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МЕЛИХА И ПРЕДЕЛЪТ...

ДжЕнДЪРИзМЪТ в бЪЛгАРскАТА ПоЛИТИкА

ЗОРа Е !

Н
а 26 март 2019 година, т.н. партия ДОСТ публикува ДЕ-
КЛАРАЦИЯ за организиране и провеждане на нацио-
нална подписка с искане България официално да при-
знае наличието на турско етническо малцинство на 

българска територия, на което със закон да бъде предоставен 
статут на национално малцинство.

Обявената цел на Декларацията, която турчинът Местан 
(надяваме се използването на прилагателното турчин да не 
бъде оценено като обидно) и съмишленици предлагат на вни-
манието на българското общество, е създаване на условия, 
всички заедно, да „можем да градим общото демократично 
бъдеще на общата ни родина – Р. България“, като се предприе-
мат съвместни действия,  обединени около следните изход-
ни позиции:

„Ние, българските граждани членове и симпатизанти на ПП 
ДОСТ изразяваме възмущение, че т.нар. Възродителен процес не 
получи дори категорична морална политическа присъда“.  

Въпросът, на който Местан нито дава, нито има намерение 
да даде отговор, е от кого  очаква морална политическа присъ-
да - от себе си, като български гражданин или от себе си - като 
турчин? Българските граждани са се произнесли многократно – от 
Освобождението през 1878 до сега – и са записали с кръвта си 
своята оценка за пет вековното турско робство и за продължа-
ващото вмешателство на Турция – пряко и чрез петата си ко-
лона – във вътрешните работи на България. Като български 
гражданин заявявам, че антибългарската дейност на турската 
пета колона в България е противоправна, неприемлива и след-
ва да бъде ликвидирана, тъй като е в нарушение на междуна-
родното и вътрешно право за правата и задълженията на чове-
ка, на личността, на  гражданина по опазване на мира, общест-
вения ред, суверенитета, независимостта и териториалната 
цялост на страната. Ликвидирането на турската пета колона 
в България е условие sine qua non  за обезпечаване на нацио-
налната независимост, суверенитет и сигурност на българска-
та нация и държава и аз, и мои съмишленици, като български 
граждани, не ще пожалим сили за ликвидиране на този злока-
чествен тумор в тъканта на българското общество, независи-
мо под какво форма – като възродителен или освободителен 
процес!

Господин Местан заявява, от свое и неизвестно от чие друго име и 
на какво правно основание, че в качеството си на турчин, като към 
турците причислява и най унизената по време на робството част 
от българския етнос - помаците, било обидно да бъдат наричани: 
„български мюсюлмани“, „а помаците – българо-мохамедани“, „ислями-
зирани българи“, „турско-езичен българин“  и т.н. 

На стр. 2-3

Една случайна среща при едно мое ско-
рошно пътуване из Родопите, ме про-
вокира да повдигна отново болезнения 
въпрос за истинската роля на семей-

ството и държавата в Светая светих на човеш-
ките взаимоотношения. Всичко това - на фона 
на острите обществени дебати около философи-
ята и състоятелността на Инстанбулската Кон-
венция, Ювенал-
ната юстиция и 
новия „Проекто-
закон за Детето 
2019-2030г.“, който 
скоро ще бъде об-
съждан и вероят-
но приет от Народното събрание под давление-
то на ЕС. Обществените опасения по тези въпроси 
са напълно обосновани и разбираеми, защото 
са известни степента на  реалните последици от 
тяхното практическото прилагане в други страни. 

Разбира се, става дума за семейните отно-
шения, за емоционалните и духовни връзки 
между  членовете на семейството, за ролята 
на майчината ласка и бащината подкрепа 

при формирането на ценностната система и 
личността на детето.  Хубавото и здраво семей-
ството винаги е било 

безспорна и най-важна ценност в 
живота на човека, 

затова съществува максимата: „Ако всичко 
си загубил, но все още си здрав и имаш любящо 
семейство, то ти си богат и щастлив човек!“.

Знаем как огромното мнозинство от оси-
новените деца навсякъде по света, колкото и 
добре да живеят в приемното си семейство и 
се чувстват обгрижени и защитени, болезне-
но изживяват драмата на човек без корени, 
преодоляват всевъзможни бюрократични и 
законови пречки, за да стигнат до  истината 
за отнетата им идентичност.

На стр. 9-10

Април 1876 - Българското 
рождество

Христо Тепавичаров

На стр. 6

Или 
За СЕМЕЙСТВОТО, за ЮВЕНалНаТа ЮСТИЦИЯ, 

за НОВИЯ  пРОЕКТОЗаКОН За ДЕТЕТО И За СВЕТаЯ СВЕТИХ 
 В ЕДНО ОБЩЕСТВО

„Няма по опасен човек от онзи, на когото му е чужда човещината, 
който е равнодушен към съдбата на родната си страна и  съдбата  
на ближния, към всичко, освен звънтящия в джоба му алтън!”

Из книгата „Сенсей”
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От стр. 1

За ислямизирания по време на турското роб-
ство българин, принуден да се приобщи към 
религията на османските поробители, за да 
намали тежестта на турския ботуш, няма 

нищо и не може да има нещо обидно в термина „ис-
лямизиран българин“. Българинът, приел исляма, не е 
променял етническата си принадлежност. Тя не се из-
бира, както религията, в нея човек се ражда, ражда се 
или българин, или турчин, или руснак, или французин. 
Човек не се ражда американец, защото такъв етнос 
няма. Всеки може да стане американец, като си на-
пазарува американско гражданство! Що се отнася 
до езика, има българи, които говорят и пишат на 
турски и не само на турски. Но това не ги превръ-
ща в турско-езични българи, както няма българо-
езични българи или българо-езични турци. Местан 
намира т.н. квалификация „турско-езичен българин”, 
както го наричали, за обидно. 

Кое точно е обидно? 
Това, че го наричат „българин“ ли? Или че го опре-

делят като „турско-езичен“? Не езикът, а произходът 
определя етноса, ако това е проблемът. Местан е 
български гражданин, отлично говорещ български 
език. Но не езикът го прави български гражданин, 
а месторождението. 

Ако в истината има нещо обидно за родените в Бъл-
гария и на това основание получили българско граж-
данство лица, чиито предци от столетия живеят на тази 
свещена българска земя, но изпитват носталгия и при-
вързаност към порядките в отхвърленото от българ-
ския народ турско робство, те, както много от техните 
„сънародници“, които открито се определиха като част 
от етноса-окупатор и напуснаха българската земя с 
оттеглилите се армия, башибозука и придружаващи-
те ги пълчища, са свободни да ги последват незабавно, 
никой няма да ги задържа насила, нито ще съжалява 
за тях.

Местан упреква българската държава, че „вмес-
то да поощрява, създава пречки за пълноценно изуча-
ване на майчин език в общинските училища“. Като акт 
на дискриминация определя забраната за агитация 
на майчин език по време на избори. Оплаква се, че 
бил наказван, когато говорел пред избирателите си на 
майчин език, който за него е турски. Но отказва да при-

еме, че го наказват не защото говори турски, а защо-
то нарушава българското законодателство, в случая 
изборния кодекс на България, в който има изричен 
текст, член 133, ал. 2 , който гласи: „Предизборната 
кампания се води на български език“.

Майчин език в българските държавни училища 
и учебни заведения е българският език, той е задъл-
жителен за всички лица, посещаващи тези учебни 
институции, независимо от гражданството, етно-
са, националността, цвета на кожата, религиозните 

или светски убеждения. Друг майчин език в Бълга-
рия няма и изучаването на друг език като майчин 
в българските учебни заведения като задължите-
лен би било грубо нарушение на конституцията и 
недопустима злоупотреба с традициите и култура-
та на българската нация! Ако Местан мечтае да жи-
вее в държава, където турският език има „статут на 
майчин език“, това е  Турция, друг език там няма ста-
тут на майчин език, въпреки наличието на многомили-
онно кюрдско мнозинство в някои райони.  В Турция 
би могъл да се опита евентуално да издейства статут 
на майчин език на българския език, който милиони 
турски граждани ползват и който самият Местан гово-
ри и ползва по-добре, допускаме, от турски!!

Г-н Местан се позовава на разпоредбите на Рам-
ковата конвенция за защита на националните мал-
цинства (РКЗЗНМ), която България е ратифицира-
ла, за разлика от Турция, за да отправи упрек, че „все 
още България отрича съществуването на национални 
малцинства“. 

Налага се да напомним, 
че Рамковата конвенция не съдържа дефини-

ция на понятията „малцинство“ или „национално 
малцинство“. В решението за създаването на тази 
конвенция изрично се визират исторически създа-
дените национални малцинства, преминали в съ-
седни държава със собствената си територия, а не 
кои да са етнически и/или религиозни малцинства. 
Именно поради тази причина Конвенцията е неприло-
жима на територията на България, защото липсват на-

ционални малцинства. Не защото българската консти-
туция или законодателство не регламентират същест-
вуването им, а защото липсват условия за образува-
не на национално малцинство на българска територия. 
България не владее територии, принадлежали на 
съседни държави, присъединени към българската 
територия с обитаващото я не българско население. 
Поради тази причини, дори с промяна на българ-
ската Конституция не би могло да се сътвори турско 
национално малцинство в България. Конституция-

та е нормо-творчески, а не национално-образуващ 
инструмент.

С присъединяването към Рамковата конвенция, 
България разшири международно правната основа 
за защита на своите национални малцинства в съ-
седни държави, където по историческо стечение на 
обстоятелствата такива малцинства съществуват. 
Българско национално малцинство обитава Българ-
ските западни покрайнини, българска територия, 
окупирана от Сърбия след окончателното разпада-
не на Югославия; Национално българско малцин-
ство са тракийците от Източна Тракия, които след 
разпадането на Османската империя бяха реокупи-
рани от Турция, избивани, унижавани, прогонва-
ни, подложени на геноцид! Българко национално 
малцинство има в Западна (Беломорска ) Тракия, 
която в края на 14 век е окупирана от Османските 
пълчища ведно с цялата територия на българска-
та държава. В Западната Тракия живеят българи по 
време на целия период на турско робство. През 70-те 
години на 19 век Западна Тракия е включена в диоце-
за на Българската екзархия. През 1878 година, тя е 
част от Санстефанска България, но на Берлинския 
конгрес е върната в границата на Османската им-
перия, като Екзархията съхранява епархиите си в 
Македония и Беломорието. С Букурещкия договор 
от 1913 година, с който се слага край на Балкански-
те войни, суверенитетът на България в Беломорска 
Тракия е възстановен. След края на Първата световна 
война през есента на 1919 година, тази част от Бълга-

рия, с територията от 8712 кв. км. и население около 
180,000 души, е окупирана от съюзническите войски 
под управлението на френския генерал Шапли. През 
април 1920 година, на Конференцията в Сан Ремо е 
взето решение за предоставяне на Западна Тракия 
на Гърция. Още по време на преговорите Гърция 
окупира не само Западна, но и Източна Тракия и се 
заема основно с ликвидиране на българското при-
съствие. В периода 1941 – 1944 година българският су-
веренитет в Западна Тракия е възстановен за кратко. 

Този кратък преглед подсказва, че историческата ло-
гика налага извода, че предизвикателствата, свързани с 
бъдещето на тази свещена българска земя, предстоят. 

А изводът е очевиден. 
Няма съседна държава, която да не е присъединила 

част от българска територия с обитаващото я българ-
ско население, което е в правото си да претендира за 
статут на национално малцинство! 

За да продължим нашия размисъл, ще припом-
ним заявлението на Лютви Местан направено в 
предаването „Всяка сутрин“ на 27 март 2019 година, 
в разговор с Антон Хекимян: 

„Аз съм мюсюлманин, но преди това съм етнически 
турчин, част от българското национално малцинство 
в България. Ако конституциите на Украйна, Чехия, Ун-
гария, Румъния, Македония, Албания, на всички балкан-
ски държави и на всички европейски държави призна-
ват безспорния факт, че 2000 българи могат да бъдат 
национално малцинство, а българската конституция 
отказва да признае очевадния факт, че над 1 мили-
он турци не са национално малцинство, това означа-
ва, че тази конституция не е справедлива и трябва да 
бъде променена”.

Приведените от Местан примери в подкрепа на сво-
ята теза за наличие на български национални малцин-
ства в Албания, Украйна, Молдова, Унгария, Слова-
кия е проява на невежество или е злонамерен опит 
за въвеждане в заблуждение на обществеността. 
Касае се за български етнически общности, възник-
нали в процеса на формиране на българската нация, 

на които местните власти са предоставили, с вътреш-
ното си законодателство, в знак на уважение, статут 
на национално малцинство, където понятието на-
ционално е използвано като еквивалент на етниче-
ско. Що се отнася до Македония, ако Местан е убе-
ден, че е турчин, той по-добре от всеки би трябвало 
да знае какъв етнос обитава тази земя.

