
тракийските изгнаници, е
било и понастоящем е да принудят Турция да върне отнетото и да компенсира унищоженото имущество в резултат
на извършени престъпления
срещу човечеството, каквото
е геноцидът и да наложат, ако
е необходимо със сила, връщането на правоимащите по родните им места. Това произтича от разпоредбата на чл. 1 на
Конвенцията за преследване
и наказване на престъплението геноцид, съгласно който
държавите, страна по конвенцията, поемат задължението да
„предотвратяват и наказват“
геноцида. Извършеният срещу стотици хиляди български
тракийци геноцид не може да
квалификацията и уменията
на своите мениджъри и работници за да създава блага
и работни места.
7. Да не се допусне страната 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 формулирана нова обединяваща национална идея и цел . Завладяваща идея не можем
да открием и във Визията.
Социалистическата партия
винаги е била идейна партия , идеите са били главното политическо оръжие на
българските социалисти, но
днес безидейността е про-

се компенсира с пари – мъртвите нямат нужда от пари, за
да си платят сметката! Обстоятелството, че Турция отказва
да се присъедини към Конвенцията за геноцида, не освобождава нейните управници
от задължението да спазват
нормите на обичайното международното право!
Компенсации се дължат,
но не за да се откупят престъпниците, наредили, толерирали и извършили геноцида, а за пропуснатите ползи, за
експлоатацията на заграбените в продължение на един век
държавни, общински и частни
български имоти.
Право на избор за начина
на възмездяване на жертвите
на геноцида има пострадалата страна, а не престъпникът!
Тактиката на Турция по този
въпрос в продължение на век,
която продължава до днес, е
да отказва разговори, да предлага всевъзможни несъстоятелни конструкции или решения, върху крайния резултат
от които тя си запазва пълен
контрол. Такава е и лансираната идея за „колективен иск“, по
който страна да бъде българската държава в преговори с
турската държава. Двустранни преговори между България и Турция са безсмислени,
тъй като те са предварително обречени. Турция отрича
извършените престъпления
срещу човечеството.
На стр. 4

низала основната тъкан на
партията и я прави слаба, а
партийните членове без мотивация. Образно казано,
по кръвоносната система на
БСП не протича идеен и политически ток. В момент на
криза и идейна безпътица,
Партията трябва да се обърне към своите корени, да се
опре на основните принципи за справедливост, солидарност и свобода и да се
опита да изведе нова обединяваща национална цел,
която би могла да се формулира като „да върнем достойнството на българските
граждани и България да се нареди равноправна и равна на
проспериращите европейски
народи“.

С

поменатите политически задачи не са тясно политически. Те са общонационални и поради това изискват общонационално 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, които се съдържат във „Визия за България“
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П

ри тези обстоятелства,
предявяването на „колективен иск“, пред турски съд, без прието от двете
страни ясно международно
правно основание, би било
несъстоятелно, а от процесуална гледна точка - неосъществимо. Съгласно международното право една държава не може да бъде страна
по гражданско дело за компенсации за извършен от
нейни граждани и институции геноцид, каквато в случая е Турция, срещу лица,
придобили чуждо гражданство на основание етнически произход в резултат на
извършено престъпление
срещу човечеството - етни-

в тяхното превратно, недобросъвестно, тенденциозно, непоследователно, злоумишлено, необосновано от
правна и историческа гледна точка тълкуване.
Когато мислим и говорим за Източна или Одринска Тракия имаме предвид
земята, разположена между Черно море на север и
североизток, Бяло море на
юг, Мраморно море на юг
и югоизток, река Марица и
Странджа планина на запад, с площ от 20,500 кв. км.
Тракия – Одринска и Беломорска - е неотделима част
от визията за българската
държава в навечерието на
Освобождението, включваща още Мизия и Македония. Що се отнася до историческата истина за тези земи,

КОВНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В БЕЛОМОРИЕТО) основната част от
българското християнско
население, обитаващо Източна Тракия е било прогонено или избито от турските редовни наемнически военни формирования по време на Междусъюзническата
война от 1913 г. Живеещото
компактно българско население в Одринско, Лозенградско, Бабаескийско, Визенско, Малкотърновско,
Кешанско, Еноско, Малгарско, Узункюприйско, Чорленско, Силиврийско, е избито, а близо 200 000 българи са прогонени от родните
им места.
Петко Карамитрев пише
в дневника си: „В Тракия населението беше турско и българ-

ве на групата; б) причиняване на сериозни телесни или душевни повреди
на членовете на групата;
в) умишлено налагане на групата условия за живот, целящи физическото й унищожаване изцяло или отчасти;
г) мерки за предотвратяване ражданията на групата;
д) насилствено предаване
на деца от групата на друга
група.
В Източна Тракия турските власти извършват
всяко едно горепосочените
деяния срещу тракийските българи, обитаващи тези
земи от хилядолетие – избиват ги, травмират успелите, прогонват оцелелите, заграбват имотите и унищожават имуществото им, за
да ги лишат от възможност

кия, в продължение на десетилетия от властите на
Османската империя и на
турската държава, са основната причина това престъпление да бъде квалифицирано и кодифицирано,
като едно от най-тежките
престъпления срещу човечеството.
Стореното е сторено, но
няма престъпление
без извършител, без
престъпник.

Кой извърши престъплението геноцид срещу тракийските 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, башибозука на служба при тур-

Истината за тракийските Българи

ческо прочистване в държавата на произход. Виновните за извършени престъпления срещу човечеството
са наказателно отговорни, а
за извършените деяния давност не тече. На жертвите и
техните правоприемници се
дължи възстановяване правото на собственост върху
заграбените имоти по административен път и компенсация за причинените страдания и пропуснати ползи по съдебен път, както и
признаване правото да се
върнат по родните места на
своите родители и прародители. По съществуването на
тези основни права на правоимащите и задължения на извършителя на престъпления
по силата на международното
право няма място за спор.
Възстановяване на правото на собственост и ползване върху заграбените лични имоти на Тракийските
българи поставя въпроса и
за възстановяване правото
на собственост и ползване
върху държавни и общински
имоти,

разположени на територията на обитаваните от тях
села и градове и ползваните
мери, пътища, гори, кариери
от всички тях… Естествено е
тези въпроси да бъдат обсъждани и решавани от представители на турската и на българската държава със съдействието 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 проблем с Тракийските българи, той е не в пренебрегване
на „историческите факти“, а
Стр. 4

Забравихме ли тази мъка ние?...
Войводата Димитър Маджаров - Спасителят на тракийските българи, пред тленните останки на
деца след сечта в Армагансака долина, юли 1913г.
както България, така и Турция четат и тълкуват по различен начин фактите, причините и последиците за
случилото се. Необходимо
е, с помощта на държавите,
играли и играещи решаваща
роля в поддържане на мира
и съблюдаването на международния ред и право в междудържавните отношения на
Европейския континент, да се
постигне общо приемливо
разбиране на фактите досежно:
Броят на пострадалите –
избити и прогонени българи
и местообитанието им; найчесто споменаваната цифра е
„наследници на 350,000 българи от Одринска и Беломорска
Тракия“.
Според доц. Георги Митринов (БЪЛГАРСКОТО ЦЪР-

ско - наполовина. Гърците бяха
малко. Турските села бяха малки – по три четири къщи. Българските - от 200 до 500“…
Извършен ли е геноцид;
има ли извършено престъпление срещу човечеството
съгласно нормите на международното право?
Да, има. Източна Тракия
е обезбългарена и прочистена със сила и убийства. Според член 2 на Конвенцията
за преследване и наказване на престъплението геноцид от 1950 година под „геноцид" се разбира всяко
едно от следните действия,
извършено с цел да се унищожи, отчасти или изцяло,
една национална, етническа, расова или религиозна
група като такава:
а) убиване на члено-

за препитание и от шанса да
се завърнат по родните места, отнемат децата им. Тези
престъпления срещу човечеството остават ненаказани повече от век! Въпросът
е: трябва ли това да продължава? И до кога? Геноцидът
е престъпление по общото
международно право и изработването и приемането
на Конвенция за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от Генералната Асамблея на ООН
през 1948 година , в сила от
12 януари 1951 г., единствено кодифицира действащите вече обичайни норми в
тази област на правото.
Престъпления като геноцида, извършвани срещу
тракийските българи и арменските обитатели на Тра-
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ските султани и техните слуги,
само-организиралите се орди
за извършване на безпощадни убийства, издевателства
и грабежи над друговерците
под благосклонния поглед
на управляващите правоверни служители на Аллаха.
Това е онази част от ръководната върхушка в османската и турска държава, в различни исторически периоди в
края на ХІХ до средата на ХХ
век, която носи и основната
отговорност на вдъхновители, подстрекатели и подбудители за прочистване на
Тракия, избиване и прогонване на коренните й обитатели – българските тракийци. Имената им са известни,
те носят наказателна отговорност, но не те, а държавата, която управляват и представляват носи цялата гражданска
отговорност за нанесените
вреди, за причинените страдания и заграбено имущество
от жертвите на геноцида. И
както няма давност за наказателно преследване на извършилите престъпления срещу
човечеството, така няма давност и за търсенето на отговорност за причинените от
тях вреди. Международното
право не може да остане безсилно, а тези които са призвани да го прилагат и съблюдават, като гаранти на световния обществен договор, т.н.
велики сили, не би трябвало
да продължават да наблюдават с безразличие гаврата на
престъпниците с жертвите!
рестъпления са се
извършвали и продължават да се извършват и сега. Отново питаме – до кога това
трябва да се търпи и да продължава?

П
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Между две порти на нестабилността

В

разгара на руско - украинската криза
около Керченския проток и Азовско
море, премиерът Бойко Борисов
предвидливо се изнесе в Мароко, избягвайки неприятната и опасна необходимост да взема страна. Разбира се, Министерският съвет под неговото ръководство призова двете страни да се въздържат от ескалация на напрежението, да възстановят
диалога помежду си, а Русия да освободи
задържаните три украински военни кораба и моряците на борда им. Нищо лично,
един вид. По-неприятната за киевските политически авантюристи част от истината изрече
президентът Румен Радев. В отговор на призивите на Порошенко за намеса на ЕС /с нови

санкции срещу Кремъл/, на НАТО /с изпращане на военни кораби в Черно море/ и на
САЩ /с разполагане на американска военна база в Украйна/, Радев каза, че Европа
не бива да става заложник на вътрешните проблеми на Украйна. Сиреч, не бива да
жертва отношенията си с Русия, за да оправи Порошенко своя рухващ рейтинг, въпреки въведеното военно положение. Между впрочем, трима бивши украински президенти – Леонид Кравчук, Леонид Кучма
и Виктор Юшченко, се обявиха против военното положение, смятайки с основание, че
то е предизборен ход на Петро Порошенко. А
Германия и Франция се обявиха против въвеждането на нови санкции срещу Русия.

Н

а фона на това изтрезняване на Европа от русофобското опиянение,
руската компания „Газпром
експорт“ обяви, че втората
тръба на „Турски поток“ може
да мине през България, следвайки почти буквално трасето на проваления с дружните
усилия на Вашингтон, Брюксел и правителствата на Орешарски 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 дейности по проекта до изчистване на всички разногласия с
ЕК, а правителството на Бойко Борисов, според собствените му изявления, спря три
руски енергийни проекта:
нефтопровода Бургас Александруполис, 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 казаното от него като ехо. От близо
две години, след като България
беше осъдена да плати стотици милиони евро неустойки
на руската страна за АЕЦ „Белене“, правителството се опитва да продаде доставеното
оборудване, или да привлече стратегически инвеститор
за довършване на атомния
проект, но такъв не се явява.
Първо, заради мораториума,
приет от НС върху изграждането на нови ядрени мощности; второ, заради отказа на
българската държава да стане 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 поток“ изтълкува в своя полза
оповестената от руската стра-

България ще направи възможно пълното преустановяване на газоподаването от Русия към Европа през Украйна.
Следователно, ще ореже и възможността Киев да шантажира
Москва, както „Северен поток“
1 и 2 лишиха русофобите във
Варшава от подобна възможност. 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 енергийната стратегия бяха подкрепе-

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.
на възможност руски природен газ от „Турски поток“ да
преминава през България за
Сърбия и Южна Европа. Според Борисов, това доказвало колко прозорливо е постъпил,лансирайки газовите връзки с Турция,
Гърция и Румъния. На България оставало само да построи
още към 400 км. тръбопроводна инфраструктура, за да стане
факт газовият хъб „Балкан“. Кеф
ти руски, кеф ти азерски, узбекски, или ирански природен
газ, кеф ти втечнен катарски
природен газ от терминала в
Александруполис!.. И, както се
пееше в една песничка на Окуджова: „мы за ценой не постоим“. Сиреч, за цената няма да
се пазарим. Но в живота всичко си има цена. 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. Само че сметките на нашите управляващи, както винаги, са
направени без кръчмаря, който в
случая е „приятелят Тайпи“. Защото доколкото ни е известно,
Турция иска да препродава руския газ, а не само да получава
транзитни такси! Поради което газта, която евентуално ще
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тече по тръбите на българска
територия ще струва по-скъпо, отколкото ако беше доставяна директно до нас по дъното на Черно море. Добавете и
изгубеното време.
Впрочем, „патриотите“ от
НФСБ не подкрепиха промените в енергийната стратегия
на България, които правителството предложи за одобрение
от НС. Понеже, както каза Валери Симеонов, нямало разчети, които да показват, че България ще печели от транзита
на руски газ, който ще достига до нас по втората тръба на
„Турски поток“. „Фалшивият в
едно е фалшив във всичко!“, гласи една римска поговорка. Същото важи и за проваления в
едно политик. Човекът, който
„успешно“ настрои срещу себе
си, НФСБ, ОП и правителството 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 „актива“ си и заслугата за провала
на проекта за нефтопровода
„Бургас Александруполис“, Симеонов се е загрижил за интересите на Порошенко, повече от
самия него. Понеже продължението на „Турски поток“ през