Проява на изумително лицемерие и 
неприкрито оскърбление 

на българския народ е опитът на Местан и съ-

мишленици, ако има такива, да изтъргуват увере-
нието, че приемат за „свещени единството, недели-
мостта и границите на България“ срещу задълже-
нието на българската държава да признае за „све-
щена“ чуждата им небългарска идентичност, като 
условие „за пълноправна интеграция на малцинства-
та в демократичното гражданско общество на Бъл-
гария“. България не се нуждае от интеграция на ру-
шителите на единството на нацията и проводници-
те на чужди интереси и домогвания в собственото 
си общество!

За постигане на декларираните цели, т.н. Поли-
тическа партия ДОСТ организира НАЦИОНАЛНА 
ПОДПИСКА с искане за законово признаване ста-
тута на национално малцинство, която ще продъл-
жи до края на 2019 година. Искане, което противоре-
чи на действащото българско законодателство и на 
поетите от България международни задължения по 
подписаните и ратифицирани от държавната власт 
международни спогодби, третиращи проблемите на 
малцинствата.

Питаме къде е българската  държава, къде са по-
литическите сили, претендиращи да управляват 
тази държава и кого обслужват, ако продължават 
да си затварят очите и да търпят открити призиви 
за възстановяване на Османската империя под бла-
говидния мотив защита правата на човека?

Отправяме призив към всички български граж-
дани да въстанат и на висок глас да се противопос-
тавят на опитите на турската пета колона, с говори-

тел Лютви Местан, за ликвидиране на българската 
държава и възстановяване порядките на отречена-
та от десетки народи Османска империя!

Би било по-логично, Местан и съмишленици, ако 
има такива, да организират национална подписка с ис-
кане за законово признаване статут на българско на-
ционално малцинство в Източна Тракия, където ис-
торическите предпоставки затова са налице и наслед-
ниците на прогонените и избити български тракийци с 
готовност ще се отзоват на призива „всички български 

граждани да се включат в Националната подписка“, в 
това число и „етническите българи“. 

Пред bTV Местан държеше да се чуят уверенията 
му, че в Декларацията е записано, че те приемат „за све-
щени единството, неделимостта и границите на Бълга-
рия“. Трудно би могла да бъде прикрита цената на пред-
лаганата сделка. Срещу лозунга за свещенност на „един-
ството, неделимостта и границите на България“, бъл-
гарската държава, която с користна добронамереност 
Местан обявява за своя „родина“, се призовава да при-
еме за свещена турската им идентичност и законода-
телно да гарантира малцинствения им статут! 

Искаме по закон и по конституционен ред да ни 
се уреди статута, защото това има огромна морална и 
практическа стойност, обобщи Местан.

Наглост поднесена вместо причастие! 
Няма друга квалификация, с която би могло да 

се характеризира заявлението на лидера на партия 
ДОСТ, Лютви Местан, в предаването „Тази сутрин” на 
27 март 2019 година, че Конституцията на България 
трябва да се промени така, че на турския етнос да се 
признае статут на национално турско малцинство! 
Самата формулировка показва, че Местан много до-
бре разбира разликата в терминологията между етни-
ческо и национално малцинство. Етносът е природен 
феномен, свързан с народностния произход на да-
дено лице. Той не се нужда от признаване, от правна 
защита или от конституционно регламентиран статут. 
Природата определя статута на етноса.

На стр. 4

Н
о нека продължим. 
У нас – «Апарта-
мент гейт», данъчни 
«спестявания», теле-

фонни измамници, изстре-
бители, магистрали, цигани, 
закриване на болници, глад-
ни пенсионери оставени на 
доизмиране, малко по-преди 
набити военни, цензура, пос-
къпване, нови косвени данъ-
ци, джендър паради и педе-
расти. Обобщено това означ-
ва, че в армията няма вой-
ници ; в медицината няма 
лекари и сестри; в обра-

зованието няма учители; 
в транспорта няма ше-
фьори; в полицията няма 
стражари; в селата няма 
население; във фермите 
няма животни; в спорта 
спортисти няма, има на-
емници.

 За сметка на това в по-
литиката е пълно с подо-
зрителни типове, в теле-
визионните развлекател-
ни програми – креативни 
проституиращи, в ток шо-
утата – необразовани съ-
щества, в правителството 

– „патриоти и радетели за 
спасение” на Отечеството. 
А в самото Отечество – ци-
гани, мохамедани, скрити 
муджахеди, приятели на 
Турция и „агенти на ДС, КГБ 
и на Путин” - Да ти имам 
държавата, би казал кан-
дардисвания за европей-
ските избори българин! 
 Освен това: България е на 
210-то място по раждаемост 
от общо 224 държави. Спрямо 
1989 г- сме загубили 1,9 мили-
она от своето население ! 16,5 
% от българите днес скитат по 

света (в Западна Европа този 
процент е между 3-4 % ; в абсо-
лютни числа, те са 1,3 милиона! 
(данните са публикувани във в. 
„24 часа” от 5.02.2019 г.) 

Светът е полудял! Бълга-
рия – загива! Но и това не е 
всичко. Чували сте и много 
от вас са гледали филмите 
за супер шпионина Джеймс 
Бонд. На запад вече е постъ-
пило предложение да се снима 
нова версия на тези филми, в 
които ролята на Бонд да не се 
изпълнява от бял артист. Най-
добре било Бонд да се изиграе 

от цветнокожа трансджен-
дър лисбийка и мюсюлманка 
(??!!). Ха сега де! С това зани-
мават останалото на доизжи-
вяване народонаселение. А 
иначе се случват немаловаж-
ни неща. 

На 4.02.2019 г. Съвета за 
сигурност към МС на Репуб-
лика България призна Хуан 
Гуайдо за временен президент 
на Веницуела Пресцедент, ще 
рече човек. Да, ама не. Диктов-
ка е! След нея току виж някой 
във Вашингтон или в Брюксел 
си хареса младо цигане от Сто-
липиново и го признае за вре-
менен министър-председател 
на България!

 Нищо в тази географска 
територия, на която до пре-
ди тридесетина години Светът 
с респект произнасяше името 
България! Фалшива държа-
ва, фалшив народ, фалшиви 
политици – всичко е фалши-
во. Записал съм си от фору-
ма на „blitz.bg” от 12.05.2018 
г., следното: циганизираното, 
чалганизираното, силиконо-

зираното население си заслу-
жава всичко ! Ако за благоде-
нствието на една страна съдим 
по средния БВП на глава от на-
селението и приемем средния 
показател на ЕС за 100 едини-
ци, ще видим , че най-бога-
та страна е Люксенбург с 271 
единици! Последна е Бълга-
рия с 46 единици (6 пъти по-
бедна от Люксембург). Преди 
нас са: Румъния с 49 единици 
и Латвия с 58 единици! Ето, 
това сме ние, българите и ко-
ментара завършва с опреде-
лението – нещастни балкан-
ски роми.

Каквито сме ние, такива 
са ни и управниците !

На този фон изцепките 
на Соломон Паси, бивш вън-
шен министър на Република 
България при управление-
то на Симеон Борисов не из-
глежда изключение. В пос-
ледните дни той се прослави с 
две предложения, към кои-
то се придържа от дълги го-
дини : Първото е: в България 
трябвя да има военни бази 

на НАТО. Втората му идея е: в 
България трябва да се наста-
ни ядрено оръжие. И ако пър-
вото му предложение народът 
все пак преглътна, втората на-
лудничева идея на Соломон 
поставя въпроса за България 
и нейното съществуване. Не-
щата се усложняват, тъй като и 

ние, пък и Европа имаме опит 
от рисковете свързани с атом-
ната опасност след катастро-
фата в Чернобил.

 Нямам спомен дали Со-
ломон Паси е служил вой-
ник, но дори и с най-скром-
на обща култура всеки човек 
има представа от атомните 

бомбардировки над Хироши-
ма и Нагазаки. Там хвърлени-
те от САЩ атомни бомби има-
ха мощност от 15 000 тона, из-
разена в тротилов еквивалент. 
Всеки може да си представи 
какво значи падане на атом-
на бомба над България и дори 
над Балканския полуостров. 

Дори с три пъти по-малък тро-
тилов еквивалент,да не гово-
рим за три пъти по-голям!

Интересното в случая не 
е само изцепката на С.Паси. 
Жител на света, агент за 
влияние или на чужди инте-
реси- той говори, това което 
са му поръчали. По-важно 
от изцепката е резултатът от 
тестването на обществото. 
Той показа пълното безраз-
личие с което общественос-
тта посрещна предложение-
то на Соломон Паси. Мълчат 
партии и обществени орга-
низации! Мълчат, все едно 
нищо не се е случило. Мъл-
чи БСП. Мълчи ГЕРБ. Мъл-
чат „патриотите”. Мълчат 
разните там „политически 
академии”, словохотливи со-
циални антрополози. Мълчи 
т.нар. българска „интелиген-
ция”. Мълчи „дълбочинния” 
народ. България мълчи!...

Х
ора, живи ли сме или 
вече сме готови живи 
да ни погребват!

За бази с атаомно 
оръжие става дума! 

За България, която я 
готвят за театър на въоръже-
ните действия, иде реч. 

Живи ли сте? Или вече ви 
е все едно?!

ДжЕнДЪРИзМЪТ в бЪЛгАРскАТА ПоЛИТИкА

ХоРА, жИвИ ЛИ сМЕ?Н
ие, обикновенноите хора –не депута-
ти, нито партократи, нито други тем 
подобни, не можем изглежда напъл-
но да разберем и да осъзнаем в каква 

дълбока помийна яма сме попаднали. И живеем 
или това е само продължение на спомена, че ня-
кога сме били живи. Пълна историческа загадка. 
Може да се каже, дори - загадка на битието. На 
където и да се обърнем, виждаме само хаос, не-
предсказуемост и помръкнали хоризонти.

Погледнете какво става по планетата . В 
САЩ –институциална криза, във Великоб-
ритания – Брекзит; във Франция – жълти 
жилетки; в Испания – сепаратисти за Ката-
луния; в Германия – Хамлетова дилема за се-
верен поток-2, в Италия – „Северна лига”, в Ун-
гария – Орбан; в Сърбия – Косово; в Гърция 
– „Северна Македония”; в самата Македония 

– албанци, като марокански скакалци; в Тур-
ция - „приятелят” Таип и опит за еврохали-
фат. По нататък – Сирия, Ирак, Иран, Афга-
нистан, Китай и Тайван, Северна Корея и не-
сговорчивия Ким Чен Ун. На края – Ислямска 
държава и уж победената според Тръмп идея за 
световен халифат.

Отделно: 26 милиардери по света са по-бога-
ти от 3,8 милиарда планетарно население.

Всичко в света се е объркало: най-доб-
рия певец-рапър е бял; най-добрия голфист – 
негър; Германия и Русия не искат да воюват; 
Украйна изпраща в Ирак помощ на американ-
ските войници; Китай развива нова обще-
ствано - икономическа формация: развит ка-
питализъм под ръководството на комунис-
тическа партия. (Михаил Задорнов- „km.ru” 
от 14.11.2017 г.). Проф. Евгени Гиндев

Светът помни 72 години от атомната бомба в Хирошима



 брой 18, 30 април 2019 г.  брой 18, 30 април 2019 г.Стр. 4 Стр. 5паМЕТ паМЕТ

От стр. 3

Е
скимосът е ескимос, 
българинът е българин, 
турчинът е турчин, рус-
накът е руснак, където 

и да се намират. Не връзката 
със земята, където пребива-
ват или живеят, определя ет-
ническия им произход. 

Не така стоят нещата с на-
ционалността. Това е прав-
но-конвенционна категория, 
свързана с възникването на на-
ционалната държава, опреде-
ляща връзката между отдел-
ната личност, в качеството й 
на гражданин и територията, 
с която се идентифицира да-
дена държава. Територията е 
основен, правообразуващ еле-
мент на държавата, наред с 
властта, независимостта, су-
веренитета и неприкоснове-
ността на държавните грани-
ци. Връзката между населени-
ето или народността, обитава-
щи  територията на призната 
по правилата на международ-
ното право национална дър-
жава определя националност-
та на обитателите й. Поради 
тази причина населението, 
живеещо на територията на 
обособена национална дър-
жава, може да притежава 
една единствена национал-
ност, определена от връзката 

му с централната власт, упра-
вляваща държавата. Обитате-
лите на България са българи 
по националност и не могат 
да има друга националност 
на територията на България. 
Националността няма нищо 
общо с етническия произ-
ход, религиозните убеждения, 
езиковите предпочитания или 
други отличителни характе-
ристики на личността.

При тази ясна рамка на 
правни, фактически, институ-
ционални и личностни зависи-
мости и предпочитания, какво 
ни казва Местан с искането си 
да се признае статут на наци-
онално турско малцинство на 
лицата, живеещи на територи-
ята на България и определящи 
себе си като етнически турци, 
чиито брой според скромните 
изчисления на взискателя е над 
милион или повече от 1/7 от на-
селението на страната? 