ни от ГЕРБ, БСП и ДПС, а ОП
отново се изпокараха на тема
русофили и русофоби. „С такива коалиционни партньори
Борисов не се нуждае от опозиция“, каза Рамадан Аталай.
Което е право, право е.
Единственият начин премиерът да се дистанцира от
глупостите на своя бивш вицепремиер е да стои в чужбина,
колкото може по-далеч от гнездото на осите наречени „патриоти“. Разбира се, ползата
от задграничните му турнета
е колкото от пръч мляко. Инвестициите, които щяха да потекат като от рог на изобилието от Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ и Египет, си остават
мираж и предизборна пушилка. Същия ефект ще има и
визитата на Борисов в Мароко,
осъществена този път без Дядо
Цар, но с неизменния журналистически шлейф от присъдружни медийни чучулиги.
Борисов се похвали, че бил изнесъл лекция или не точно
лекция пред академичната
общност в Мароко, която лекция била похвалена от неговите колеги. И намери, че Мароко и България си приличат по
това, че са входни врати: Мароко – за Африка; България
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– за Европа. Подписани били
редица споразумения между
двете страни, решено било да
се сформира смесена комисия
за икономическо, военно и в
сферата на сигурността сътрудничество. Особено впечатляващо беше твърдението
на Борисов, че мароканските
военни и полицаи носят български 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 милиона от които били готови да
потеглят към Европа, според мароканския колега на Борисов. Ето защо Борисов се е
заел да ходатайства пред ЕС
да инвестира в икономиките
на страните от Африка, където има бум на раждаемостта.
След като „уреди“ с европейски пари „приятеля Тайпи“,
защо да не уреди и африканските диктатори и крале?
„Барутното буре на Европа“, сиреч Балканите, не
можа да съсипе Стария континент, но "вратата към Европа“, сиреч България, може
и да успее. Въпреки Великата българска ограда на Валери
Симеонов.
През 80-те години на миналия век децата в България
се забавляваха с приключенията на една маймуна, кръстена доста непредпазливо
Тошко Африкански. Днес вече
зрели хора, те се забавляват с
дипломатическите лакърдии
и „успехи“ на Екатерина Захариева и нейния началник
Бойко Борисов Африкански.
Покрай техните екскурзии се
„понахранват“ и доста медийни трубадури на властта, начело с Илиана Беновска. Гюрултията им е голяма, а файдата
– никаква. Хвалбите им към
Борисов вече не носят дивиденти нито на него, нито на
съответните медии. Защото
маймуната, която караха да
играе на „не знам, не чух, не видях“, вече отвори очи. И видя,
че не само царят е гол, а и поданиците му са одрипавели и
обосели.
али им е омръзнало да
живеят в най-бедната и
корумпирана държава
в Европа? Това ще видим на следващите парламентарни и европейски избори. Не
е изключено първите да бъдат
извънредни, защото държавата отдавна се е „счупила“ и
хаосът е ежедневие, въпреки
мантрите за стабилност.
Петко Петков

Д
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аква е ситуацията в страната? Тя е повече
от ясна: Хората не искат да бъдат управлявани по старому, правителството не може
да управлява по новому. Предстои тежка
политическа зима - зимата на гражданското недоволство. Демонстрациите, протестите, социалните
мрежи внушават непоносимост към статуквото - от
„Системата ни убива“ до „Смяна на системата“, от
„Сбърканият модел“ до „Промяна на модела“, от смяна на отделни министри, до смяна на цялото правителство! И още. Лавинообразно се трупат исканията
за промяна на конституцията, за президентска република и отхвърляне на целия политически елит.
Конфликтите и скандалите в управляващото
мнозинство

растат в геометрична прогресия. Паспорти – корупция, апартаменти – кръстници, правителствени
рокади без смисъл и без логика – министърът става заместник-министър, началникът на кабинета
на вицепремиера става вицепремиер. ГЕРБ се превръщат в заложници на Патриотите, Патриотите –
в заложници на собствените си властиви и икономически амбиции. И всичко това на фона на галопиращите 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 заради трагедията край Своге, решават проблемите.
Налице е пълна неадекватност и липса на усет и
чувствителност към проблемите на хората. Често чуваме въпроса „Кой предизвиква протестите?“. Логичният отговор е - Това са самите управляващи, които със своите действия и бездействия ги предизвикват. Протестите са естествен порив за справедливост, 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 управляващата коалиция е напълно изчерпана и безидейна. В рамките на близо десетгодишното дясно
управление на ГЕРБ парламентът, а и други ключови институции на държавата, загубиха своя авторитет, напълно се обезличиха и обезсмислиха Държавната администрация е в ступор. Искат да правят
електронно управление. Похарчиха 2 млрд. лева! Търговския регистър се срива, а служителите в него получават стотици хиляди левове бонуси! Подхвърлят
жалки стотинки на пенсионерите, а заплатите на чиновниците 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 капацитет, арогантност и чувство за безнаказаност. Темата за лошото качество на ремонтите в централната градска част стана водеща. А липсата на грижа и
инвестиции в крайните квартали и крайградските райони е хроничен проблем. Замърсяването на
въздуха се превърна в постоянна тема на ежедневието ни. А на този фон ГЕРБ искат боклука на София да се гори почти в центъра на града. Трафикът
и задръстванията са постоянна болка. Платените зони
за паркиране са на път да стигнат до Околовръстното, 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-долу оттогава не са мити. В различни квартали на столицата ежедневно има протести и исканията са сходни
и логични - адекватна жизнена среда, която да гарантира прилично качество на живот. След като сме
граждани на европийска столица, искаме и европейски стандарт на живот.
Другарки и другари,
Госпожи и господа,
Основен е въпросът дали ГЕРБ ще падне от власт
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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, найвероятно ще има и предсрочни парламентарни избори. Влизаме в тежка изборна година.
Изследванията на обществените нагласи

регистрират низходяща тенденция на ГЕРБ
като цяло, на Борисов, на министрите, на Фандъкова. Социолозите констатират максимално приближаване на стойностите, дори изравняване на подкрепата
за ГЕРБ и БСП – както в страната, така и в София. За
съжаление, към момента, нямаме нужния електорален резерв, който да ни даде необходимата преднина, за да спечелим изборите убедително. ГЕРБ все

крепим българските предприемачи и производители, тези, които създават работни места и конкурентноспособни продукти с висока добавена стойност. Ще направим всичко възможно да изправим на
крака малкия и среден бизнес, който е смазан в момента. Ще занулим произволните проверки и административния рекет над бизнеса. Ще ни се наложи да
се борим за пазари, за износ и държавна протекция
на българските стоки. А това означава да преформулираме разбирането си за национален интерес.
Установеният сега модел на управление е порочен, неефективен, несправедлив, неспособен да реализира основните принципи на демокрацията и
да гарантира върховенството на закона. Той забавя растежа, потиска инициативата, генерира неравенства, увеличава поляризацията на обществото и обрича

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

на тези цели.
Нужно ни е самочувствие, че нашите социалистически идеи стават все по-актуални. На тях принадлежи бъдещето.
Неолиберализмът претъря крах и е време за нов
подход, нова философия за управление. В потвърждение 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 диспропорции при доходите и богатствата, които възникнаха през последните десетилетия, мисля, че социализмът трябва да се върне. Този продължителен период,

телектуален, управленски и морален капацитет. Да излъчваме надежда, сигурност и възможности за развитие на държавата. В най-скоро време трябва да
предложим управленска стратегия, обоснована с точни 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 много и разумни предложения. Този диалог с обществото 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

края на историята

съюз след изборите догодина.
Нужно е да се преосмисли ролята на България в ЕС от тук нататък,
свързана с заемането
и отстояването на пробългарски и национално отговорни позиции.
Стартът на предизборната кампания трябва да започне от Конгреса на 26
януари и да постави началото на победния рейд
на БСП.
Европейските избори
не бива да бъдат
подценявани!

В работата на 4-то заседание на 13-та градска конференция на БСП все участие и Корнелия Нинова, председател на Националния съвет.
още ни водят по този показател. Във връзка с това,
не бива да се подценява машината за изборни манипулации на ГЕРБ с целия й арсенал – контролиран вот: административен и корпоративен, фалшифициране на изборните резултати, натиск и сплашване на
избиратели.
На настоящия етап имаме нужда от разширяване на влиянието и от съюзници, както от политически субекти, така и от онези групи от обществото,
чиито интереси защитаваме. Трябва ясно да покажем и докажем, че ние предлагаме алтернатива на сегашния модел на управление. Алтернатива, която решава 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 уточним как ще се преодолеят демографските, социалните и икономическите различия, диспропорциите
и неравенствата. Задачата не е как да направим богатите по-бедни, а как да направим бедните по-богати. 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 разгледаме как в новите условия на кризи и противоречия, на бедност и крайни социални разделения, ще
решаваме
основното притовиречие между труда и
капитала.

Ще трябва да потърсим начини, чрез които да подФОРУМ

на бедност големи социални слоеве и групи от населението. Популизмът се е превръща във водещо начало на политиката и практически размива границите между политическите послания и действията на
различните политически сили. Като резултат - обществото е без ясни цели и перспективи, развитието е стихийно, растежът е бавен. Вероятността да достигнем средните равнища на ЕС е сведена до нула.
Какво искаме ние?

Те трябва да се превърнат във вот на недовеХристо Проданов, Калон Паргов и Румен Овчаров, делегати на 13-та конферен- рие към ГЕРБ, така както стана на президентскиция, преди дебатите в салона на Позитано 20.
те избори през 2016 година. Европейските избори ще бъдат важна отправна
който започна с Рейгън и Тачър, в който бяха наложени точка за останалите избори през следващата годиидеите за ползите от един нерегулиран пазар, в крайна на. Ще се превърнат в лакмус за това дали успяваме да
сметка имаше катастрофален ефект".
достигнем до умовете и сърцата на избирателите. Дали
Капитализмът не е краят на историята. Възмо- успяваме да ги убедим, че можем и имаме волята за
жен е един друг справедлив, солидарен и свободен промяна.
свят. Един нов свят, в който 1% от човечеството няма
Има три риска пред БСП за спечелването на евда присвоява общественото богатство, сътворено от ропейските избори. Първо – конфликтите на евро99% от същото това човечество. Един свят на про- пейско, национално и местно ниво. Второ – подрежгреса, без експлоатация и социално изключване на дането на листата за Европейски парламент. Трето
класи и социални групи.
– риториката и посланията, да не допуснем да ни
Навлизаме в ново време.
вкарат отново в графата „антиевропейска партия”.
Време на възраждане на социалистическата Ако успеем да преминем успешно през това първо
идея и ценности. Новото време изисква от всички нас предизвикателство, ще имаме стабилна основа за
разработването и прилагането на качествено нова спечелването на местните избори.
Има всички предпоставки да сложим край на мополитика. Необходимо е да използваме целия си ин-

БСП е за силна, суверенна, законова, подредена
държава. За високоефективно държавно управление и проактивна позиция на държавата в пазарната икономика.
Считаме, че социалната държава е най-добрият
модел на държавно управление за българското общество, който може да осигури повече справедливост,
солидарност и равенство в съвременните условия.
Най-голямото предизвикателство, пред което е изправена нацията, е предотвратяването на демографската катастрофа. Всичко останало е функция от това. Бедна, болна и неграмотна нация няма
шанс да се справи със собственото си оцеляване.
Ето защо основните приоритети са икономика и доходи, здравеопазване и образование.
Нужен ни е български социален и работеш икономически модел, може да го наречем социален
българизъм – да съхраним и възродим българската
нация и да върнем справедливостта и солидарността в живота на хората. Всичко останало би трябвало да се разглежда като инструмент за постигането
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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 мобилизация на целия наличен ресурс – кадрови, експертен, комуникационен. Всяка една от районните организации 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 трябва да се превърне в епицентър на активна работа. Защото, 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. Първият 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 обединение.
Вторият въпрос е свързан с волята да реализираме това, върху което се обединим. Най-голямото
изпитание пред всяка партия е възможността да се
упражнява властта. Но с властта не се търгува, особено когато са заложени националните интереси и идеали. Властта е отговорност и само поемането на отговорност за управлението на държавата ще превърне БСП в субект на властта. Партията следва да
се превърне в концентриран израз на волята за управление. В същото време проявяваме един дефект в
поведението и мисленето си: ние можем ли да управляваме, или ще продължаваме да търпим да ни се
обяснява на какви условия трябва да отговаряме?
Трети въпрос: с кого ще осъществим политиките си? Т.е. подготвяме ли управленски кадри? И как
ги готвим?
Четвърти въпрос: кой е стратегическият ни съюзник? 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 значими въпроси и да търсим конструктивни решения.
Петият въпрос е свързан с реидеологизацията:
за преосмисляне и утвърждаване на социалистическите ценности, за изграждане на европейска социална държава, основана на справедливост и солидарност.
Отговорът на всички тези въпроси минава през
консолидация на партията, консолидация на лявото и косолидация на всички тези, които желаят промяна.
От решаващо значение е да върнем доверието
в БСП. Доверието се връща с работа и срещи. Връща 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 фактите, искам да променяме България и София, като
решаваме проблемите на хората на битово, на общинско, 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 разговор, който ще продължим на Конгреса на партията
и през януари.
И накрая, ще завърша с думи на големия български 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.
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ивеем в сложно и тревожно време. Световната олигархия безразсъдно и безотговорно готви страшна и с нищо несравнима война. Лековерни и високомерни ръководители на велики сили постоянно 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 Лоренц /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 фронта попада в плен при русите. Освобождават го през 1948 г. и основава Институт в гр.Виена. Преди това е работил в Института
„Макс Планк“, а след това е директор на Института за психология на поведението.

Р

азработил е научно проблема за агресията и алчността в съвременния
свят. Доказва, че това води
до противоречия и конфликти междуличностни, между
социални общности, между
великите сили с опасност от
кръвопролитни войни и термоядрена катастрофа. В трудовете „Разрушаване на човешкото“ и „Осемте смъртни гряха на цивилизованото
общество“професор К. Лоренц заключава: „ Човечеството дори да намери морални
сили да избегне термоядрена
катастрофа, то неизбежно
го дебне страшен екологичен
апокалипсис“. Решаването на
екологичните проблеми измина дългия път от Киото,
Япония до Париж, 2017г.,
когато бе подписан договор
от всички страни за предоставяне на средства за избягване на парниковия ефект
и балансиране на природната среда. Но президентът
на САЩ Доналд Тръмп оттегли страната си от договора,
а най-големи замърсители са
САЩ и Китай.
Според проф.К.Лоренц
тези глобални проблеми на
човечеството спират до моралната система и изходът
е формиране на ново мислене , изградено на устоите на морала-хуманизма и
общочовешките ценности.
Прав е големият учен, че моралните императиви за перспективно мислене , грижи за
цивилизацията и продължение на историята е в основата за избягване на световни катастрофи и престъпления пред човечеството. Наш дълг сега е развитие
на всестранните връзки между народите за прогреса на
човечеството, за благоденствието на човека и опазване природните богатства на
нашия общ дом-Земята.
От глобален поглед човечеството само през 2017 г. е
изразходило за военни цели
1,74 трилиона долара и повече от 62 % от учените работят за военни цели . Същевременно всяка секунда умира от глад по едно
дете,1/3 от човечеството
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лиарда годишно, Русия-66,3
млрд долара и т.н.
Едни от най-цитираните американски автори , като
Ноам Чомски, Самюъл Хънтингтън, Стивън Майер и
др. обръщат внимание на
имперските амбиции на
САЩ- на военни преврати, нежни революции, „пролети“ и пр.други агресии.
Чомски сочи, че интересите и намеренията на САЩ
са задължителни за всички
в света.Това е процес на деморализация в света, обяснен от проф.К. Лоренц. Той

на дъска“, където настоява за
подялба на Русия и отбелязва, че “новият световен ред
ще бъде изграден срещу Русия и върху руините на Русия“. Премиерът на Англия
Тереза Мей постоянно твори
обвинения срещу Русия, поддържана от САЩ , Холандия
и др. Бившият държавен секретар на САЩ Мадлин Олбрайт конкретизира: „ Богатствата на Русия са били
там и преди да я има.Затова трябва да принадлежат
на целия свят“. Преводачът и
журналист Димитри Иванов

жирани с утвърждаване на
евроатлантически ценности в тези страни.
Русия и Китай бяха обявени от НАТО като заплаха
за мира , като врагове. Обяви ги и правитеслтвото на
България. Срещу тях се води
икономическа , информационна и пр. война, хибридна война. На Вашингтон от
години Иран му мирише на
нефт и постоянно заплашват тази страна. САЩ обявиха , че ще продължат своята
„миротворческа“ инвазия в
Ирак, Сирия и Афганистан.