В прав текст Местан 
настоява, 

по законодателен и консти-
туционен ред, българската дър-
жавна власт да регламентира 
статута на т.н. турско нацио-
нално малцинство в България, 
като признае и приеме:

Че определящите себе си 
като етнически турци, живее-
щи на територия, включена в 
границите на българската дър-

жава лица, са част от турската 
нация, формирана при възник-
ването на турската национална 
държава в края на 19 и начало-
то на 20 век;

Поради което те са свърза-
ни правно с турската държава, 
на която дължат лоялност и от 
която очакват защита;

Обстоятелството, че в момен-
та настояват за статут на турско 
национално малцинство в гра-
ниците на България не означава, 
че това състояние е трайно и че 
земята, която обитават няма да 
се присъедини към територията, 
от която е откъсната преди 140 
години ведно с обитаващото я 
население; Естественото й място 
е територията и властта на май-
ка Турция!

 Исторически българският 
етнос е бил част от Османска-
та империя, докато турския ет-
нос никога не е бил част от бъл-
гарската държава и не може да 
бъде. Етническите турци, оби-
таващи земи, включени в зем-
лището на съвременната бъл-
гарска държава, са призвани 
да възстановят историческата 
правда за принадлежността на 
земите на техните праотци към 
съвременната турска държава.

Някой може да запита луд 
ли е Местан, след като е на-
ясно, че в границите на бъл-
гарското землище не могат 

правно да съжителстват две 
национални общности и че 
промяна на границите е не-
възможна? Не, Местан не е 
луд, той изпълнява повелите 
на своите ментори от Анка-
ра, които гласно афишират 
идеите си за възстановяване 
на Османското землище под 
управление на турската дър-
жава. 

А на какво разчита ли?
Зад гърба си Местан има 

не само благословията, но и 
силата на Реджеб Ердоган, а 
това е безспорната сила на 
Балканите! Който се съмнява 
в думите ни да прегледа и про-
слуша заявленията на Местан 
по българските медии и сам да 
се убеди във възхищението и 
уважението, което засвидетел-
ства към Президента на Репу-
блика Турция Реджеб Таип Ер-
доган. 

Самият Ердоган, в началото 
на март т.г. на конгрес на пар-
тията си в град Сакария, в кой-
то живеят много изселници от 
България, заяви: ''Кърджали е 
част от нашите душевни гра-
ници''. Това послание той от-
прави към всички „братя“, 
които живеят в Балканските 
държави! 

Пред себе си, 140 годи-
ни след Освобождението на 
България от турско робство, 

Местан се радва на компа-
нията на обсебилите влас-
тта в България наследници 
на чорбаджи Хаджи Иван-
чо Хаджипенчович, преиме-
нували се, съгласно съвремен-
ната трансатлантическа ле-
ксика, на Пунта Марини! А 
наследниците на борците за 
национална свобода и неза-
висимост, наследниците на 
Левски, Ботев, Стефан Стам-
болов, Раковски, братята Ка-
равелови и на много други 
достойни българи, наблюда-
ват безропотно издевателс-
твата на новите чорбаджии 
и демократично ги обслуж-
ват и ибрикчийстват. Какво 
безпримерно самоунижение 
и самообезличаване! 

П
леме българско, падни 
на колене пред дос-
тойнството и паметта 
на праотците, записа-

ли името ти българин на челно 
място в човешката история по 
морал, далновидност и наход-
чивост. Престани да гласуваш 
и да поверяваш съдбата си на 
невежи Пунта Марини и ком-
пания чаламбисти! Осъзнай се! 
Заболяването ти е лечимо, ин-
телектуалната недостатъчност 
и умственият дефицит, от кои-
то страдаш, не са наследствени. 
Не се примирявай!

21 април 2019 година

Венцислав НАЧЕВ

... Пашата пита: „Що вие 
българите се бунтувате, след 
като не ви вземаме войници, 
търгувате по цялата импе-
рия, богатеите, а къщите ви 
са по-хубави и по-големи от 
тия на правоверните?“ Бъл-
гаринът отговаря: „Защото и 
аз като тебе, паша ефенди, ис-
кам да имам жълто копче!“ Ще 
рече – иска да носи мундир и 
сабя. Иска държава! Подоб-
но щение, няма как,се наказ-
ва с въже. И вече, покачен на 
грозната бесилница, нашият 
човек внезапно проговаря 
на латински: „Dulcem at de-
cozum est pro patzie mori“. Ще 
рече - Сладко и достойно е да 
умреш за Отечеството!

Това става в ранните дни 
на април 1876г. В навечерието 
на избухването на въстание-
то. Георги Измирлиев (Маке-
дончето), заместник апостол 
в Търновски революционен 
окръг, руски възпитаник, 
юнкер, е уловен с издайство 
в Горна Оряховица и закаран 
при пашата в Търново.

Да, има и театър в това 
„жълто копче“. И в самото Ап-
рилско въстание има мно-
го театрални моменти. Така 
се твори история. Ще кажем 
само, че героите в това теат-
ро умират истински. Защото 
искат жълто копче, защото 
искат българска държава.

Ето – това е високият сми-
съл на Априлското въстание: 
възстановяването на българ-
ската държавност. Натам, с 
корава ръка, почти дикта-
торски, пришпорва история-
та и Георги Бенковски. Много 
преди да пукне първата пуш-
ка, той символично обезпеча-
ва бъдещото българско устрой-
ство със знаците на суверен-
ността – знаме, герб, печат. И 
нали е неназован княз (сиреч 
държавен глава) се нуждае 
за попълване на образа си 
от княгинята. Затова и изпод-
тихом позволява Райна Поп-
георгиева да бъде наричана 
Райна Княгиня. Тя заслужа-
ва това звание, защото е ушила 
разкошния сърмен байрак на 
въстанието. Пее се: „Кой уши 
байрака, кой му тури знака?...“

Основното – Априлското 
въстание е държавнотвор-
чески акт. Въстанието твори 
история.

Намериха се едни челече-
та, умствено и морално ниско-
расли, подвластни на конюнк-
турни съображения (сакън да 
не разсърдим някого си!), ко-
ито искаха да изкарат Април-
ското въстание едва ле не ту-
пурдия, като свада между гор-

ната и долната махала. И така 
се опитаха да принизят един 
звезден миг от българската ис-
тория до незначителен епизод. 
Слава Богу, тая мътна вода на 
национален нихилизъм из-
тича. Българите проглеждат 
в себе си.

Априлското въстание ос-
вен всичко друго бе и съдбо-
носен избор между Ориента 

и Европа. И, както е модерно 
да се казва – цивилизацио-
нен избор.

Българите през април 
1876г категорично отказаха 
да битуват в изостанал и мър-
ляв турски вилает, да търпят 
варварски безчинства и до-
казаха своята решимост да 
бъдат европейски народ, ре-
дом с другите европейски на-
роди. Те дори имаха амби-
цията за лидерство. Защото 
следваха предначертанията 
на Левски, който наистина бе 
провидец: „И тогава работа-
та ни ще свети и Българско ще 
гърми най-бляскаво като ед-
ничка държава в цяла Европа“.

Ето къде е мерил българ-
ският гений – върхове е ме-
рил, а не унизително подглас-
ничество, на което искат да ни 
обрекат послушковци с манта-
литет на конашки чорбаджии.

Да, Априлското въстание 
е цивилизационен сблъсък, 
ако се обърнем към парадигма-
та на Самюъл Хънтингтън. И 
в този сблъсък ние отстояваме 
своята идентичност, претенци-
ите си да творим история.

Трябва точно и вярно и със 
самочувствие да разчитаме 
посланията на предците. Те с 
трогателна саможертвеност се 
изправиха с допотопни гър-
мила срещу круповските оръ-
дия на една азиатска империя. 
Със съзнанието за хекатомба. 
И ако „простите орачи и копа-

чи“, както е казал Паисий, са 
можели да имат своите прос-
тодушни заблуди, то водачи-
те на Април, кървавите хоро-
водци, са били съвсем наясно 
със смисъла и значимостта на 
всенародното дело. Те са зна-
ели, че повеждат народа си на 
кървава сватба. Те са знаели, 
че българите трябва да минат 
през купела на саможертва-

та и с изранени нозе 
да стигнат – след гол-
готни страдания – до 
бленувания бряг на 
свободата. И за чест 
на водачите – те са 
сред първите жертве-
ни агнеци на Велика-
та всебългарска идея. 
Единението между на-
род и предводители е 
белязано с белега на 
трагичната съпричаст-
ност. Наясно са били 
водителите с рискове-
те и някои от тях не са 
и криели, че водят мъ-
жете на България през 
кървав брод. 

Цанко Дюстаба-
нов, войвода на Га-
бровската чета, като 
видял събраните мом-
ци в двора на Сокол-

ския манастир с мрачната иро-
ния на отнапред похарчен човек 
ги попитал дали си носят и по 
едно въже, та да има с какво да 
ги обесят, като ги хванат.

Бачо Киро Петров, преди 
да тръгне от Бяла Черква към 
Дряновския манастир, еван-
гелски казва на своите дру-
жинници: „Взидем с ученико-
ма моима на Горе Елеонце“. Той 
се уподобява на Христос и е 
готов да приеме Христовите 
мъки. В името на страдално-
то и свято Отечество. 

Все по това време и Сте-
фан Стамболов ще възкли-
кне: „Ех, да не беше туй Оте-
чество!“.

Все в името на „туй Оте-
чество“ и Ботев ще преглъща 
кървави сълзи пред неопису-
емата пещерна простотия на 

един Димитър Мазната, кой-
то си иска парите за своите 
крастави шилета.

Но не заради такива като 
Димитър Мазната, дядо Вълю 
и Ненко Балдьовеца (черни 
души) са застанали под бай-
рака с разяреното лъвче жерт-
вените мъже на България, а за 
да я има България. И те мно-
го добре са знаели, че отиват 
курбан за род и вяра. В тяхната 
саможертва има нещо от само-
жертвата на светците, на ранни-
те християни. И не случайно За-
харий Стоянов ще нарече обо-
рищенските депутати „ангели“. 
Те не са били заслепени хора, 
нито наивници. Те много добре 
са съзнавали срещу каква чудо-
вищна сила се възправят. Знаели 
са, от многовековен опит, че раз-
лютеният тиранин ще опретне 
ръкави за кървава коситба. И че 
просветена Европа (както и 
става) няма да изтърпи току до 
нейния праг да се режат глави. 
Дори и на младенци! В костни-
цата на Баташката черква още 
могат да се видят черепчета 
като юмрчета. Те също беле-
жат пътя към българската сво-
бода. Страшно е да се признае 
това, но е така.

Българската свобода идва 
по кървавия мъх на Април. 
В нейното подножие хрущят 
кости и ни гледат избодените 
очи на светии от осквернени 
църкви. Несмислени едни съ-

щества, които изглежда не са 
си добрували, подсукват устни 
да кажат, че Априлското въс-
тание било една излишна каса-
пница, че то било неуспешно.

Да се разберем. Всяко ис-
торическо дело се измерва с 
неговата резултатност. Не-
успешно като военно начи-
нание, Априлското въстание 
като държавнотворчески акт 
постига своите цели. Евро-
па дава мандат на Русия да 
разсече гордиевия възел на 
проклетия Източен въпрос и 
само след две години Бълга-
рия е вече легитимен участ-
ник в семейството на евро-

пейските народи, със статут 
на държавноправен субект. 
Сбъдва се изречението на 
Бенковски, лицезреещ плам-
налото Средногорие: „Турци-
йо, аз те победих!“

С Април 1876г начева мо-
дерната българска история. 
Ние се доказахме като народ 
със своя наистина европей-
ски избор, с отказа си да бъдем 
част от Ориента. Всичко започ-
ва с учредяването на българ-
ската Екзархия, с признаването 
ни като народ в рамките на Ос-
манската империя. Това е пър-
вата стъпка към държавност. 
Тогава един проницателен тур-
ски сановник – Кабръзлъ Мех-
мед паша – ще каже: „Не се лъ-
жете. Зад тия раса и килимяв-
ки надничат пушки и топове. 
Който е жив – ще има да види!“. 
Наистина пророчески думи. 
А те се подсилват и от факта, 
че в редиците на априлските 
поборници ще съзрем и дас-
кали, и попове – все учени 
глави. Ще рече – възрожден-
ската интелигенция.

И още един знаменате-
лен щрих – въстават бога-
ти и уредени селища: като 
Панагюрище, Батак, Перу-
щица, Ново село, Кръве-
ник, Батошево. Сиромаши-
ята не въстава. Сиромаши-
ята даже лови клетите по-
борници сред пустинния 
Балкан. Нали убогият Петко 
Капата връзва с въже Заха-
рий Стоянов и го предава на 
турците за едното „аферим“. 
Обяснение за този феномен 
има. Богатите селища живе-
ят в условия на полусвобо-
да. Това „полу“ е критичната 
точка, която взривява търпе-
нието. Жаждата за пълна сво-
бода е вече непреодолима. 
Пък и мнозина, като Георги 
Имирлиев, са вече възмеч-
тали да се досегнат до про-
словутото „жълто копче“. 

Темата за предател-
ството е вече друга ис-
тория. Историята на 
тъмата в българска-

та душа. Предават оскотелите 
от робия. Те са и своеобразни 
жертви тъкмо на тая робия – 
най-долната октава в бездна-
та на човешкото падение. Но, 
слава Богу, както е казано в 
Евангелието - „Светлина в тъ-
мата свети и тъмата не я обзе“. 
Светлината на Април е нашето 
Реождество. Затова и ходим по 
оброчища и надгробни пло-
чи – да въздадем на предци-
те и така да се съприкосновим 
със самите себе си и да се пре-
открием като следовници на 
славни предтечи.

Нине, присно и во веки 
веков!

писмо 
от „едного 
философА“

Н
еотдавна сред купища писма и документи, 
в които се бях заровил, попаднах на нераз-
печатан плик, адресиран до мен. От клеймо-
то на пощата в Габрово се четеше ясно дата-

та 22.04... От годината – само първите две цифри. Из-
тръпнах. Трескаво задирих ножа за разрязване на хар-
тия. Пликът лежеше на бюрото ми, а аз сякаш виждах 
присмехулните очи на подателя – дългогодишния 
автор на „Зора“ и „Нова Зора“, писателят Венцислав 
Начев. Боже, рекох си, Светли Христови празници 
идват, какво ли пък ще е това чудо!

И се зачетох.
От наднебесните поселения с късна дата получа-

вах от Венци поръчан от мен текст за Априлското въс-
тание от Венци. Към него - кратко писъмце, с прикре-
пено листче с изписани на ръка няколко метафорич-
ни изречения, доизясняващи според мен рескрипта 
на Соворов до Екатерина Велика, поместен в края на 
писъмцето му. Превеждам ги ведно с текста за Април-
ското въстание на вниманието на читателите на „Нова 
Зора“, като израз на почит към паметта на писателя и 
като свидетелство за неговия неподражаем изказ, оч-
ертавал профила и обогатявал страниците на вестни-
ка цели 20 години - от 1990г до 10 ноември ноември 
2010г. И защото, и до днес, извън Бай Зхарийя, не по-
знавам автор, който така издълбоко и изтънко може 
да осветли темата за величието и смисъла на българ-
ския април от 1876г., се чувствам поласкан от възмож-
ността в дните на Страстната седмица, да приканя 
всички, които обичат България, да притурят в памет-

та си към неизтляващата памет за българските тегоби 
и слава, и въгленче за патриота с керкенезко око, и с 
нрав на котленско чорбаджия, който за дълги години, 
за всички, които го познаваха, даваше представата за 
изчезналата в мелницата на турското робството бъл-
гарска аристокрация. Дали са признавали това или не, 
е въпрос от друго естество. 

Може би по този повод съм чувал Венци да пов-
таря: „Няма човек по Българско, който да не е изох-
кал от свои!“

Казано е - смирение, паче гордости! - аз ще до-
пълня: „Мога още много думи да издумам, но сър-
цето ми се накланя на плач!“.

25 априлии, Велики Четвъртък, лето Господне 
2019-то

Минчо Минчев

драги минчо, 
твоето телефонно обаждане ми прозвуча доста странно, 

да не кажа бюрократично. Нямаше ни дур, ни гел, както би 
се изразил един куртоазно любезен османлия. Но отсъстви-
ето на причасност досежно мойте хронически болежки все 
пак ме досегна.

Трябвало е нещо си там да подпиша. И не нещо друго, а 
примерно „как проживаеш барин“, бе поводът да се вреже 
звън в моето старопланинско усамотение. И не е въпрос на 
салонна любезност да бе все пак проявил интерес към жи-
тието-битието на един Венцислав Начев. Моя милост е все 
пак Словесник!

Както и да е. Бил си твърде занят да оправяш някакви 
си бакии, за да полюбопитстваш за хала на един пустинно-
жител. А хала на пустинножителя е като на разорен дворя-
нин. Почти всеки ден ходя до поликлиниката на процедури 
(такси надолу, такси нагоре) и гълтам илачи с шепи. Но сла-
ва богу различавам охлюв от костенурка и си бера копри-
ва, лапад и киселец и поминувам с треволяци и яйца, кои-
то ми принасят местните мужици, които ме имат за „едного 
философа“, както скромно се е изразил за себе си Софроний 
Врачански. Наш праотец по словесност.

А Суворов в рескрипта си до Екатерина Велика бе напи-
сал: „Матушка, и не забывай обо мне!“

P.S:  Тук – бури, хали, дъжд, вятър, гръмотевици…! Не е 
лесен живота на отшелника. Някога са се хранили със ска-
калци, бубулечки, но хич пък бива ли, болярин человек, да 
тримири?!

Драги Минчо, раздрънкай „зелената кисия“!

ДжЕнДЪРИзМЪТ в бЪЛгАРскАТА ПоЛИТИкА

Венцислав Начев

АПРИЛ 1876 - бЪЛгАРскоТо РожДЕсТво
Сладко и достойно е да умреш за Отечеството

Георги Измирлиев (Македончето)

„Първата пушка“, худ. Веселин Стайков
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Н
а 17 април в Мрамор-
ната зала на Руския 
културно-информа-
ционен център в Со-

фия бе открита изложба, пос-
ветена на 195-та годишнина 
от рождението на известния 
руски обществен деец, публи-
цист и поет Иван Аксаков.

Изложбата с мотото за сво-
бодното слово е създадена от 
Мемориален дом-музей „Сергей 
Т. Аксаков“ в гр. Уфа, Музей 
„Фьодор Тютчев“ в имението 
Мураново, Музея за история 
на руската литература в Мос-
ква и Културно-исторически 
център „Музей С.Т.Аксаков“ в 
с. Надеждино, Башкирия.

В експозицията са предста-
вени снимки, документи и ма-
териали за приноса на Иван 
Аксаков в обществено-поли-
тическия и духовен живот на 
Русия през 19 век.

Иван Аксаков е наречен 
от народа скърбящия защит-
ник на руската земя и на мно-

гострадалното славянство, 
защото своята любов и внима-
ние той насочва не само към 
руския народ. Да си припом-
ним неговата защита на бъл-
гарите след потушаване на 
Априлското въстание 1876 г., 
дейността му като секретар и 
председател на Московския 
славянски комитет за съби-
ране на средства за въоръ-
жаване и обмундироване на 
българските опълченски дру-
жини. Веднага след решени-
ето на Берлинския конгрес 
той излиза с гневна и изоб-
личителна реч срещу пра-
вителството и императора в 
защита на България, за кое-
то е изселен от Москва. На 14 
септември 1885 година Акса-
ков приветства извършеното 
Съединение с думите: „Рухна 
Берлинският договор! ...Няма 
нищо по-просто и естествено 
от обединението на Източна 
Румелия и Княжество България 
– а сложното беше насилстве-

ното тяхно разделяне, измис-
лено от прословутата, недал-
новидна и злобна политика на 
лорд Биконсфилд и узаконена 
от Берлинския конгрес.“

За големите му заслуги към 
руския народ, славянството и 
православието, е погребан в 

Троице-Сергиевата лавра, а в 
последния му път в Москва го 
изпращат над сто хиляди души.

Организатори на изложба-
та и представители на Акса-
ковския духовно-просветен 
център са писателят Михаил 
Чванов, директор на Дом-му-
зей „С.Т.Аксаков“ в Уфа, вице-
президент на Международ-
ния фонд за славянска пис-
меност и култура и прези-
дент на Аксаковския фонд. 
Също игумен Зосима, пред-
стоятел на храм „Димитър Со-
лунски“ в родовото имение на 
Аксакови в Башкирия, стар-
ши научен сътрудник от музей 
„С.Т.Аксаков“ Татяна Петрова 
и музейният специалист Лю-
дмила Усова.

Благодарение на инициати-

вата и непосредственото учас-
тие на Михаил Чванов в Ба-
шкирия са възстановени ак-
саковските места. Писателят 
подчертава, че Иван Аксаков са 
го разбирали приживе малци-
на. Затова сърцето му се „взри-
вява“ толкова рано /умира на 

62 години/. Едва след смъртта 
му се развълнува цялото сла-
вянство: „ ...на нас ни стана 
тежко, сякаш е изчезнала свет-
лината. Иван Аксаков беше ве-
ликан. Когато той говореше, 
неговият глас се разнасяше по 
цяла Европа, и в него се вслуш-
ваха из широкото простран-
ство на велика Русия.“

Гостите от далечна Башки-
рия гостуваха в гр. Шипка, 
поклониха се на Паметника 
на свободата на връх Шипка 
и на Орлово гнездо. Посети-
ха храм-паметник „Рождество 
Христово“, руското гробище 
в  близост до храма и отслу-

жиха панихида в памет на за-
гиналите за освобождението 
на България руски воини и 
български опълченци.

От Шипка си тръгнаха 
с чувство за изпълнен дълг 
към паметта на Иван Акса-
ков и героите от Освободи-
телната война 1877/1878 г.

Гина Хаджиева

ГалЕРИЯСлаВЯНСКИ СВЯТ

Цвета Воденичарова, 
съпруга на д-р Румен 
Воденичаров, стана 
една от носителките 

на титла в конкурса „Мисис 
Баба 2019“. Тя се окичи с ко-
рона и лента Мисис Баба Fa-
mous (славна, известна). Коя е 
тя – жената с име на цвете – 
дъщеря, съпруга, майка, баба 
– какъв е бил пътят й през 
времето, какви уроци е нау-
чила, осъществила ли е меч-
тите си?

Цвета смята саможерт-
вата за висша добродетел. А 
сега преди най-светлия хрис-
тиянски празник тя си дава 
сметка, че точно тази жертве-
готовност е част от нейната 
същност. Вече 15 години все-
ки месец тя пътува до родния 
си град Русе и заедно с брат 
си Валентин полага грижи 
за самотния си баща – Иван 
Пейчев. А той е забележител-
на личност – герой на труда, 
почетен гражданин на Русе, 
уважаван, почтен човек с до-
бро име.

Именно в Русе тя има едно 
безгрижно и прекрасно дет-
ство, изпълнено с много, мно-
го книги. Трупа знания, пече-
ли олимпиади по руски език, 
биология и накрая по химия. 
Така завършвайки Руската 
гимназия със златен медал, 
тя е приета без изпит в СУ, 
Химическия факултет.

Завършва с отличие Уни-
верситета, прави дипломна 
работа с наченки на дисер-
тация, мечтае да лекува най-
страшните болести и да за-
бави стареенето. Дарява от 

собствената си кръв проби за 
експерименталната си работа 
„Електрооптика на еритроци-
ти“. Предвкусва блестящо на-
учно бъдеще, но съдбата й от-
режда друга посока. Омъжва 
се за ученическата си любов от 
Русе и отпътува за Прага. След 
Прага следва Москва, после 
Токио. Отглежда двамата си 
сина – Любомир и Иван, в 
чужбина. А междувременно 
се опитва да работи въпре-
ки забраната за полагане на 
труд от съпругите на дипло-
матите.

За кратко време се устано-
вява в Русе, където печели кон-
курс за асистент в РУ и пише 
учебник-помагало по химия. 

Скоро отново заминава за чуж-
бина, където работи като учи-
тел по математика, англий-
ски език и аеробика. В поли-
тическия отдел на посолството 
в Токио издирва и обработва 
статии, в които се споменава 
България в различни аспекти.

Голямата промяна завар-
ва Цвета като асистент по хи-
мия, вече в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Интересът й към 
политиката расте. Има мно-
го приятели от тогавашни-
те дисиденти – Янко Янков, 
Петър Берон, Александър Ка-
ракачанов, Румен Воденича-
ров. По време на ВНС получа-
ва предложение да бъде в ръ-
ководството на ОХДЦ (Обе-
динен християн-демократичен 
център) – с Александър Бож-

ков, Стефан Софиянски, Лю-
бомир Павлов. Тя отказва. 
По-късно, през 1994 г., тя се 
разделя със съпруга си Лю-
бомир. След време се омъжва 
за Румен Воденичаров, с кой-
то имат син – Румен-младши. 
Тази 2019 г. те ще честват сво-
ята сребърна сватба.

„Мечтите се сбъдват, но не 
точно по начина, по който сме 
си представяли“ – изповяд-
ва Цвета – „Имам двама неве-
роятни, пораснали сина – Лю-
бомир и Иван. Те имат краси-
ви, умни и добри деца – това 
е една сбъдната мечта. Пора-
сналият ми внук Ники е ком-
пютърен гений, малкият Вали 
е музикален чаровник, а аме-

риканската ми внучка София 
е един безценен ангел. Но точ-
но както в приказките, моят 
трети син Румен е събрал най-
ценното от родителите си – 
той е поет, писател, киноман, 
меломан, театрали и перфек-
тен юрист. Той самият е една 
сбъдната мечта. Именно той 
подаде данните ми за конкур-
са „Мисис Баба“ и така от 300 
кандидатури се озовах сред 10-
те финалистки.