НАКЪДЕ ВЪРВИ СВЕТЪТ

Конрад Лоренц
гладува и за балансиране на
природното равновесие са
необходими около 200 милиарда долара годишно.
Вместо мечтите и очакванията за свят без войни ,живеем в стресова обстановка
от военни конфликти.Свидетели сме на войната в Корея,
агресията на САЩ-9 год.
във Виетнам са убити над 5
млн. виетнамци. Природата
в тези страни не е възстановена. След това са войните
в Камбоджа, Ирак, Сирия,
Либия, Югославия, Афганистан 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. Разходите на „отбранителния“
алеанс НАТО през 2017 г. са
900 милиарда долара, с повече от предходната 2016г. с
4,87 % . Това е 52 % от разходите на всички страни в
света. Само САЩот 610 млрд
долара за 2016 г. повиши разходите си на 716 милиарда
долара . Китай има разходи
за въоръжение около 120 ми-

се съмнява, че светът ще намери сили да излезе от това
нравствено падениеи да избегне термоядрена кататстрофа. Защото световната
олигархия , увлечена от своята алчност и агресия изпада
в безумие, не отчитайки, че
и самата тя може да загине.
В този контекст САЩ
проявяват двойни стандарти. Обещаваха, че ако се разпусне Варшавският договор
ще разпуснат и НАТО, а алианса сега се разшири до границите с Русия. САЩ снабдиха с атомно оръжие Израел 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 правилно образуването с оръжие
на Кипърската турска република, на Косово при агресията на Югославия и т.н.
При изграждане на новия
световен ред от САЩ, стратегът - русофоб Збигнев
Бжежински изразява бъдещето в неговата популярна
книга „Голямата шахматВЪПРОС НА ДЕНЯ

поясни: “ Трябва да се разбира да бъдат за САЩ“.
В Украйна беше извършен кървав преврат с използване последователи
на хитлериста Степан Бандера-партия „Свобода“, финансиран от САЩ с 5 милиарда долара, заяви Виктория Нюланд,бивш заместник-държавен секретар. На
майдана в Киев лично Виктория Нюланд ръководеше
преврата. Овладяването на
Украйна според журналиста 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 заяви: “ Войната между Украйна
и Сирия е война между САЩ и
Русия“ Това всички го виждаме.
Украйна и Грузия формално не са членове на
НАТО, но фактически са
нещо повече. Там се правят
учения с войски на „отбранителния“ алеанс към границите на Русия. Участват
и войски на Р. България, а
наши ръководители са анга-

Милитаризира се цяла Европа с определен разход от
2% от БНП за военни цели
. Черноморският басейн ,
балтийските страни, България и Румъния са наситени
с войски и оръжейна техника. Русия модернизира своята армия, провежда адекватни военни учения.
Това създаде напрежение и тревога в целия свят,
особено в Европа, изживяла
ужасите на Първата и Втората световна война . Съсредоточаването на войски и
оръжия винаги е свързано
с подготовка за дейст бвия.
Враговете и целите са определени. Военната риторика е в апогея си, измислят се обвинения и заплахи и се засилват. Светът за
съжаление се ръководи от
посредствени, безотговорни и самозабравили се ръководители , лесно изпадащи в безумие , губещи реализъм. Стремят се към господство и могат да взривят
най-страшната война.
Правят се рисковани маневри в различни точки на света.
Една планирана или случайна
провокация , предизвикана от
„неуравновесени“ лидери и главозамяни военни началници,
може да предизвика катастрофа в света.
зходът е само в моралните и общочовешки ценности за насочване
на човешката енергия и интелектуални ресурси в сътрудничеството за развитие на материалната и духовна култура, за решаване
на глобалните проблеми и
избягване на екологически
апокалипсис, за благоденствието на хората. Така ще
се опровергаят предсказания
на учени, астролози, гадатели и др. за края на историята. Проф. Конрад Лоренц и др.
ратуваха за свят на мира , прогреса, хуманността, за свят без
агресия и алчност.
доц.д.ф.н Гено Матеев

И
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яма нищо измислено
в описаните тук истории, колкото и неправдоподобно да
звучат те в ушите на неведомите.
„Да не бяха ни освобождавали, щяхме още да си живеем
по родните места в Солунско
– казваше дядо ми. И добавяше: – Но... при гърците разбрахме що било то робство!”
Семейство Кадреви живее в Солун – многонационален град, където в продължение на векове съжителстват
българи и евреи, гърци и турци. Именно заради Солун цар
Фердинанд нарежда нападението над съюзниците-разбойници 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 славяни населението постепенно
станало българогласно (почнало да говори български).
Но то продължавало да си е
гръцко – казват те. Религията им, носиите им, танците им
и по-голямата част от обичаите и ритуалите са си останали
сходни… Султанският ферман за учредяване на Българска екзархия ги разделил, но
въпреки това всички „вулгарофони” са част от гръцката
нация.
В тази своя великогръцка
„мегали идея” гърците са убедили и част от това население – така наречените гръкомани или патриаршисти (останали да почитат гръцкия патриарх).
Сърбите са владеели тези
земи в последните десетилетия преди падането им под
турско. Когато България съществувала като три малки
държавици северно от Стара
планина, сръбското влияние
стигнало Солунския залив.
И щом османците завладели Македония като сръбска
провинция, значи и трябвало да я върнат като такава. За
сърбите това е „Стара Сърбия”,
а населението – „прави” (истински) сърби, които същият
този султански ферман за Българската екзархия ги бил заблудил и побългарил. Та това
население нарича Рождество
Христово като сърбите – Божикь, а не Коледа като българите… Макар и загубил падежните форми, македонският говор си оставал сръбски
диалект според тях.
В стремежа си да сърбизират населението също намират помагачи – така наречените сърбомани. Останалите са
обявени за заблудено българеещи се – „бугараши”, срещу

МАКЕДОНСКИ СЪДБИНИ

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

наричано не сръбско или македонско, а българско.
Невероятно звучи твърдението на великосръбските
шовинисти, че Екзархията го
била побългарила. Население,
което в продължение на столетия и то под въздействието на
много по-силни фактори не
е променило народностното си самосъзнание, не би го
променило така лесно за едно-две десетилетия!
Та… семейство Кадреви
живее в Солун, където имат
влияние всички тези тези.
Единствената надежда за
обединение на разпокъсаната Македония по време на
Втората световна война е тя
да стане автономна република в планираната Балканска
федерация. За това се борят
македонските партизани от
трите основни части.
Последни воюват партизаните в Егейска Македония,
които останали извън съветската зона на влияние предизвикват гражданска война. С англо-американска намеса, подгонени от гръцката
армия, те се изтеглят на север в уж свободната част на
Македония, но там вместо
като герои – Тито ги посреща с куршуми. Той вече е развалил отношенията си със
Сталин. Тогава по планинските 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 гръцки (предимно македонски)
партизани, неуспели да установят просъветска комунистическа власт в Гърция, а оттам и пропадналата идея за
Балканска федерация. Много
години по-късно той ще разбере, че борбата им е била предрешена още когато Сталин и
Чърчил са вдигали тостове.
Напразно погубил младините си и почти целия си жизнен
път за тази фикс-идея.
Когато през 70-те години на 20-ти век разрешили
изселване от Ташкент, Атанас със семейството си избра България. Той добре знаеше какво е гръцкото робство и
правилно бе разбрал своя произход. Майка му го е учила на
български, дядо му е учил някога в българско училище…
Разказа ми Атанас цялата
си родова история като приказка. Как най-големият брат
останал в Солун и се гърчеел,
а най-малкият избягал в Скопие като македонист. И сестра имали – тя се омъжила в
Унгария и повече нито я чували, нито я виждали.