Пях „Пусть всегда будет 
солнце“ и взривих многоброй-
ните гости от Русия, Беларус, 
Украйна. Просто исках да по-
кажа, че българите не сме не-
благодарни, че пазим в сърце-
то си Русия. Имаше сценична 

треска, имаше адреналин, но и 
много радост и вълнение. Пък 
и опитът ми с радиопредава-
нията в „Дарик Радио“ си каза-
ха думата. Преди време с един 
вицепремиер, влюбен в джаза, 
водехме „Музика за душата“.  
Срещите ми с Александър Бож-
ков ми помогнаха да преодолея 
страховете си и ми вдъхнала 
увереност в меломанските ми 
заложби.

Понякога си давам смет-
ка,“ – размишлява Цвета – „че 
моят живот по нищо не от-
стъпва на сериала „Дързост и 
красота“ – възход, падане, из-
правяне, екстаз, горчивина и 
всичко това подправено с вяра, 
надежда и много, много любов.“

Т
ези признания г-жа 
Цвета Воденичарова 
пред гл. редактор на 
вестник „Нова Зора“ 

Минчо Минчев, който собстве-
норъчно записа споделеното. 
От негово име и редакцион-
ния съвет на вестника изказ-
ват най-сърдечна благодар-
ност на колегите от в. „Утро“ и 
онлайн изданието на в. „Труд“ 
Нели Пигулева и Мариела Ба-
лева отразили събитието, кое-
то ние справедливо приемаме 
като ново интелектуално заво-
евание на „Нова Зора“ и имаме 
привилегията да известим на 
просветената наша пулика, че 
баби и с корона и с лента, и без 
корона и без лента, винаги са 
FAMOUS – сиреч, славни и из-
вестни. И най-вече любими.

А на Цвета Воденичарова 
– благодарим за високото пос-
тижение и за възможността да 
известим тази наша гордост.

зА ДУХА ЕДИнсТвЕноТо оРЪжИЕ 
Е свобоДноТо сЛово

МЕжДУ ЦвЕТнИЦА И вЕЛИкДЕн зА ЕДнА ЦвЕТА

Официалната снимка от конкурса “Мисис Баба 2019”. Цвета е с лентата Мисис Баба Famous.

Снимка на Цвета с Тодор 
Живков от 1993 в резиденция 
Бояна.

Семейство Воденичарови на 
откриването на изложбата 40 го-
дини Хималария.

Отец Зосима, Петър Митев, председател на ПП “Нова Зора“ - Казанлък, Гина Хаджиева, Татяна 
Петрова, Людмила Ушова и писателят Михаил Чванов 

Иван Аксаков

Храм-паметник “Рождество Христово“
Връх Шипка - едно от оръдията на Стоманената батарея, за-

купени от Московският славянски комитет.
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През 1926 Италия 
вече стоеше на пра-
га на разрухата. Ес-
тествено, г-н Мор-

ган знаеше това много добре. 
То дори беше съобщено в чи-
кагския "Дейли нюс", чийто ко-
респондент в Рим Хайрам Мъ-
дъруел пишеше, че хазната на 
фашистите е празна, страната 
е фалирала и жизненото рав-
нище спада все повече и по-
вече. Но г-н Морган упраж-
няваше достатъчен контрол 
над нашия печат, за да пред-
стави съвсем друга картина 
и да подчертае с каква уди-
вителна точност се движели 
сега италианските влакове. 
И бяха пуснати облигации 
за 100 милиона долара, кои-
то бяха използвани за спа-
сяването на фашизма. Без 
този заем Мусолини щеше да 
се сгромоляса. Така Америка 
заби първия гвоздей в ковче-
га на демокрацията.

Според Джордж Селдс, 
предишния американски ко-
респондент в Италия и най-го-
лям познавач у нас по тези въ-
проси, днес американският 
дял в италианския фашизъм 
възлиза на повече от 600 ми-
лиона долара.

Казано по най-простия на-
чин, Америка и Англия всъщ-
ност изковаха ножа за "удара 
в гърба", нанесен през 1940. 
Комисията на Най - за чии-
то разкрития американският 
народ не научи почти нищо 
благодарение на контроли-
раните от корпорациите пе-
чат и радио - е установила, 
че американските бизнесме-
ни са снабдили италианските 
въздушни сили с най-модер-
на американска апаратура: 
усъвършенствувани жирос-
копи, прожектори и звукопе-
ленгатори, уреди за контрол 

на управлението. Освен това 
огромни количества "наше" 
старо желязо са били изпра-
тени в Италия. Така по-голя-
мата част от италианската сто-
мана, от която половината и 
повече отива за въоръжение, 
е произведена от старо желязо.

По данни на Министер-
ството на търговията през 
1938 година - по време на ма-
сираната атака срещу демо-
крацията в Испания, когато 
президентът Рузвелт така все-
отдайно се бе посветил на "не-
утралитета" - "ние" сме изне-
сли за Италия повече от 400 
000 тона старо желязо, с кое-
то да бъдат избивани испанци-
те. Същото количество сме из-
несли за Италия и през 1939, 
а само през първата третина 
на 1940 - 200 000 тона. "Ние" 
сме прекратили решително 
продажбата на военни мате-
риали само за едно от всички 

воюващи правителства в Ев-
ропа - демократичното пра-
вителство на Испания, кое-
то не застрашаваше никого, 
освен богатите и привилеги-
рованите и което бе така нагло 
репресирано от международ-
ните бандити...

Това е то експортният мо-
дел на "американизма".

А какво да кажем за Хит-
лер, великия Велзевул на "си-
лите на злото"? Как ние по-
могнахме на куцото, но бяс-
но куче от Берхтесгаден да 
прескочи оградата?

Какво ще кажете за след-
ното: Хенри Форд, Чарлс 
Линдберг, бившият ръково-
дител на Международната тър-
говска палата Томас Уотсън, 
заместник-председателят на 
"Дженерал мотърс" Джеймс 
Муни и "известен брой влия-
телни просветители" са по-
лучили според вестник "ПМ" 

Хитлеровия "Орден на гер-
манския орел", който се дава 
на чужденци, имащи заслу-
ги към нацисткото правител-
ство. Уотсън е върнал ордена. 
"ПМ" пише, че "не е известно 
някой от другите да е върнал 
нацисткото си отличие".

Муни е познат като приятел 
на Герхард Вестрик, нацист-
кия търговски агент, който 
доби нежелана известност... На-
последък според "ПМ", Муни е 
издал брошура, написана от 
самия него, която следва ли-
нията на сегашната нацистка 
пропаганда. Той играе важна 
роля в американската отбра-
на. Той е пръв помощник на 
председателя на "Дженерал мо-
търс" и отговаря за всички 
преговори, които засягат во-
енни съоръжения. 

Американските богаташи 
пасват в цялата картина тол-

кова добре, колкото и англий-
ските. Известно е, че "Джене-
рал мотърс" има значителни 
капитали в "Опел", най-голе-
мия автомобилен концерн в 
Германия. От него трупа част 
от милионите... В Германия 
има и завод на Форд, 40 про-
цента от който принадлежат на 
Фордовия нацистки партньор 
"И. Г. Фарбениндустри". 

Нещата продължават все в 
тоя ред. Рокфелеровата "Стан-
дард ойл" подобно на англий-
ската "Импириъл кемикъл" "е 
установила връзки с различ-
ни немски компании и гру-
пировки, в това число и с "И. 
Г. Фарбениндустри" (цитира-
ме икономиста д-р Плъмър от 
Оксфордския университет), за 
да се влее в огромен между-
народен тръст, където уча-
ствуват и "Шел ойл" (и англий-
ската, и холандската), както и 

Англо-германската петролна 
компания".

През февруари "Стандард 
ойл" оповести, че си е осигу-
рила от "И. Г. Фарбен" права-
та за производство на синте-
тичен каучук по новата тех-
нология, наречена Буна. Не 
бе оповестено каква е друга-
та част от сделката, но е ясно, 
че във време на война Хит-
лер няма да предаде такава 
важна технология на един 
потенциален враг, без да по-
лучи в замяна нещо, което не-
посредствено би облагодетел-
ствувало Германия като "сила 
на злото" срещу "демокраци-
ята". Бюлетинът "Ънсенсорд" 
коментира: "Най-вероятното 
обяснение е, че "Стандард ойл" 
ще заплати направо с петрол, 
от който Хитлеровата воен-
на машина така много се нуж-
дае. Посредством Румъния." Да, 

"Стандард ойл" контролира 12 
процента от цялото румънско 
производство на петрол и про-
дава петрол на Германия чрез 
една своя компания, наречена 
"Дойч-американише петроле-
ум гезелшафт".

Това са само някои фа-
кти, случайно излезли на 
повърхността. Но никой не 
знае колко далеч са стигна-
ли всички тези неща.

Нека има война, нека на-
стъпи потоп, нека става как-
вото ще, само да няма наро-
ден бунт срещу системата на 
оскъдица. Нали международ-
ната машина за производство 
на печалби трябва да се върти. 
Да вземем случая с г-н Райбър 
от "Тексако", който напоследък 
се поразчу във връзка с разкри-
тията около нацисткия агент 
Вестрик. Както разбрахме, "на-
шият" г-н Райбър е продал на 
Франко по време на фашист-
кия метеж петрол на стой-
ност 6 милиона долара - аме-
рикански петрол, произведен 
от демократичното амери-
канско работничество. (Това 
е на практика ненамесата: пе-
трол за Франко, старо желязо за 
Мусолини и нищо за законното 
испанско правителство). Наред 
с всичко друго този петрол си-
гурно е помогнал на Франко да 
смаже демокрацията в Испа-
ния. Не правя никаква връзка 
между двете събития, но впо-
следствие Райбър получи мо-
нопол върху петролния пазар 
във фашистка Испания. А този 
монопол се оказа особено удо-
бен за снабдяването на Гер-
мания (чрез Испания), когато 
Хитлер започна да се нуждае 
от огромни количества петрол 
за своите танкове и щуки. "Ню 
Йорк таймс" писа: "Много аме-
рикански петролни концерни 

пРОЧЕТЕНО За ВаСпРОЧЕТЕНО За ВаС

Авторът  на романите 
“Сестра Кари” “Дже-
ни Герхарт, “Финан-
сист”, “Титан”, “Ге-

ний”. Теодор Драйзер (1871-
1945) е един от големите 
американски писатели на 
ХХ век. По неговия роман 
“Американска трагедия”, е 
създаден филмът “Място под 
слънцето” със знаменита-
та Елизабет Тейлър. Това, за 
което почти не се пише, е, че 
в края на живота си Теодор 
Драйзер става член на комунистическата 
партия; че още преди това е привърженик 
на републиканците в Испания; че напис-

ва книгата “Русия през погле-
да на Драйзер”; че е яростен и 
непримирим противник на 
фашизма; че в публицистич-
ната си книга “Америка заслу-
жава да бъде спасена” (1941) 
разкрива с изумителна фак-
тология най-мръсната тай-
на на фашизма – истината, 
че той е създаден от банкери-
те на Уолстрийт и Лондонско-
то сити, както и с участието и 
одобрението на най-богатите 
фамилии на Англия и Аме-

рика.  И че без огромните им финансови 
инжекции и съвместните милиардни биз-
нес сделки това не би могло да се случи. 

кой УнИщожАвАшЕ МИРА И ДЕМокРАЦИяТА?

В миналия брой публикувахме първата част от проучването на големия американски 
писател Теодор Драйзер, посветено на ролята на английския капитал за възникването на 
нацизма и за създаването на военната мощ на хитлериска Германия. Сега предлагаме на 
нашите читатели втората част, на изследването на Теодор Драйзер за не по-малко ин-
тересните заслуги наСАЩ за възхода на хитлеризма

притежават петролоносачи, 
които плават под чужд флаг. 
Съгласно с акта за неутрали-
тета на такива кораби не се 
забранява да посещават ис-
пански пристанища." Месеци 
наред след започването на вой-
ната нашите вестници се съси-
паха да ругаят Русия, задето 
доставяла петрол на нацистите. 
Но накрая, когато стана извес-
тен случаят Вестрик, "Ню Йорк 
таймс" призна, че "от начало-
то на войната хер Хитлер е 
получил от Америка много по-
вече петрол, отколкото е полу-
чил или изобщо би могъл да по-
лучи от Русия".

Когато нашите лицемер-
ни управници се сблъскат е 
такива факти, те вдигат без-
помощно ръце и мънкат, че 
това са недостатъците на де-
мокрацията, че бизнесмени-
те били "свободни дейци", ко-
ито можели да постъпват как-
то си щат, при условие, че не 
нарушават закона (разбирай: 
при условие, че заобикалят за-
кона и се подиграват с него). 
Това е най-голямата лъжа, 
измисляна някога! А демо-
крация, в която липсва ин-
формация, изобщо не е демо-
крация.