ИСТОРИЯТА КАТО СВИДЕТЕЛ
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Солун – многонационален град, където в продължение на векове съжителстват българи и евреи,
гърци и турци. На снимката Бялата кула.
които битката става непримирима.
Тито разбира, че не би ги
направил сърби и в сговор с
Георги Димитров и Сталин,
Комунистическият интернационал решава да ги обособи
като отделна македонска нация. В така нареченото Блед-

ско съглашение от 1-ви август 1947 г. между Тито и Георги Димитров, Македония
вместо ябълка на раздора трябвало да стане обединяващото
звено на Балканския полуостров. В Блед те декларират, че
никога вече „во век и веков” не
би имало сила, която отново

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. Съобразно приетата от нас Програма, в Клуба се дискутират теми с политически, икономически
и социален характер. На 07.11.2018 г. бе проведен диспут на тема: „Македонският въпрос и
Балканите”. Лектор на темата бе д-р Велизар
Енчев, бивш дипломат в Хърватия, бивш Народен представител, изтъкнат политически
анализатор и преподавател в СУ „Кл.Охридски”. Темата и лекторът предизвикаха много въпроси, които са доказателство за това, че хората
продължават да се вълнуват от безразсъдните
действия и решения на сегашното правителство по Македонския въпрос. Членовете на
Клуба считат, че политиците на Македония
продължават да накърняват националното
достойнство на България и погубват националната ни памет.
ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Вие правилно предложихте да се подпише
Анекс към Договора между България и Македония. Ние подкрепяме Вашето предложение. Досега от страна на Правителството няма
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да въведе разпокъсващите я
граници.
Българската теза няма
защо да я описвам. Това население само се определя като
българско, когато трябва да
избира между Българската
екзархия и Гръцката патриаршия, а и от самите гърци е

никакъв отклик и то продължава да мълчи. Членовете на Клуба взеха решение, с което настоятелно Ви молим да повдигнете отново въпроса пред Правителството. Нашето мнение
е, че е необходимо да се вземе политическо решение, както направи Гърция, а не двустранна Комисия да решава какви сме ние – дали
татари, дали българи; какви са Св.Св. Кирил
и Методий, Св. Климент, Св. Наум, цар Самуил, братя Миладинови, Димитър Талев, Никола Вапцаров, Христо Смирненски, Симеон Радев, Гоце Делчев, Яне Сандански, Тодор Александров, Борис Сарафов, полк. Борис Дрангов и много други велики българи.
Всички те сами са определили своята българска принадлежност, а историята – наша и чужда, само е потвърдила тази безспорна истина.
Проф. Иван Илчев, член на комисията, е на същото мнение и не е оптимист, че Комисията ще
реши въпросите. Македония и в момента продължава да има претенции към нашето културно-историческо наследство и то чрез промени 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 Македония.
Обръщението към Вас е прието от делегатите на Районната конференция на БСП –
район Люлин на 17.11.2018 г.
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Гневът на жълтите жилетки.

Н

овите слоеве на френското общество –
бедни, средно бедни и обедняващи,
влизат в бой със системата и спонтанно в рамките на огромен вакуум се образоват политически. Разгневените маси трябваше сами да излязат на улиците, защото го
нямаше авангардът
Това не беше демонстрация на парижани. 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

М

анифестиращите бяха предимно от провинцията. Имаше много
бедни пенсионери и дребен
прекариат – хора, които са
принудени да пътуват с коли
до работните си места, поради закриване на ж.п. линии. Затова протестът им беше наречен
бунт срещу цените на
горивата..

Тези хора не са “клиенти
на автомобилната индустрия
или консумацията”, както ги
наричат левоцентристите,
тоест – “екологичните” буржоа, които карат велосипеди,
вместо коли, но горят тонове гориво по време на своите полети на “интелектуалнополитически-излетни конференции” или го използват за
внос на чилийски ягоди през
зимата. Срещнах в тълпата и
много работници от малки градове, дребни търговци на селскостопански продукти, млад
разгневен прекариат. Вървяха
по групи – колеги от трудови
колективи, французи, мигранти от арабски страни или
от Испания… Чух много конкретни разговори за това колко получават; за колко може
да се живее и колко трябва
да заработват допълнително; как отглеждат зеленчуци
и плодове в градинките около дома си. Картинката май е
позната? Някои от тези хора
едва свързваха двата края,
От стр. 9

Д

аде ми някои данни
Атанас и при отиването 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 станал 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 обсебила и последния му неврон,
че той бе готов да се бие за
освобождението на ФилипоСтр. 10

също жени със забрадки, които без проблем се
смесваха с множеството. Цареше доброжелателна атмосфера, която прерасна в гняв, когато полицията започна да разпръсва брутално тълпата, използвайки газови заряди,
внесени от Германия.
За първи път се сблъсках с такива методи
през 1993 година в Мюнхен по време на манифестацията на левицата и антиимпериалистите. Такива брутални методи по улиците
на Париж се прилагаха по времето на Саркози.
Явно старите времена на Виши и маршал Петен са оцелели в буржоазните салони.

други помагаха на безработните си деца или внуци. Такава е действителността в
“развитата” Франция, втора
класа.
Слушах езика на
френската провинция.

Един от младите манифестанти се обърна към мен
с думите: „Извинете господине, можете ли да се отдръпнете мъничко, много моля, защото трябва да мина, тъй като
по-нататъk строим барикада!“. Езикът на парижани не
съдържа такава учтивост.
Селото, малките и средни градове дойдоха на среща с “голямата столица”, в
която много от тях никога не
са стъпвали. От тук възниква идеята да манифестират по
“Шанз Елизе “ и край Елисейския дворец. Традиционно демонстрациите на парижката
левица се организират на площадите – на Републиката, на
Народа и на Бастилията, което по принцип не пречи на
буржоата. „Жълтите жилетки“ не знаеха за това. Те влязоха на територията, където
големите клечки се забавляват, а пък за протестиращите тези места са символът на
Париж. Простият народ влезе
с ботуши в салоните на “цивилизованите” буржоа и чуждестранните олигарси (американско-арабско-израелскоруски) и, както личеше от разговорите, разбра това, едва
когато вече манифестираше

Бруно Дръвески
Историк и политолог,
занимава се основно с геополитически
изследвания. Преподавател в Националния институт по източни езици и култура в Париж (INACLO). Активист на
леви и антивоенни движения, редактор на портала
lapenseelibre.org
из тези престижни булеварди и улици, украсени и осветени в чест на зимния празник на
консумацията, незнайно защо
наречен Рождество Христово.
Насилието дойде от
страна на полицията.