Ако мнозинството от на-
шия народ има думата по този 
въпрос, то не би допуснало 
нито един американски цент 

да бъде заложен на която и да 
е от воюващите страни в Ев-
ропа, защото знае, че къде-
то отидат американски пари, 
там рано или късно отиват 
американска плът и кръв, "за 
да бъдат защитени вложения-
та". Но райбъровци по-наглед-
но разкриват лицемерието на 
нашите американски фюрери. 
Райбър се оказа точно такъв, 
какъвто се очакваше. Послед-
ното си посещение в Германия 
той направил след започване-
то на войната и се върнал с 
послание от Гьоринг до Руз-
велт. Колко ли още райбъ-
ровци имаме?

Райбър напусна "Тексако", 
когато тези неща излязоха 
наяве, но не само затова, а и 
защото сега вече официална 
Америка мрази Германия. За-
бележете обаче колко неочаква-
на и колко нова е тази омраза. 
Тя едва-едва се подаваше - ни-
какви действия, а само думи, 
- когато нацистите се разше-
таха да унищожат демокраци-
ята в собствената си и в други 
страни. Стана по-гласовита, 
когато Хитлер тръгна срещу 
нашата истинска любов - Ан-
глия, и когато стана ясно, че 
той не ще да свърши работа-
та, за която е предназначен - 
да нападне Русия. Тъкмо това 
беше и нещастието на Рай-
бър. Както показва цялата 

му биография, той също би 
дал мило и драго само и само 
нацистите да тръгнат срещу 
Русия. Той мислеше, че те ще 
сторят това, както го мисле-
ха и "нашите" лидери във Ва-
шингтон, които тъкмо по тази 
причина нито веднъж не обез-
сърчиха Райбър или който и да 
било друг.

Обезсърчиха ли казах? 
През 1936 комисията на Най 
разкри, че "Прат и Уитни", 
"Къртис - Райт" и други са-
молетостроителни концер-
ни са продали на Хитлер сто-
тици самолети и самолетни 
мотори ("цели влакове с та-
кава стока", както се изрази 
не друг, а нашият нов минис-

тър на флота Нокс); комисия-
та разкри още, че това е стана-
ло със знанието и съгласието 
на "нашето" военно минис-
терство и Министерството на 
флота. През 1934 износът на 
самолети от Съединените щати 
за Германия е възлязъл на бли-
зо 2 милиона долара. А сега ни 
плашат и искат да ни смразят 
кръвта с Хитлеровите "ужас-
ни щуки", сякаш те са някакво 
дяволско изобретение на "си-
лите на злото".

Комисията на Най разкри 
също, че акциите на "Динамит 
акциенгезелшафт", немския 
тръст за производство на екс-
плозиви, се държат от "Импи-
риъл кемикъл", "И. Г. Фарбен" и 

американската "Дюпон". "Дю-
пон" била сключила споразу-
мение и с английската, и с нем-
ската фирма, по силата на ко-
ето "всяка страна... след като 
произведе или се сдобие с някакво 
патентовано секретно изобре-
тение", трябва "да даде в писме-
на форма на другата страна не-
забавно или най-късно до шест 
месеца пълни подробности за го-
реказаното изобретение". Дали 
това споразумение все още е в 
сила? Разкрито бе още, че "ком-
панията "Спъри жироскоп" е 
доставяла автоматични пилоти, 
жирокомпаси и друга апаратура, 
достатъчна, за да се съоръжават 
най-малко 50 немски самолета 
месечно".

От стр. 1

А, когато тя е насил-
ствено отнета дори 
и под  някакъв  бла-
говиден предлог, по-

следиците са катастрофал-
ни! Затова семейството тряб-
ва да има традиционната со-
циална подкрепа от страна 
на държавата, а не по силата 
на политическа конюктура и 
псевдомодерни неолиберал-
ни внушения  да разруша-
ва  и деформира по  най-гро-
тестния  и низък начин най-
чистите и силни природни 
връзки, тези между  родите-
ли и деца, и дори да узаконя-
ва абсолютно чужди за наро-
да ни практики стигащи до 
откровенни извращения. Не 
използвам думата „морал“, за-
щото тя, както и ценностите, 
които сме имали и които са ни 
съхранили като народ,  са от-
давна  забравена категория от 
политическия ни и управленче-
ски елит, купен на едро и дреб-
нов услуга на черни помисли и 
чужди интереси!

Думата ми е за друга ка-
тегория хора, за истинските 
хора, които може  да срещне-
те или не в житейския си път, 
но които живеят в градове-
те и селата ни. Те  трябва да 
бъдат видяни и осветлени за 
обществото ни, за да си при-
помним и  оценим истинска-
та роля  и  сила, която ни дава 
семейството! Много малко от 
тях по някакъв начин привли-

чат вниманието на някой жур-
налист, а от там и на широката 
ни общественост. За тях малко 
се говори или пише, въпреки че 
житейската им история е 

история за силата на 
човешкия дух 

и липсата на предел за чо-
вешките възможности и е дос-
тойна за разтърсващ роман, до-
кументален или игрален филм. 
Става дума за личности с из-

ключителна воля и борбеност, 
успели с подкрепата на семей-
ството си да преодолеят жесто-
ките житейски предизвикател-
ства и да се извисят над огра-
ничения и предрасъдъци.

Става дума за хора с теж-
ки физически недъзи, които 
днес политкоректната терми-
нология меко нарича „лица в 
неравностойно положение“, 
но на чиито майки държавата 
упорито  отказва елементар-
на подкрепа и те трудно сре-
щат законодателно разбиране 
и решение. Самият термин „не-
равностойност“ е глупав и не-
състоятелен, на да не би всич-
ки останали са равностойни!! 
Защото истинската стойност на 
човека би следвало да се опре-
деля не толкова от физически-
те му дадености или липси, не 
от етнос или религиозна вяра, 

а от неговата ценностна систе-
ма, психологическа устойчи-
вост, мотивация за личност-
тна реализация и самоут-
върждаване... А те са различни 
за различните хора, независи-
мо дали са с или без недъзи. 

Що се отнася до мен, аз съм 
благодарна, че имах шанса и 
възможността да се запозная 
лично с една такава забеле-
жителна и  силна жена, чиито 

живот доказва за пореден път, 
че няма предел и невъзможни 
неща, че човекът е преди всич-
ко дух и воля, а не физика. Ста-
ва дума за Мелиха Макова  от 
гр.Рудозем. Това е една крехка 
млада жена с дълги руси коси, 
винаги сърдечна и усмихната, 
която успява да се пребори с 
взевъзможни обективни и су-
бективни обстоятелства и да 
постигне истинска личностна 
и житейска реализация. Тя ус-
пява да се пребори със Здрав-
ната ни система и ТЕЛК и да 
изиска преразглеждане на из-
дадено решение, което й от-
режда 100% инвалидност без 
право на работа. Това, тя счита 
за своя най-голяма победа, ко-
ято й дава шанс да  докаже сво-
ите възможности за трудо-
ва дейност и самочувствие на 
пълноценна човешка личност. 
Напълно разбираемо е, че ни-

кой от  Комисията на ТЕЛК не 
е допускал, че при наличие на 
проблем с очите, частична де-
формация на долния крайник 
и липса по рождение на дла-
ни и ръце почти до лакатните 
стави, би могло да бъде иначе! 
Явно не са я познавали, не са по-
знавали възможностите  и сила-
та на мотивацията й, не са по-
знавали ценностната система на 
нейното работническо семей-

ство и нейните учители отпре-
ди тридесетина години.

По думите на самата Мели-
ха, тя е щастливка с многолюд-
ното си семейство- има  двама 
братя и една сестра,  което от 
малка й дава морална сила и 
устойчивост да расте и се раз-
вива в среда без  ограбващо-
то и депресиращо съжаление 
и самосъжаление. От дете тя 
знае, че е важно и трябва да 
може да прави всичко, което 
животът налага, да се самооб-
служва, да участва в грижите 
по домакинството, да се обра-
зова и развива, да не се подце-
нява и дели от другите. Мелиха 
е категорична, че 

това, което дава 
семейството, никой друг 

не може да ти го даде, 
че то е в основата на пълно-

ценното развитие на човека, а 

от това зависи доколко успеш-
но като възрастен ще се справи 
с неизбежните  трудности.

В този момент от разговара 
ни, със свито сърце си спомних 
за Ювеналната юстиция и под-
готвяния за приемане от НС 
Закон за Детето 2019-2030г., 
който предвижда с лека ръка, 
бюрократично и бездушно 
„извеждане на детето от се-
мейството“, разкъсване за-
винаги на семейната връзка 
родител-дете. Този Закон не 
се  интересува от нравствени 
категории като емоционална 
привързаност и потребност 
от родителска ласка и грижа, 
не се интересува от трайни-
те и незаличими  психологи-
чески травми, които нанася 
подобен насилствен акт вър-
ху всички членове на семей-
ството, както не се интересу-
ва и от по-нататъшния жи-
вот и съдба на детето, веднъж 
отнето от родното му семей-
ство. Като върхово завоевание 
на евроатлантическите цен-
ности и човешките права, по 
изключително безцеремонен и 
безогледен начин, този Закон 
се внедрява нагло и насилстве-
но в националните законода-
телства на страните членки на 
ЕС, без оглед на Конституция, 
традиции и обществено мне-
ние!  В обществото ни се налага 
усещането, че държавата вече 
гледа на семейството повече 
или само като на инкубатор и 
люпилня на ново поколение! 

На стр. 10

Да, в онези дни да подпомагаш наци-
стите беше достойнство. “Нашите” 
капиталовложения в Хитлерова Герма-
ния се изчисляват на 1 400 000 000 дола-

ра. “Ние” - тоест банката “Дилън-Рийд” - сме от-
пуснали заем от седемдесет милиона на Фьо-
глеровата “Ферайнигте щалверке” и четири-
десет и шест милиона на “Сименс”. А Фьоглер 
и Сименс финансираха Хитлер и го направиха 
диктатор на Германия.

...Ние сме заложили на нацистката кар-
та, макар че залогът там е нищожен в срав-
нение със залога ни на английската карта. 
В действителност обаче не сме заложили нито 
на едната, нито на другата карта, а на карта-
та на интернационала на богатите, за да бъде 
той надеждно защитен, независимо от кого, 

на картата на самата война.
Войната, независимо кой ще я спечели, 

е източник на печалби както за богатите от-
въд океана, тъй и за нашите шейсет семей-
ства. От последното тримесечие на 1938 до 
последното тримесечие на 1939 най-незна-
чителното нарастване на печалбите на една 
стоманодобивна компания е сто процента, а 
най-високото - две хиляди процента. Това е 
само началото на военновременния бум.

Богатството, съсредоточено в ръцете на 
малцина, се стреми към експанзия и далечни 
пътища. Това е закон. 

Из статията Теодор Драйзер “Помог-
наха ли английският и американският ка-
питал на Хитлер да унищожи демокраци-
ята” 1941

МЕЛИХА И ПРЕДЕЛЪТ...
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Обаче въпреки това ни 
управлявали „прости 
хора“. Защо ли? Спо-
ред тях, защото Дър-

жавна сигурност е „още жива“, 
заради т. нар. „руска хибрид-
на война“. А всъщност друго 
не можеше да стане. Логика-
та и целта на т. нар. „преход“ 
е в социалното неравенство, 
продажните политици, защо-
то буржоазията е копрадорска 
и безродна, в престъпността и 
в чувството за безнаказаност 
на капитала и държавните чи-
новници. Социалната неспра-
ведливост е тази цел! И тя е 
постигната.

Не знаеха ли тези хора, че 
това ще е бъдещето? Не знаеха 
ли и другите, които макар и с дру-
ги политически убеждения, пов-
таряха паролата „пазарна ико-
номика“ като ключ от вратата 
на изобилието и богатството? 
Не знаеха ли, че държавата, в коя-
то ще живеем, не е тази, за която 
мечтаем и която е просто една 
наивна и неосъществима идея? 
Истинската и реална държава 
днес е корпоративната, в която 
управлява капиталът, а не наро-
дът. Народът няма никакъв дос-
тъп до властта. Той е оставен да 
си мечтае и въобразява, че „суве-
рен“ и че властта нему се подчи-
нява и нему е длъжна да се от-
чита; че той създава законите и 
всички ще се съобразяват с тях. 
Но истинските закони в реалната, 
а не в мечтаната държава са дру-
ги. Те действат, а не съчинените 
от „народа“ и парламента. Това е 
истината, която тържествува и в 
т. нар. „европейски демокрации“. 
Тази държава ненавижда ум-
ните, образованите, духовните, 
моралните, съвестните, талант-
ливите. Тя харесва простака, 
арогантния, полуграмотния, 
алчния, корумпирания. Защото 
може да ги владее и контроли-
ра, да ги управлява. А те ще са й 
покорни и никога няма да тръг-
нат срещу нея.