Настроенията сред манифестиращите бяха съвсем мирни, бих казал – добродушни.
Едва когато полицията употреби газ и навлязоха водните оръдия, демонстрантите 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 намират луксозни хотели, банки,
скъпи ресторанти.
Демонстрантите не докоснаха нито една от тези сгради.
Не посегнаха – въпреки
целия си гняв, към богатите и
безделниците от цял свят, които обикновено пребивават
там. Това още веднъж трябва
да се подчертае, макар сам да
смятам че трябва да се окупират обекти на банкови измамници и на медиите, които им
служат.
На демонстрациите видях един-единствен представител на крайната десница,
който носеше лозунг “Народният фронт ви подкрепя”, сякаш май не е знаел, че Фронтът промени названието си
преди няколко месеца. Много повече бяха представителите на левицата, които по-скоро
бяха благосклонно приети.
Видях няколко червени знамена, портрети на Че Гевара
и няколко палестински шалове. Но това бяха само отделни
акценти. Голямата част от хората не демонстрираха каквато
и да е политическа принадлежност. Лидерът на “Непокорна
Франция” Жан-Люк Меланшон апелира в Туитър за подкрепа на манифестиращите,
но забелязах само един от неговите депутати – Руфин, който
спокойно разговаряше и спореше с демонстрантите. Нито
един от тях не беше дошъл с
лозунги и партийни знаци, на
която и да било група.
Така наречените “комунисти” имаха в същия ден свой
конгрес, което беше идеален претекст да не участват,
а да се ограничат единствено до “подкрепа на манифестиращите” на думи. Новата антикапиталистическа партия (NPA) също не взе участие, но това не беше особена

изненада. Тази група вече от
няколко години предпочита
да провежда събрания по салони и да произнася нравоучителни речи за морал, вместо да осъществява контакт с
масите и да провежда политическа дейност сред най-ниските слоеве в обществото,
сред хората от реалния живот. Във Франция съществуват
много малки и големи “леви”
групировки , но те също не
се появиха на демонстрациите. Дори отделни лица от тях да
са присъствали в тълпата, то те
са се старали да се придържат
към “привидната аполитичност”, съгласно възприетия
(за жалост) днешен етикет.
@Контраст между историята и нейният медиен образ
Манифестантите бяха предимно 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 пасивни. Толкова повече тези хора
бяха шокирани от лицемерието на медиите и насилието от
страна на полицията – тоест
от неща, които са отдавна известни в Париж. Едва сега се
сблъскаха с тези реалности, изпитаха на собствен гръб контраста между истината и нейния медиен израз.
Демонстрантите много
дискутираха помежду си, всеки от тях в крачка се учеше
на политическо мислене. И
то благодарение на Макрон!
Огромни благодарности към
него за това!
Така в общи линии изглеждаше това, което се чуваше,
забелязваше и се крещеше из
шествията:
„Медиите лъжат! Макрон
да си отива! Банкерите крадат! Да се убият банкеритеизмамници! Дълговете са несправедливи! Да се атакуват
данъчните райове! Да се контролира нарушаването на данъчния закон от богаташите!

МАКЕДОНСКИ СЪДБИНИ

полис и всички земи до Стара 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 дефиле 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 Михайло. Ние сме чисти македонци. Една кръв, от една майка
и еден татко. А сега – единиот се погърчил, другиот се побугарил… Предатели! Та и сестра ми се чуди на кого да угоди. Вика била маджарка, нали е
мажена в Унгария…
При завръщането ми в
България, Атанас чакаше с
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трепет да чуе нещо ново за
братята си. Той бе героят,
преминал през партизанското движение и гражданската война, през Сталиновите лагери, подводни преходи, от Балканите
до Средна Азия и обратно.
Пет пъти бе раняван по
битките при Негуш, Воден,
Флорина, Грамос... Гърците заклали в местността
Локвата баща му Яне, защото станал ятак, подпома-

гал сина си партизанин.
- Приказката дето ми я
разказа я видях наяве – казах
му. – Идеята и идеалите често са по-силни от родството.
Жално, жалба жали майка Македония! До какви съдбини я
докараха пустите им Велики
сили!
Никола Филипов
Лондон
Из подготвената за печат
книга „Не сади лозе големо“
брой 46, 11 декември 2018 г.

Записки на очевидеца
пред обсъжда по кафенетата
и на улицата, а когато излиза на протест, става самостоятелен, 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-задълбочено комплексно мислене
се срещнах сред работници
от един завод във френската провинция. Този факт потвърждава максимата, която левицата знае отпреди 150
години – съзнанието се базира на производствените отношения.
Протестите продължават.

Едва когато полицията употреби сълзотворен газ и водни оръдия, демонстрантите на „Шанз Елизе“ осъзнаха, че без барикади няма да мине. Снимка: EFE
Да се контролира износът на
капитали! Да се повиши стандартът 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 нашите деца! Да се сложи край на
скъпоструващите войни в Африка и арабските страни! Вън
оръжейните дилъри! Обвиняват ни във фашизъм, защото
нямат аргументи!“
И още:
Всички ние живеем във
Франция, трябва заедно да се
борим! Искаме право на достойни доходи и работа! Надяваме се, че предградията (имигрантските) ще се присъединят към нас и едва тогава ще
се борим истински! Политическите партии и синдикатите не се справят, а ние бяхме твърде послушни, затова
днес трябва да сме сериозни и
да се организираме! Досега имаше 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 лозунги: „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 Макрон”.
Запечатала ми се е една сцена – ливански ТВ канал интервюира демонстрантите.
Изведнъж един от тях, виждайки камери, изкрещява: “Медийни проститутки!”. В същото време някой от тълпата
му отговоря: „Това са ливанци,
остави ги да си вършат работата, благодарение на тях хората ще разберат какво наис-

тина става тук. Френските
медии лъжат!“. А друг от тълпата крещи: „Ливанците вече
знаят какво значи подстрекаване, насъскване на един срещу
друг в името на религия и раса,
ние не искаме това у нас, трябва да бъдем заедно, за да се борим за достоен труд в нашата
обща за всички Франция!“.
Ливанците бяха радостни, усмихнати…, а френските журналисти бяха много
малко. Личеше, че се бояха от
реакцията на хората. Когато
камерите на правителствената BFM TV се приближаваха до тях, демонстрантите
крещяха: “Ще задавате въпроси, а след това така ще орежете всичко, за да ни изкарате
фашисти или провокатори.
Умеете само да извъртате казаното и да лъжете! Не ви ли
е срам?”. Телевизионният екип
избяга, а тези уж леви журналисти от “Le Quotidien”, когато се опитваха да разговарят
с демонстрантите, питаха:
“Но добре, знаете, че Макрон не
може да си отиде, защото такива са принципите на демокрацията. Кажете всъщност
какво конкретно искате той
да направи?”.
Около 80 процента от
французите подкрепят “жълтите жилетки”. Това са резултати от официалните сондажи, които действително се потвърждават дори при разговор
с полицаите. Те също в своите
мисли често са на страната на
протестиращите. Това означава, че сред манифестиращите има много такива, които са гласували за Макрон и
за Льо Пен.
@Никой не говори открито с езика на десницата.
В нито един разговор не
чух расистки изказвания или
такива в духа на Льо Пен…
Не твърдя, че липсват такива.

брой 46, 11 декември 2018 г.

Но тези, които биха ги изразили, добре разбират, че това не
е мястото, където да демонстрират подобни възгледи. Чух
дори разговор на група млади
хора, които казваха: “Разберете, че не трябва да гласувате
за тази к…а Льо Пен, която се
представя за опозиция. Точно
това иска Макрон!”. Що се отнася до самата Льо Пен – тя,
от една страна, искаше да поеме това движение, но от друга, се боеше от него.
Новите слоеве на обществото – бедни, средни и обедняващи, влизат в бой със системата
и спонтанно се образоват политически 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 петолъчка, в короната на която
е поставен екологичен символ – дръвче… ”Непокорна
Франция” почти окончателно
се раздели между радикалите от една страна, които искат да се включат в конкретна класова борба и да градят
стабилни фундаменти, и от
друга страна – тези, които се
стремят по институционален
начин да погълнат останките
от Социалистическата партия и са готови на “компромиси” в името на т.нар. “реализъм”…
Генералната конфедерация на труда подготвя свой
конгрес – там също се наблюдава остър спор между лявата база, която иска класов
синдикат и връщане в рамките на Световната синдикална федерация, и десницата, която пък от своя страна подкрепя линията на Европейската конфедерация

на профсъюзите и Международната синдикална конфедерация. Други “умерени”
синдикати – особено CFDT,
са против манифестантите. Само федерацията Force
Ouvriere ги подкрепи. Сериозните някога групировки на
троцкисти, анархисти, маоисти, еколози се превърнаха днес,
до голяма степен, в дискусионни клубове на политически
пенсионери.
В същото време време
младите хора градят своя
нова визия, създавайки сдружения, които започват да се
делят на по-леви и по-десни,
от роялисти до ултра-маоисти или “аполитични”. Все поголямо е разделението между “моралната левица” – онази, салонната, лозунгарската,
интелектуално-буржоазната,
институционалната, “общонационалната“, и класовата –
местна, народна левица, която е склонна да поеме риска
на последствията от своите
решения.
@Крайнодесните също се
реконструират.
Конфронтацията изглежда е неизбежна, но не с Националния съюз на Марин
льо Пен, а с твърдоглавите
представители, проповядващи “идентичност” – бяла или
ислямска. Тези десни засега
са в изолация от масите, които
твърдо вървят по земята и калкулират на базата на материалните си интереси, независимо
от това дали вярват в Бога,
дали са мюсюлмани, католици или други. Процесът се
развива, а “жълтите жилетки” ускоряват периода на съзряване. Разгневените маси
трябваше сами да излязат на
улиците, защото го нямаше
авангардът…
Историята на Франция
ни учи, че народът най-на-
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10 начина да ви направят тъпи,
послушни и безопасни

T

емата за манипулацията на общественото мнение е поактуална от всякога. Точно за това решихме
да ви припомним списъка
с 10 техники за манипулация чрез медиите, съставен от световноизвестния
американския лингвист,
есеист и философ Ноам
Чомски.
1. Отвличане на вниманието. „Постоянно се отклонява
съзнанието на хората от реалните социални проблеми, превключвайки ги към теми, които
нямат реално значение. За да
постигат такъв резултат, според който гражданите да са винаги заети с нещо и да нямат
време да мислят, от полето – в
кошарата, както и всички други 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-решение.“ Създава се проблем,
един вид „ситуация“, разчетена така, че да предизвика реакция сред хората, и те
самите да поискат приемането на мерки, които са необходими на управляващите
кръгове. Например, допускане на ескалация на насилие
в градските райони или кървави терористични актове, с
цел гражданите да изискват
приемането на закони, насочени към засилване мерките
за сигурност и политики, засягащи гражданските свободи. Или да се предизвика икономическа криза, за да се приеме като необходимо зло нарушението на социалните права
и съкращаване на социалните
услуги.
3. Методът на постепенното прилагане. За да се постигне приемането на непопулярни мерки, е достатъчно те да
се въвеждат постепенно, ден
след ден, година след година.
Именно по този начин бяха наложени принципно нови социално-икономически условия
(неолиберализъм) през 80-те и
90-те години на миналия век.
Минимизиране на функциите
на правителството, приватизация, несигурност, масова
безработица, заплати, които
вече не осигуряват достоен живот. Ако това се случи по едно
и също време, най-вероятно би
довело до революция.
4. Отлагане на изпълнението. Друг начин да се прокара едно непопулярно решение е да се представи като „боISSN 1310-8492

лезнено и необходимо“ и да се
получи в един момент съгласието на гражданите за неговото прилагане в бъдеще.
Много по-лесно е хората да
се съгласят на жертви в бъдещето, отколкото в момента.
Първо, защото това не се случва веднага. Второ, защото повечето хора винаги са склонни
да таят наивна надежда, че

ния, страхове, притеснения,
принуждения или устойчиви
модели на поведение …
7. Да се държат хората в
неведение, като се култивира
посредственост.С това се гарантира хората да не са в състояние да разберат техниките и методите, използвани,
за да бъдат контролирани
против волята си. Качество-

Антология

АЗ, КОЙТО
НЕ ИЗБЯГАХ
ОТ ПОМПЕЙ
Любомир ЛЕВЧЕВ
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.

Ноам Чомски

„утре нещата ще се подобрят“
и че тези жертви, които са поискани 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. (Наблюдавайте разрешаването на случая
с Истамбулската конвенция и
Пакта за бежанците и емигрантите на ООН)
5.Отношение към хората
като към малки деца. В по-голямата си част пропагандните изяви, предназначени за широката 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 словесни 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 емоциите на човека в по-голяма степен, отколкото мисленето му.
Въздействието върху емоциите е класически метод, който
има за цел да гарантира, че
ще се блокира способността
на хората да правят рационален анализ, а в крайна сметка
дори и на способността им за
критично осмисляне на събитията. От друга страна, използването на емоционалния
фактор може да отвори вратата към подсъзнанието, за
да се вкарат там мисли, желаСтр. 12

то на образованието, предоставяно на по-нисшите класи на
обществото, трябва да е толкова оскъдно и посредствено, за да може невежеството,
което разделя по-нисшите
класи на обществото от върхушката, да остане на такова
ниво, което нисшите класи да
не могат да преодолеят. (Припомнете си как бе променена
образователната система у нас,
според Лисабонските споразумения за средното образование и според Булонската система за висшето образование. И
си дайте сметка как ще живеят
децата ви.)
8. Насърчаване на гражданите да се възхищават на посредствеността. Да се насърчава в хората идеята, че е модерно да си глупав, вулгарен
и груб … (Може би ще си отговорите, защото преобладават
ТВ форматите, като Биг Брадът, Вип Брадър, Фермата, Сървайвър и нескончаемите сериали с убийства и насилие.)
9. Засилване на чувство за
вина. Да се застави отделният човек да вярва в това, че самият той е виновен за собственото си нещастие поради
липса на умствени способности, умения или усилия. В
резултат, вместо на бунт срещу икономическата система, човек започва самостоятелно да се занимава със самоунижение, самоунищожаване, да обвинява за всичко
себе си, което го води неминуемо до тотална и нескончаема депресия, като всичко
това води към апатия и бездействие.
10. Да се знае за хората
повече, отколкото те самите
знаят за себе си. През последОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

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.

ните 50 години напредъкът в
областта на науката доведе до
образуването на все по-разширяваща се пропаст между
знанията на обикновените
хора и информацията, която
притежава и използва управляващата класа. Благодарение на биологията, неврологията и приложната психология, „системата“ има на разположение най-съвременни

знания за човека, в областта
на физиологията и психологията. Системата е в състояние
да научи за обикновения човек 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 контролира и управлява хората, отколкото те могат сами да се контролират.

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

Минчо Минчев,
главен редактор на в. „Нова Зора“
брой 46, 11 декември 2018 г.