Аз допускам (поне за ня-
кои от тях), че наистина не 
са знаели и искрено са вярва-
ли в бъдещето, към което и те 
тласкаха народа, обществото 
и държавата. Не знаеха и тези, 
които се оставиха да ги водят 
към това бъдеще. А това бе огро-
мната част от българския народ. 
Ентусиазмът и сляпото дове-
ряване на кухата неолиберал-
на пропаганда показват кол-
ко ниско е било равнището на 
интелигенцията и особено на 
хуманитарната. Тя беше длъж-
на, ако не да се бори, то поне да 
говори истината. И да призове 
народа да не вярва на лъжата 
и измамата. И да не участва в 
нея!

Промяната от края на 80-те 
години на миналия век бе не-
избежна и никоя сила в стра-
ната не бе в състояние да я 
спре или отклони в друга посо-
ка. Но беше възможно и край-

но необходимо да не се залъг-
ва обществото. Съучастието в 
измамата е голям грях. То е по-
зорно за интелигенцията. Тя 
именно трябваше да каже ис-
тината за капитализма, дори 
и прикрит зад т. нар. „пазар-
на икономика“, да разобличи 
същността и жестокостта му, 
за да бъдат хората наясно ка-
къв живот ще живеят и да зна-
ят какво ги очаква.

„Простите хора“ трябваше 
да управляват и тогава, както 
и днес, за да се извърши бързо 
и без съпротива този просло-
вут преход, като се прехвър-
ли материалната собственост 
и парите от държавата към 

българските капиталисти. Те 
бяха натоварени да разрушат 
старата система с всичките й 
недостатъци, но и с достойн-
ствата й, да вземат и малкото, 
което притежаваха обикнове-
ните хора, да завторят заводи 
и фабрики, да разрушат земе-
делието и животновъдството, 
здравеопазването и образова-
нието, да опошлят културата и 
езика.

И си свършиха блестящо 
работата!

Без тях „пазарната ико-
номика“ бе невъзможна!

Каквито и уговорки да 
правеха някои политици и по-
литолози, че в никакъв случай 
пазарната икономика няма да 
произведе пазарно общество, 
то се утвърди и формира но-
вата личност с нейния морал, 
начин на мислене, говорене, 
поведение. Този морал е осно-
ван на егоизма и егоцентрич-
ността, на личния успех и над-
деляването над другия. Сега вече 
няма ближен, а само конкурент, 
който те застрашава и заплаш-
ва да ти отнеме твоето. Защото 
няма място за двама. Дори и 
когато производството на бла-
га е предостатъчно за всички, 
принципите и механизмите за 
разпределението им са таки-
ва, че не разрешават да се дава 
на всички еднакво или според 
потребностите им. Не, собстве-
никът, по-силният и по-бързият 
взима голямата част, а каквото 

остане, е за другите. Нима това 
не се вижда или, ако се вижда, 
трябва да се отнесе към нацио-
налния ни характер?

Понеже обществено-поли-
тическата система е основа-
на на егоизма и алчността, тя 
бързо се изражда, губи силата 
и енергията, намалява се ней-
ната жизненост и способнос-
тта й да възпроизвежда нор-
мални, съвестни и умни хора. 
За наша беда българският свят 
се върна в нея в такъв историче-
ски момент, когато тя бе вече не-
излечимо болна и в неудържим 
упадък. Нейните икономически 
възможности вече бяха силно 
намалели, поради което отдав-

на не е способна да гарантира 
социалните продобивки, които 
допреди 30-40 години поне в 
Европа осигуряваше. Тази сис-
тема не саздава вече добри, от-
говорни и с мащабно мислене 
ръководители, политици и дър-
жавници. Те не са й и нужни, 
защото в състоянието, в кое-
то е, за нея е важно да оцелее 
и да се задържи, да смуче чуж-
да кръв и енергия наготово, 
а не да мисли за възход, про-
грес, развититие. Все по-малко 
я интересува дали ще се обновя-
ва технологично, дали ще про-
извежда много и качествено. Бо-
гите желаят да запазят богат-
ството си, а не да го увелича-
ват чрез производство!...

Защо да се залъгваме: 
всичко е загнило, опошле-
но, омърсено и непоносимо. 
Няма идеи, пориви, надежди, 
обществени радости, движе-
ние напред. Нашият свят сега 
се гъне посред тази смрад. И е 
като обгазен, отровен, изпад-
нал в безсъзнание. Може би е 
в кома.

От къде тогава да дойдат 
умните хора, които да ни уп-
равляват и водят напред?

Ще попитам отново: нима 
тези, които сега са разочаро-
вани и се вайкат, че са били 
измамени от някого в очак-
ванията си, бяха толкова не-
мощни интелектуално и тол-
кова неподготвени, за да не 
предвидят този печален край? 

Аз ги подозирам, че са се надя-
вали на тях да възложат упра-
влението и те да са отговорни  за 
вечното блаженство при капи-
тализма. Но системата е толкова 
жестока, гнусна и безнравстве-
на, че не си цени помощници-
те, идеолозите, слугите и пре-
дателите. Щом не са достатъчно 
егоисти, напористи, силни, без-
пощадни и агресивни, биват из-
хвърляни – дори и да са помага-
ли и съдействали.

Аз никого не съдя! Защо-
то също съм виновен с моите 
действия или с бездействието 
си в онова време, когато тряб-
ваше да се окаже съпротива на 
наглостта и лъжата, за да не се 

подвеждат хората. Днес обаче 
е необходима трезва равно-
сметка, задълбочен анализ на 
състоянието, в което сме, и за 
причините, които са ни го нало-
жили. Длъжни сме да осъзнаем 
в какъв свят живеем и докъде 
ще ни доведат слепите му сти-
хии. Българският ум е длъжен 
да започне усилна работа и да 
мисли трезво и задълбочено, 
за да опише това състояние и 
посочи начините, не толкова 
за да отхвърлим системата и 
я заменим с друга (защото сега 
това е невъзможно и не бива да 
се внушават напразни илюзии, 
които могат да донесат доста 
злини и дори ненужно пролива-
не на кръв), но поне за да обуз-
даем злите й сили и енергия. 
Съпротивата срещу нея е един-
ственото засега средство да я 
накараме все пак да заработи в 
полза на трудовите хора, на бе-
дните, слабите, немощните, 
онеправданите. И да се огра-
ничи достъпът на глупавите, 
посредствените и корумпира-
ните до властта.

Това със заклинания и ло-
зунги няма да стане. Ще стане 
с конкретни и добре премере-
ни и целенасочени действия. 
Но тези действия не бива да 
са само за подобряване иконо-
мическото състояние и за из-
лизане от материалната бед-
ност и мизерия. Нищо не стру-
ва богатството, ако сме духов-
но и нравствено опустошени, 
лениви, равнодушни, необра-
зовани, невъзпитани, безкул-
турни, лишени от национална 
памет и нравствени доброде-
тели; ако служим на дявола, а 
не Господа. Защото служейки 
на дявола, служим на злото, 
лъжата, омразата, егоизма, чо-
веконенавистничеството.

Длъжни сме да отворим 
очи и погледнем цялата исти-
на за себе си, за общественото 
устройство, за икономическа-
та система, за морала и влас-
тта. Трябва да осъзнаем, че вър-

вим по грешен път и в погреш-
ната посока. И че сме излъгани и 
сме повярвали на лъжата и из-
мамата; че ценностите, на ко-
ито ни карат да се кланяме и 
да ги приемаме за свои, са гре-
ховни и безнравствени. Тряб-
ва да наречем глупака глупак, 
лъжеца лъжец, простака прос-
так, крадеца крадец, бездар-
ника бездарник. Нека отво-
рим очи и проумеем, че неоли-
берализмът е човеконенавист-
на идеология, по-страшна и 
пагубна дори от фашизма. И 
да я заклеймим и обявим за 
престъпна.

Н
о най-важното и най-
необходимото е да 
направим така, че да 
се поучим от собст-

вените си грешки. И да не ги 
повтаряме никога. За това оба-
че се изискват огромни усилия, 
духовно и умствено напраже-
ние, мобилизация на интелек-
туалния потенциал, доколкото 
е останал непокварен от нео-
либерализма, меркантилизма и 
угодничеството.

От стр. 9

Н
асилственото иззем-
ване /или извежда-
не/ на дете от него-
вото семейство през 

всички епохи се е възприемало 
като крайно жестоко, уродливо 
и морално престъпление и си 
има име – 

кражба на рожба или 
кръвен данък! 

Може би, трябва да си при-
помним и факта, че в близко-
то минало подобна насилстве-
на практика на изземване на 
деца от родителите им, незави-
симо от етноса, но отговарящи 
на арийския физически тип, 
се е прилагало в Европа само 
по времето на човеконенави-
сния нацизъм. Историците, 
изучаващи този период и ин-
формиращи ни чрез докумен-
талистика на TV„Histori”, со-
чат цифрата над 400 000 деца!! 
Нека си спомним и народни-
те ни приказки, които посоч-
ват, как кокошката защитава 
пилците си, когато ги връх-
лети ястреб или как българ-
ските майки съзнателно са 
осакатявали  децата си, за да 
не ги вземат тези, които са ги 
вземали в тъмните епохи на 
чуждо владичество!!! 

Във Финландия, Норве-
гия и цялото Скандинавие 
днес властите  законово отне-
мат деца от семействата им и 
правят с тях каквото си поис-
кат. Родителите нямат право 
да възразят, нямат печеливш 
вариант да си върнат деца-
та!!! Веднъж  отнети от семей-
ствата им, те се въдворяват в 
социални домове, дават се за 
осиновяване в чужбина или се 
въдворяват в т.нар. „приемни 
семейства - ферми”. Тези, кои-
то попадат в социални домове 
се експлоатират от държава-
та, която ги отдава като без-
правни вещи /”говорещ доби-
тък, роби”/ под наем на частни 
фирми. Тези, които се дават за 
осиновяване в чужбина (основ-
но в САЩ и Арабския свят), са 
подлагани на сексуална експло-
атация или се превръщат в до-
нори на органи за богати паци-
енти. Статистиката показва, че 
ЕЖЕГОДНО от Норвегия, Аме-
рика, Германия, Франция, Ук-
райна, Испания, Англия… „из-
чезват” по 200-300 000 деца, 
най-често на деца емигранти 
от други страни или такива 
от смесени бракове.  Отнети-
те деца или т.н. вече „ювенал-
ни деца” нямат право да учат 
и да получават образование, 
да създават семейства, да 
раждат… Често при забреме-
няване и раждане, ювенал-
ното момиче дори не вижда 
детето си - службите веднага 
й го отнемат. В резултат на по-
добни законови издевателства 
и практики, случаите на само-
убийства сред тези дълбоко не-
щастни и ограбени деца рязко 
нарастват. Разбира се, статис-

тика за това не се води и това 
състояние съвсем не е повод 
за обществено безпокойство 
и грижа за спазване на ши-
роко декларираните човеш-
ки права и свободи, тези пра-
ва, които обаче разбиват жи-
вота на хиляди семейства и 
човешки съдби! 

Но, да се върнем на разка-
за на Мелиха и нейната бъл-
гарска съдба в днешни дни! 
Тя има още един щастлив и по-
вратен момент, който е пред-
поставка за себеутвърждава-
не и за разкриване на факта, 
че липсва предел, там къде-
то има воля.  Когато Мелиха 
тръгва ученичка в първи клас, 
попада на една сърцата жена 
начална учителка и изключи-
телен педагог, която вярва, че 

детето може и трябва да вър-
ви напред наравно с другите, 
но разбира се, със свое темпо. 
Първолаците се учат да дър-
жат правилно химикалките 
и да пишат, Мелиха -също, 
но  по-различно. Ако видите 
днес почерка й няма да повяр-
вате колко равен и четлив е той, 
може би по-хубав от нашия 
собствен или този на наши-
те колеги и приятели. Учител-
ката явно е била запозната с 
основите на педагогически-
те принципи на възпитание 
„Максимум изисквания, макси-
мум уважение“, днес тотално 
загърбени и отречени от пе-
дагогическата ни практика и 
европейско законодателство 
на вседопустимост и всепоз-
воленост, довели до огромен 
процент фактическа и функ-
ционална неграмотност и 
развихряне на детската агре-

сия в училищата и извън тях.
Какво още? Днес Мелиха 

свободно работи с мобилен 
телефон и лаптоп, със съпру-
га си живеят в собствено жи-
лище и обработва сама малка 
градинка, окопава и полива 
цветята и зеленчуците, кои-
то с любов отглежда. С прос-
то приспособление от няколко 
ластичета като закрепва игли 
за плетене,  досега е изработи-
ла стотици детски палтенца, 
шапчици и терлички. По  ини-
циатива на Община Рудозем 
и спечелен европроект, преди 
няколко години в града се раз-
крива фирма Социално подпо-
могане, в която са работили 6 
жени с телкови решения. След 
изтичането на срока на про-
екта,  там вече са ангажирани 

само двама работещи, една 
от които е Мелиха. Тя работи 
на цифрово-програмен авто-
мат за художествена броде-
рия. След инсталирането му 
и краткия инструктаж от ня-
колко часа, тя изработва на 
него народни шевици върху 
бяло платно за детски, жен-
ски и мъжки ризи и народни 
носии, торбички, родопски 

терлици и всичко друго, кое-
то е предвидено като артикул 
за търговска реализация. По-
мещението или офиса, в който 
работи се намира на главната 
улица и ако се отбиете в него, 
от Мелиха ще научите и мно-
го подробности за историята и 
природните забележителности 
на града. Ще научете и нейна-
та формула за успех в живо-
та – семейство, което не изо-
ставя, а подкрепя и изисква 
усилия от  своите деца, кое-
то утвърждава в тях  тради-
ционни ценности като труд, 
ученолюбие и оправдана са-
моувереност и самочувствие. 

Няма как подобни срещи 
с такива личности като Ме-
лиха да не ни развълнуват 
и отрезвят, да не ни накарат 

трезво и отговорно да погле-
днем на съвременните пре-
дизвикателства, с които за-
ставаме очи в очи и от които 
зависи нашето и това на де-
цата и внуците ни бъдеще. 
Защото семейството е цен-
ност и цяла необятна вселе-
на изпълнена с своите свет-
ли съзвездия и черни дупки, 
с тежки предизвикателства, 
трудни избори  и отговор-
ности, но и с радост, вяра и 
всеотдайност, с човешка на-
дежда и любов. Вселената на 
майчинството и бащинство-
то, на детството и съзрява-
нето.  Семейството, родител-
ството, нашите синове, дъще-
ри и внуци ни дават дълбоко-
то чувство за осмислен живот, 
те са нашето реално продъл-
жение  и нашето осъщест-
вено безсмъртие. Бихме ли 
могли да се лишим от него?!

Да опазим това семейство 
и тази вселена, от нечисто-
плътни и мерзки посегател-
ства на различни благозвуч-
ни закони, гарнирани като 
защита  правата на жените и 
децата, зависи от всички нас! 
Българският родител няма да 
позволи нито да му вземат 
насилствено децата, нито ще 
ги подари на институциите и 
държавата за моделиране и 
преформатиране чрез безум-
ни и гнусни джендърски обу-
чения и практики! За бълга-
рина, дори  когато децата му  

отдавна са пораснали и на-
влязли в зрялата си възраст, 
дори тогава, когато има свои 
собствени деца, за него те си 
остават пак деца имащи нуж-
да от родителска подкрепа и 
съвет. 

Предостатъчно  е, че лип-
сата на препитание и реали-
зация в собствената ни стра-
на, тласна  милиони от тях 
далеч от строената някога 
с много труд, любов и на-
дежда многоетажна бащина 
къща, днес самотна, глуха и 
странно пустееща! Предос-
тътъчно е, че живеем наза-
ем със съзнанието на най-
бързо изчезващата нация! 
Тук и сега е пределът на на-
шата глупава човешка на-
ивност, безкритичност, апа-
тия и нихилизъм! 

В случай, че се приеме 
от правителството Нацио-
налната стратегия за дете-
то 2019 – 2030г., български-
ят родител няма да има вече 
право да възпитава детето 
си като изисква от него еле-
ментарно трудолюбие и тру-
дови навици, ученолюбие и 
отговорност към собстве-
ното си развитие и бъдеще! 
Бъдещето на децата ще се оп-
ределя от бюрократи и шпиц- 
команди наречени „Барне-
вар” или по някакъв друг на-
чин! Българското общество 
се намира на една законо-
дателна крачка от подобен 
и гарантиран ужаст! Чест 
прави на Българската пра-
вославна църква и Главното 
Мюфтийство  принципната 
и категорична позиция, с 
която отхвърля тези декла-
рирани от правителството 
антихуманни законотвор-
чески намерения! Подобен 
Закон е противоестествен 
на цялата човешката и жи-
вотинска  природа и еволю-
ционно развитие, тя е грях 
и кощунство за същността 
ни на хора и духовни съще-
ства! 

Авторът на бетселъра „АД”, 
Дан Браун казва „Най-мрач-
ните места в Ада са запазени 
за онези, които остават без-
различни във време на духовна 
криза!” Ако днес, стъпили на 
пътя на „добрите намерения, 
които водят към Ада” оста-
нем безразлични и студени, 
ние сме загубени сега и във 
вечността! Властта без любов 
прави човек насилник!

МЕЛИХА И ПРЕДЕЛЪТ...

Н
ека житейската история на хора като 
Мелиха и здравият разум ни помог-
нат да се отърсим от чувството, че 
нищо не зависи от нас! Човешкият 

дух няма предели, той покори земните не-
дра и космоса, така че законотворчеството, 
което структурира живота ни е наш избор 
и наша отговорност! Ние и нашите семей-
ства, сме темелите на които се изгражда об-
ществото, ние сме суверенът, цивилизацията, 
традициите и  културата на това общество! За-
щото „Цивилизацията започва с ред, расте със 
свободата и умира със хаоса!”, казва Уил Дю-

ран, а хаосът е там, където е разрушена Све-
тая светих на човешките отношения - семей-
ните отношения!

Българите имат многовековната горчива 
съдба да знаят на собствен гръб, че свободата 
за вълците, означава смърт за агнетата! Но 
нека не забравяме, че в Природата Майката и 
Бащата губят своето чувство за самосъхранение 
единствено тогава, когато са изправени пред уг-
розата да загубят децата си!

Тогава те са готови на всичко! 
23.04 2019г.
Детелина Денчева 

ДА нЕ УчАсТвАМЕ
ПовЕчЕ в ЛЪжАТА!

На 18 ноември 1989 г. пред храма “Св. Александър Невски” 
в София се събраха над 150 000 души, които със сигурност бяха 
жадували за този миг.
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Да говориш, че е време за 
покаяние, когато цялото 
общество се е разбунило 
и обсъжда злоупотреби-

те на властта, кражбите, лъжи-
те и управленската й немощ, е 
твърде демодирано, странно 
и дори проява на нездрави от-
клонения.

Възможно е.
Възможно е дори да се 

приеме като опит да се пре-
насочи вниманието и се пре-
обърне политическият сми-
съл на ставащото в морален 
и дори религиозен, и се оне-
винят и спасят управниците, 
които сега се чудят как да се 
задържат още малко по вър-
ховете на държавата.

Но аз изобщо не мисля за 
тези парвенюта и самозван-
ци; тяхната участ е решена 
и те вече са на политическо-
то бунище. И аз не се съмня-
вам, че ще отговарят не само 
пред съда на историята за по-
грома, който нанесоха върху 
българската държава и обще-
ството й, но и пред законите 
на правото. Въпрос на време е 
да си получат заслуженото съо-
бразно тези закони.

Ако обществото иска това 
само, постигнало го е. Дру-

го не му трябва. Дори съм си-
гурен, че то ще се задоволи с 
това. Но ако наистина го напра-
ви, защото това ще го удово-
летвори, значи е достатъчно 
разложено и няма нищо про-
тив да продължи по същия 
начин и през пет-шест годи-
ни да се възбужда възмутено 
от наглостта на управниците 
си. Така ще се самозалъгва, 
че още пази в себе си някаква 
чувствителност и непоноси-

мост към злото и несправед-
ливостта. И толкова! Впрочем, 
натам го тласкат идеолозите на 
неолибералната система, лъ-
жейки го че променя нещо в 
нея. И то се лъже, защото само 
не осъзнава в какво състоя-
ние е изпаднало, докъде е дос-
тигнало в своята деградация и 
какво още виси над бедната му 
глава.

Затова аз казвам, че е време 
най-сетне да се видим докъде 
сме стигнали, как изглеждаме 
и да потърсим и формулираме 
причините за състоянието, 

в което сме. Но преди всичко 
да определим реалните изме-
рения, същността и характера 
на това състояние. Най-лес-
но е да повтаряме, което годи-
ни вече политици, социолози, 
политолози, журналисти, а и 
целият народ говорят: прехо-
дът бил неуспешен, най-бедни 
сме в Европа, управляват ни 
прости хора, а мафията е пре-
взела държавата. Няма кой да 
отрече, че е точно така. За да 

живеем в такова унизително 
състояние обаче има причи-
ни. Те трябва да бъдат откри-
ти, анализирани, изследвани 

и в крайна сметка премахнати. 
За да не си получим същото от-
ново.

Неолибералната пропа-
ганда упорито внушава, че 
причината за нашите зли-
ни, неуредици и мизерии е 
националният ни характер, 
неумението ни да се справя-
ме с трудностите, предател-
ската ни робска същност, ко-
ято ни кара доброволно да се 
оставяме други да ни пороб-
ват и да ни правят послушни 
слуги. Тази пропаганда умело 
прехвърля бедите от болната 
на здравата глава. Тези беди в 
никакъв случай не са заради 
националната душевност, а 
заради социалните злини на 
общественото устройство. Те 
разрушиха морала, отвори-
ха вратите пред алчността, 
покварата, жаждата за богат-
ства; те внушиха на необра-
зованите, неуките, крадли-
вите, жестоките, немилости-
вите, че е дошло тяхното вре-
ме да ръководят държавата и 
определят правилата и нор-
мите на нашето съществува-
не. Те изпълзяха като гнусни 
хлебарки и отттровни змии от 
тъмните ъгълчета на времето 
ни и веднага се впуснаха в пъ-

клените си дела. И унищожи-
ха съпротивителните сили на 
народа.

И ето ги сега наследници-
те на тези, които преди триде-
сет години провъзгласиха де-
мокрацията, благополучието, 
пазарната икономика, евро-
пейските ценности, свободата 
на словото. Всичко това те го 
събраха и му придадоха мора-
лен израз във фундаментал-
ната формула „всичко е позво-
лено“. Тя им донесе сегашното 
господство, всесилие и право-
то да се разпореждат със съд-
бите ни. Нищо друго не може-

ше да се случи. Никакъв друг жи-
вот не можеше да ни бъде даден, 
след като обществото и народът 
възприеха новите ценности и ги 
сведоха до въпросната формула. 
Това трябваше да бъде предви-
дено, защото беше неизбежно, 
а и вече бе изживявано в бъл-
гарската действителност.

Европа, която изведнъж 
преди тридесет години се 
превърна в идеал за българ-
ския свят, още тогава бе под-
ложена на разложение и упа-
дък. Но кой да види, когато 
всички бяха заслепени от из-
куствените й светлини и повта-
ряха едно и също.

Когато още през 1989 г. на 
закуските с президентите на 
Франция и ФРГ на шепата 
интелектуалци–дисиденти 
вместо да хълцукат и преглъ-
щат щастливи, че им наливат 
европейско кафе, трябваше 
да осъзнаят, че са ги събрали 
не за друго и съвсем не защо-
то ги ценят като интелекту-
алци, а просто за да им пред-

ставят официално новите-
им господари и идеолози. И 
да им съобщят, че от тук на-
сетне те са глашатаи на нова 
социална религия. Ако те бяха 
истински интелектуалци, а не 
новозакълнати войни на „ев-
ропейските ценности“, щяха 
още тогава да се осъзнаят 
още тогава и нямаше днес ос-
таналите живи да се вайкат, 
че ни управляват „толкова 
прости хора“. А какви трябва 
да ни управляват, щом „всич-
ко е позволено“?

Не само „всичко е позволе-
но“, но и всичко, което тези 
демократи обещаваха в на-
чалото на промените, в това 
число и през цялата година 
да се продават банани, а не 
както при комунизма само за 
Нова година, 1 май или 9 сеп-
тември се изпълни: и частна-
та собственост, и многопар-
тийната система, и многото 
медии, и свободата на слово-
то, и демокрацията. 

На стр. 11

Зърно

Не станеш ли на хляб, стани на семе,
спокойно лягай в черните бразди.
Но никога, и в най-жестоко време,
храна за гарваните не бъди!

Това е моята съдба. Това е
на зърното пшенично участта.
Тоз, който иска да ме опознае,
той трябва тук да дойде, сред пръстта.

Да чуе как пищи над равнината - 
над голата смълчана равнина - 
смразяващия ноемврийски вятър
и да усети първата слана.

Да преживее мойта дълга зима,
безмълвен под леда да издържи.
И ако смелост и достойнство има,
под слънцето със мен да продължи.

Да го опие буйството зелено,
внезапно да усети зрелостта.
И после под небето нажежено
да чака саможертвено смъртта.

Но смърт ли е това? Това е жетва.
Железен сърп. Железен барабан.
Благословена, тиха саможертва.
И път, от прадедите начертан:

Не станеш ли на хляб, стани на семе,
спокойно лягай в дългите бразди,
но никога, и в най-жестоко време,
храна за гарваните не бъди!..

О, нека черно гарваново ято
над мен да грачи, рови и кълве!
Спокойно аз потъвам във земята
и чакам есенните дъждове!

Стойчо СТОЙЧЕВ

ДА нЕ УчАсТвАМЕ
ПовЕчЕ в ЛЪжАТА!

Панко АНЧЕВ 

Първият свободен митинг - 18 ноември 1989 г.


